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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 15. februar 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:
At dagsordenen godkendes

Bilag:
Ingen

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden



Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.
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Renovest A/S

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

1

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:
På bestyrelsesmødet afholdt den 7. december 2020 blev det besluttet, at referatet fra samme møde 
afprøves godkendt digitalt gennem FirstsAgenda. Der ønskes efter denne afprøvning en stillingtagen til, 
hvorvidt godkendelse af referater fremover ønskes gennemført digitalt eller på det efterfølgende 
bestyrelsesmøde. Ved digital godkendelse bør der aftales en tilsigtet frist for godkendelse.

Referatet fra bestyrelsesmødet afholdt den 7. december 2020 er ved udsendelse af denne dagsorden fortsat 
ikke godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling:
At bestyrelsen tager stilling til fremtidig metode til godkendelse af referater.

At referatet fra den 7. december 2020 godkendes.

Bilag:
Referat – Bestyrelsesmøde 071220  

Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde



Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste
møde

Referatet blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker at fortsætte med digital
godkendelse af referater i FirstAgenda. Referater godkendes inden 8 dage efter
udsendelse.
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Renovest A/S

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

1

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling:
- Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-

2032 er udsendt med høringsfrist primo februar 2021. Planen opsummerer vedtagne aftaler 
(Klimaaftalen), handlingsplaner og bekendtgørelser. Planens visioner er
- Affaldskurven skal knækkes
- Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030
- Udsortering af 80% dansk plastik fra forbrændingen i 2030

Planen indeholder 126 initiativer og har fokus på biomasse, byggeaffald og plastik.

Med handlingsplanen og de vedtagne bekendtgørelser og udsendte indsamlings- og 
sorteringsvejledninger skal kommunernes affaldsplaner nu på plads. En af de store udfordringer i 
dette er tidskravet i affaldsbekendtgørelsen. Af denne fremgår at kommuner/affaldsselskaber pr. 1. 
juli 2021 skal indsamle 9 ud 10 fraktioner.

Da dette findes umuligt at gennemføre har Renovest og Vesthimmerlands kommune sammen med 
en række andre kommuner/affaldsselskaber sendt en anmodning om tidsfristforlængelse til 
Miljøministeren. Anmodningen fremgår af bilag.

Miljøministeren har den 1. februar 2021 svaret på anmodningen. Ministerens svar fremgår af bilag. 
Renovest er blevet kontaktet af Miljøstyrelsen i deres kortlægning af det kommunale landskab for 
implementering. 

Den 18. februar 2021 afholdes et temamøde for Byrådet om det forestående arbejde med 
udarbejdelse af en kommunal affaldsplan og det afledte af denne med bl.a. nye indsamlingsordninger.

Indstilling:
At orienteringer tages til efterretning

Bilag:
Generel dispensation for kravet om fuld implementering af henteordninger
Notat om implementering
Miljøminister Lea Wermelins svar på henvendelse af 20. januar 2021

Punkt 3: Orienteringspunkter



Beslutning for Punkt 3: Orienteringspunkter

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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Renovest A/S

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

1

Eventuelt

Punkt 4: Eventuelt



Beslutning for Punkt 4: Eventuelt

Spørgsmål om mulighed for fritagelse for genbrugspladsgebyr for en ubeboet ejendom,
som er fritaget for opkrævning af dagrenovationstømning. Bestyrelsen blev oplyst, at ejer
ikke kan fritages, sålænge der er en fysisk ejendom på grunden.
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Renovest A/S

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

1

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 dagens dagsorden for offentliggørelse.
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