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Renovest A/S
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1

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Dagsorden til bestyrelsesmødet den 28. februar 2022 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:
At dagsordenen godkendes

Bilag:
Ingen

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden



Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets
behandling.
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1

Øget omkostninger til brændstof – stillingtagen til brug af Bio-diesel

Sagsfremstilling:
Der er fra årets start konstateret øget omkostninger til brændstoffer, og det gør sig også gældende for 
selskabets udgifter til certifikat-løsningen på Bio-diesel.

Det er tidligere besluttet af bestyrelsen og godkendt af Byrådet, at der for at opnå en reduktion i selskabets 
CO2-bidrag tilkøbes en certifikat-løsning via OK, som reducerer CO2-bidraget med 75%. Denne løsning har 
hidtil betydet en merpris på dieselprisen på ca. 3,64 kr./liter. I 2021 er der brugt ca. 200.000 liter diesel.

OK har meddelt, at den aftale som er indgået med Renovest får en stigning på kr. 4,31 pr. liter til en pris på 
7,95 kr./liter, hvilket med et forbrug svarende til niveauet for 2021 giver en samlet forøgelse på 
omkostningen til Bio-diesel på ca. 862.000.

Ok tilbyder foruden løsningen med 75% reduktion på CO2-bidraget biodiesel med henholdsvis 57%, 38% og 
19% reduktion. Af nedenstående tabel fremgår meromkostningerne i 2022 med et tilsvarende dieselforbrug 
som i 2021 med de tilbudte løsninger fra OK.

Produkt CO2-reduktion Merpris pr. liter (kr.) Total meromkostning (kr.)
25% Bio 19% -2,1 -420.000
50% Bio 38% 0 0
75% Bio 57% 2,17 434.000
100% Bio 75% 4,31 862.000

Som det fremgår af ovenstående tabel, vil en løsning med produktet 50% Bio betyde, at omkostningerne til 
Bio-diesel i 2022 kan holdes på niveau med 2021, men med en reduktion i CO2-bidrag som nedsættes til 38% 
      

Indstilling:
At bestyrelsen tager stilling til brugen af Bio-diesel certifikater.

Bilag:
Ingen

Punkt 2: Øget omkostninger til brændstof - stillingtagen til brug af Bio-diesel



Beslutning for Punkt 2: Øget omkostninger til brændstof -
stillingtagen til brug af Bio-diesel

Bestyrelsen ønsker, at følge strategien for selskabet om en grøn omstilling, hvorfor der
fortsat skal købes certifikater på 100% Bio-diesel. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i
punktets behandling.
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Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Vesthimmerlands deponi – udskiftning af brodæk
På vægtanlægget til Vesthimmerlands deponi er det nødvendigt at udskifte brodækket pga. 
beskadigelse af dæk. Dækket har i dag så stort et svaj, at vægten ikke kan veje korrekt. Der forventes 
en omkostning på ca. 250 t.kr. til udskiftningen.
 

- Status på Affaldsplan m.v.
Der gives på mødet en orientering om status på selskabets deltagelse i affaldsplanarbejdet. 

Indstilling:
At orienteringer tages til efterretning

Bilag:
Ingen

Punkt 3: Orienteringspunkter



Beslutning for Punkt 3: Orienteringspunkter

Orienteringer taget til efterretning. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.
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Eventuelt

Punkt 4: Eventuelt



Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Intet til punktet. Mikael Lisberg Toft deltog ikke i punktets behandling.
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Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Sagsfremstilling:
Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må 
videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under 
overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Indstilling:
At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

Bilag:
Ingen

Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen



Beslutning for Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter
på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen. Mikael Lisberg Toft deltog ikke
i punktets behandling.
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