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Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:
Dagsorden til bestyrelsesmødet den 28. september 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:
At dagsordenen godkendes

Bilag:
Ingen

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden



Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden uden bemærkninger. Brian Christensen deltog ikke i
punktets behandling.
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Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:
Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 15. juni 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:
At referatet godkendes

Bilag:
Referat – Bestyrelsesmøde 150620 

Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde



Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste
møde

Bestyrelsen godkender referatet fra seneste møde. Brian Christensen deltog ikke i
punktets behandling.
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Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Perioderapportering 30. juni.2020

Sagsfremstilling:
Der fremlægges perioderapportering pr. 30.06.2020, indeholdende resultat og balance samt noter. 

Periodens resultat er et underskud på 782 t.kr.

Omsætningen, som består af dels eksterne indtægter i form af salg af materialer, genbrugsvarer og erhvervs-
gebyrer, dels af indtægter fra kommunen og dels af interne behandlingsindtægter (som er en tilsvarende om-
kostning i andre områder), udgør 28 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. under budgettet for samme periode. 

Driftsomkostningerne udgør i perioden 25,6 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. over det budgetterede. 

Det er indsamlingsordningerne samt genbrugspladserne, der har større driftsomkostninger end forventet. Det 
er særligt omkostningerne til personale, affaldsbehandling og transport der overstiger det budgetterede. Om-
kostningerne til Corona-relateret fravær på genbrugspladser og indsamlingsordninger udgør 200 t.kr.

Indstilling:
At rapporteringen tages til efterretning.

Bilag:
Perioderapportering pr. 30.06.2020, RAS

Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. juni 2020



Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 30. juni
2020

Bestyrelsen tager perioderapportering til efterretning. Der ønskes ved fremtidige
perioderapporteringer mere fokus på områder, som afviger fra budgettet ved
opfølgningen eller som forventes at afvige fra budgettet ved årsopgørelsen. Brian
Christensen deltog ikke i punktets behandling.
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Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi 

Sagsfremstilling:
Den 16. juni 2020 blev der indgået en bred politisk stemmeaftale om en klimaplan for en grøn 
affaldssektor og cirkulær økonomi. Formålet er at øge genanvendelse og nedbringe CO2-
udledningen gennem øget sortering af affald til genanvendelse, reduktion af 
forbrændingskapaciteten og investering i nye genanvendelsesanlæg. 

Aftalen fastlægger en øget sortering hos borgerne i 10 fraktioner, og en ensretning af de fraktioner 
som kommuner og selskaber indfører hos borgerne. De 10 fraktioner, der fremover skal indsamles 
hos borgerne er: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald, drikke- og fødevarekartonner, 
restaffald og farligt affald. I Vesthimmerland indsamles i dag 8 ud af 10 fraktioner, hvilket betyder, 
at de sidste 2 fraktioner - drikke- og fødevarekartoner og madaffald – skal indsamles fra juli 2021.

Regeringen skal vedtage et lovgrundlag, som sikrer implementering af aftalen. Det forventes, at 
dette lovgrundlag vil blive politisk behandlet i efteråret 2020. Efter vedtagelse af lovgrundlaget skal 
kommunerne vedtage nye affaldsplaner, og efter denne proces kan kommuner og affaldsselskaber 
agere efter planerne.

Klimaplanen indeholder er række gode initiativer men rammerne for kommunernes og selskabernes 
arbejde med øget genbrug og genanvendelse vurderes udfordret og muligheden for lokale 
innovative løsninger begrænset. Tidskravet for implementering af aftalens krav om øget sortering i 
10 fraktioner findes desuden helt urealistisk. Af denne grund valgte formand og direktør at 
arrangere et dialogmøde med de nordjyske folketingsmedlemmer i Oudrup. 

Den 14. september deltog 6 folketingsmedlemmer i et møde, som blev dækket af den lokale presse 
og TV2Nord.

På bestyrelsesmødet vil der blive givet en orientering om mødet og refleksioner på dette.

Miljø- og fødevareministeriet har udsendt bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) samt 
et udkast til vejledninger om sortering og indsamling af husholdningsaffald i høring med høringsfrist 
den 1. oktober 2020. Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Forsyning agter at 
udarbejde og indsende fælles høringssvar.
 

Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning

Punkt 4: Aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi



Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

2

At bestyrelsen bemyndiger direktøren til at udarbejde og indsende høringssvar i samarbejde med 
Vesthimmerlands Kommune

Bilag:
Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi



Beslutning for Punkt 4: Aftale om Klimaplan for en grøn
affaldssektor og cirkulær økonomi

Bestyrelsen tager orientering til efterretning. Direktøren bemyndiges til at udarbejde og
fremsende høringssvar i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Brian
Christensen deltog ikke i punktets behandling.
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Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:
- Udbud af brændbart affald er pt. annonceret i EU-systemet med frist for tilbudsgivning den 

2. oktober. Tildeling forventes at ske 9. oktober 2020 med ikrafttræden af kontrakt den 1. 
april 2020. Udbuddet er udarbejdet i samarbejde med Favrskov Forsyning.

- Den 9. oktober 2020 afholdes et arrangement for Vesthimmerlands Byråd og bestyrelsen for 
Renovest A/S i Oudrup. Formålet er at give de inviterede en orientering om de emner, som blev 
drøftet med de nordjyske folketingsmedlemmer den 14. september, men giver også mulighed for at 
medlemmer af Byrådet kan besigtige faciliteterne i Oudrup og høre om de initiativer og projekter, 
som gennemføres i regi af Renovest A/S.

 

Indstilling:
At orienteringer tages til efterretning

Bilag:
ingen

Punkt 5: Orienteringspunkter



Beslutning for Punkt 5: Orienteringspunkter

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Invitation til arrangement for byrådet den
9. oktober 2020 i Oudrup sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer i Vesthimmerlands
Forsyning. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.
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Renovest A/S

Vesthimmerlands Forsyning A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør

1

Eventuelt

Punkt 6: Eventuelt



Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Intet til punktet. Brian Christensen deltog ikke i punktets behandling.
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