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Referat fra Miljøsektionens generalforsamling 2020 
 

 

 

1. Valg af dirigent: 

 

Jens Arre Nord foreslog Torben Liborius, DI-Dansk Byggeri, valgt til dirigent. 

 

Torben Liborius blev valgt, hvorefter han konstaterede, i henhold til sektionens vedtægter, 

at generalforsamlingen var lovlig varslet, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og 

at dagsordenen var udarbejdet iht. vedtægterne. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der aflagde bestyrelsens beretning. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 

Miljøsektionens aktiviteter i 2019–20 har været mange, men vi har formået at holde fokus 

på en altid saglig argumentation.  

 

Vi har ligesom resten af samfundet været udfordret af corona, som medførte at mange 

aktiviteter og møder blev sat i bero eller udskudt. Blandet andet vores generalforsamling, 

som skulle være afholdt i maj. 

 

Miljøsektionen har i 2019 i alt afholdt 5 bestyrelsesmøder og tre i 2020, hvoraf det ene så 

blev digitalt. 

 

Af emner der særligt har optaget sektionens bestyrelse, og som har været behandlet på 

møderne kommer jeg ind på senere. 

 

Indledningsvis lidt generelt fra Dansk Byggeri 

Fremtiden i bygge- og anlægsbranchen er ikke helt så lys, som den har været. Dansk 

økonomi befinder sig ganske vist fortsat i et solidt opsving, men verdensøkonomien er 

præget af usikkerhed, og økonomien bremser op hos vores naboer Tyskland og Sverige. 

Det smitter af på vores økonomi. 

 

Anlægsområdet står over for et hul i markedet, mens vi venter på en langsigtet 

investeringsplan for transportinfrastruktur. På vejområdet afsluttes der i øjeblikket flere 
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projekter end der påbegyndes og arbejdet med Femern-forbindelsen kommer tidligst i 

gang for alvor i 2021. 

 

Heldigvis er der også lyspunkter. Renoveringsområdet er i fremgang. Arbejdsløsheden er 

lav, de disponible indkomster stiger, og der er mange bolighandler.  

 

Arbejdskraften 

Til trods for, at byggeaktiviteten flader ud på et højt niveau, er adgang til kvalificeret 

arbejdskraft fortsat en udfordring for mange virksomheder.  

 

Vi skal fortsat gøre alt, hvad vi kan for at tiltrække og uddanne arbejdskraft fra ind- og 

udland. Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, og folk fra andre lande skal fortsat 

vælge Danmark til som arbejdsplads. Flere kvinder skal vælge vores branche og de ældre, 

der kan, skal blive længere på arbejdsmarkedet inden pension, hvis helbredet er til det.  

 

  

Klima og bæredygtighed 

2020 tegner til at blive rigtig grønt. Debatten om klima og bæredygtighed har allerede 

domineret året. Det stiller krav til hele vores branche, og til langt de fleste virksomheder, 

uanset størrelse og beliggenhed. 

 

Lige før jul sidste år indgik regeringen og alle partier i Folketinget, undtaget Liberal 

Alliance og Nye Borgerlige, en aftale om en ny klimalov, der for alvor vil sætte skub i den 

grønne omstilling. Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent 

inden 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.  

 

Det er en rigtig god nyhed for Danmark, at klimaloven er vedtaget af et så solidt flertal i 

Folketinget. 

 

Regeringen nedsatte 13 klimapartnerskaber med de forskellige dele af erhvervslivet, hvor 

Dansk Byggeri har deltaget i 2 af klimapartnerskaberne – og det var Klimapartnerskabet 

for bygge og anlægssektoren og Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi. 

Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg, som Dansk Byggeri havde ansvaret for at lede, 

lægger i sine anbefalinger til regeringen op til en gennemgribende forandring af bygge- og 

anlægsbranchen. CO2-regnskaber for bygge- og anlægsprojekter, forbud mod oliefyr og 

strenge krav til renoveringer af offentlige og private bygninger er nogle af de mere end 60 

forslag fra klimapartnerskabet. 

 

Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomis hovedvision er, at Danmark i 

2030 er verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. 

Herudover er visionen, at Danmark skal genanvende 90 pct. af alt affald i 2030 og skabe 

en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030. Klimapartnerskabets anbefalinger 

mundede ud i 14 indsatsområder. 

 

AB-regler 

Det nye AB-system er også en realitet. Vi hører fra nogle virksomheder, at der er lige så 

mange fravigelser, som der var til AB92. Det er dog ikke et billede, vi genkender i Dansk 

Byggeri. Vi oplever, at bygherrerne laver færre, men dog insisterende fravigelser. Oplever 
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I fravigelser, så sig til. På den baggrund kan vi tage en dialog med bygherre eller rådgiver 

konkret eller generelt. 

 

Og så er jeg tilbage til mere miljø og aktuelt fra Miljøsektionen 

 

Vi startede året med i januar at afholde Miljøsektionens temadag med overskriften Aktuelt 

om bygge- og anlægsaffald på Kokkedal Slot – og det var meget vellykket. Vi fik besøg af 

blandt andet Miljøstyrelsen, Miljøchef Carsten Sølyst fra Frederiksberg Kommune, 

Projektleder Theis Rasmussen fra ARC og mange flere, for at tage temperaturen på hvad 

der rører sig politisk og forvaltningsmæssigt inden for bygge- og anlægsaffald og jord. 

Markedsudsættelsen og reglerne om liberaliseringen af det kildesorterede erhvervsaffald 

Reglerne om liberaliseringen af genanvendeligt erhvervsaffald blev fastsat i 

affaldsbekendtgørelsen fra 2010. 

 

Her fremgik, at alle kommunale affaldsselskaber, der ønsker at fortsætte med at behandle 

genanvendeligt erhvervsaffald, skal anmelde dette til Miljøstyrelsen inden 1. marts 2010 

med nærmere krav om oplysninger. Miljøstyrelsen skulle herefter tage stilling til 

anmeldelsen. Hvis Miljøstyrelsen gjorde indsigelser inden 1. april 2010, var anmeldelsen 

ikke godkendt, men frem til Miljøstyrelsen træf endelig afgørelse, kunne det kommunale 

affaldsselskab fortsætte med at drive den aktivitet, der var anmeldt. 

 

I sommeren 2015 faldt så afgørelserne der efterfølgende blev sendt til de 

fælleskommunale affaldsselskaber. Ved en nærmere gennemlæsning i sektionen og af 

Peter Pagh fandt vi afgørelserne tilfredsstillende, på nær et temmelig afgørende punkt – 

nemlig jorden. Det kunne konstateres ud fra 

 

Miljøstyrelsens sagsbehandling og de senere udsendte afgørelser, at styrelsen ikke er af 

den opfattelse, at genanvendelig jord som affald er omfattet af markedsudsættelsen. 

Efter nærmere eftertanke og i tæt dialog med Peter Pagh valgte Miljøsektionen at stævne 

Energistyrelsen, der netop havde fået overdraget området fra Miljøstyrelsen. 

Sagen blev efteråret 2017 forliget på den betingelse, at styrelsen fortsætter det politiske 

arbejde hen mod en markedsgørelse af jorden i lighed med genanvendeligt byggeaffald. 

Der har undervejs været flere opfølgende henvendelser og møder, men Miljøstyrelsen har 

stadig ikke meldt tilbage med forslag til bekendtgørelsesændringer eller andre tiltag. Det 

er en ærgerlig sag, hvor vi overvejer næste skridt, som kan være stævning på ny. 

 

Miljøudvalget 

Miljøsektionen er aktiv på mange fronter, men også i relation til det interne 

foreningsarbejde i Dansk Byggeri, der siden 2014 har haft et Miljøudvalg. Arbejdet i 



4 

 

Miljøudvalget har lige fra starten omhandlet lovforståelse og aktiviteter for at understøtte 

byggebranchen i en ensartet og lovmedholdelig tilgang til miljølovgivningen. 

 

Arbejdet i Miljøudvalget er både formativt, produktivt og udfordrende. Og vi får mulighed 

for at arbejde for vores sag og sætte fingeraftryk på de vigtigste beslutninger. 

 

Vi har blandt andet diskuteret planerne om en Affaldsplan Sjælland, som der har været 

opbakning til, at man skulle gå i dialog omkring og få bremset. Dette afstedkom et 

høringssvar fra Dansk Byggeri i foråret 2020. 

 

Ligeledes har der været afholdt et virtuelt møde i foråret 2020, med henblik på at give 

Dansk Byggeris kommentarer til Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær 

økonomi, som i visse tilfælde havde anbefalet tiltag, som branchen ikke kunne stå inde 

for. 

 

Arbejdsmiljøudvalget 

Sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne er mindst lige så vigtigt som kvalitet og 

effektivitet. Men der sker stadig for mange ulykker på byggepladserne. Derfor deltager 

Dansk Byggeri aktivt i det samarbejde, der eksisterer på tværs af branchen, som konstant 

fokuserer på, hvordan ulykkeskurven kan knækkes. Miljøsektionen har ligeledes fokus på 

arbejdsmiljø, med vores stærke arbejdsmiljørepræsentant Carsten Kobbernagel fra GEO. 

Miljøsektionens bestyrelse vil stadig have større fokus på arbejdsmiljø og gøre aktivt brug 

af vores repræsentant i udvalget. Her er Miljøsektionens særlige fokusområde 

udfordringer med støv. 

 

Dakofa 

Miljøsektionen deltager fortsat aktivt i DAKOFA’s netværk for bygge- og anlægsaffald. 

Blandt andet på temadage og i arrangementer, hvor de private affaldsoperatører i skarp 

dialog med rådgivere, kommuner og de kommunale affaldsselskaber, er med til at sætte 

finger på de udfordringer, som trænger til enkle og operationelle løsninger, som 

lovgivningsmæssigt og konkurrencemæssigt er i orden. 

 

Ny organisering af affaldssektoren 

Og en meget positiv melding fra juni, hvor regeringen og aftalepartierne blev enige om, at 

indgå en aftale om en ny organisering af affaldssektoren. 

 

Det fremgår af aftalen, at vi skal have langt mindre affald til forbrænding og langt mere til 

genanvendelse, hvilket blandt andet skal ske gennem tvungne udbud af de kommunalt 

indsamlede mængder. Det vil sige, at forbrændingssektoren skal på slankekur, mens 

sorterings- og genanvendelsesteknologierne gerne skulle få vokseværk foranlediget af de 

potentielt større mængder, der vil blive presset opad i affaldshierarkiet. 

 

Der er et stort potentiale for affaldsreduktion og mere genbrug og genanvendelse i 

byggesektoren. Der indføres derfor i 2023 krav om standardiserede nedrivningsplaner og 
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kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggerier, så værdifulde materialer i højere grad 

genbruges og genanvendes 

 

Anmeldelsen skal følge affaldet 

I efteråret 2020 forventes arbejdet med ændring af affaldsbekendtgørelsen at blive sendt 

i høring. Arbejdet har været længe undervejs, og Miljøudvalget i Dansk Byggeri har 

ligeledes været involveret. Miljøministeriets hensigt med at ændre affaldsbekendtgørelsen 

handler om en anbefaling Dansk Byggeri længe har haft til ministeriet, omkring kapitel 11 

i affaldsbekendtgørelsen, som aldrig har fungeret. Ministeriets mål er, at kapitel 11, som 

omhandler anmeldelsen af affaldet til kommunen forud for affaldsproduktion, skal 

ændres, så anmeldelsen følger affaldet. 

 

Vi er meget opmærksomme på udfordringerne omkring styring af anmeldt, men ikke 

screenet/kortlagt affald, og har i den forbindelse en proaktive indsats med konkrete 

løsningsforslag og dialog med departementet. 

 

Lynetteholmen 

Bestyrelsen har diskuterede By og Havns projekt Lynetteholmen, hvor kommunen agter 

at anvende let forurenet jord. Vi har bekymringer for transporterne, affaldet/ressourcerne 

til projektet og miljøkvaliteten af de tilførte fraktioner Det er væsentligt for os, at projektet 

ikke modtager jord og affald, som er rensningsegnet og/eller som i anden sammenhæng 

kan anvendes, som ressource i materialefremstilling – sum og summarum: at projektet 

ikke uden videre anvendes til at bortskaffe/”drukne” diverse affaldsfraktioner. 

Der er lagt op til, at Dansk Byggeri snarligt skal mødes med By og Havn for en nærmere 

drøftelse 

 

Affaldsplan Sjælland 

For nogle år tilbage kunne Miljøsektionens bestyrelse konstatere, at næsten alle 

sjællandske kommuner var gået sammen for at lave et fælleskommunalt 

forvaltningsgrundlag, en såkaldt Affaldsplan Sjælland. Dansk Byggeri har reageret med 

opfordring til at række ud til resten af de danske kommuner, for at lave et fælles 

kommunalt forvaltningsgrundlag. 

 

Bestyrelsen er uændret enige om og optaget af, at der ikke misforstået opstår et 

lokalt/regionalt fælles kommunalt forvaltningsgrundlag, som projektet med Affaldsplan 

Sjælland har lagt op til, men at det bliver et landsdækkende fælles forvaltningsgrundlag 
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med bred repræsentation fra landets kommuner. Dansk Byggeri har senest i maj sendt 

høringssvar og kommentarer til udkast til det fælleskommunale forvaltningsgrundlag. 

Kære medlemmer af Miljøsektionen. 

 

Vores aktivitet og opgaver har igennem årene være mange. Vi har kæmpet side om side 

med rammebetingelserne for vores branche og også at få myndighederne til at følge egne 

regler og til at vise vejen for branchen i stedet for at lade stå til og gå egne vegne. 

 

Jeg har været formand for Miljøsektionen de seneste 12 år. I fremtiden vil opgaverne også 

være mange, men det bliver ikke længere med mig ved rorpinden. 

 

Nu er det tid til at nye kræfter og at friske øjne skal hjælpe branchen. 

 

Så tak for alle anstrengelserne og kampene vi har kæmpet sammen. 

 

Tak til jer alle. 

 

Tak for alt. 

 

Beretningen blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab  

 

Simon Stig-Gylling gennemgik det reviderede regnskab, og generalforsamlingen tog regn-

skabet til efterretning. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægternes § 7.  

 

Nuværende formulering i vedtægterne: 

 

Hvert medlem har et antal stemmer, der fastsættes efter lønsummen hos medlemmet i det 

regnskabsår, der blev afsluttet i forrige kalenderår. Antallet af stemmer beregnes således: 

 

Lønsum under 2 mio. kr. giver en stemme og for hver 2 mio. kr. lønsum herudover gives 

yderligere en stemme. Ingen virksomhed eller koncern kan dog have over 20% af samtlige 

stemmer. Ved en koncern forstås i denne forbindelse flere selskaber, der står i en sådan 

forbindelse med hinanden, at det ene er moderselskab, og de andre er datterselskaber, 

som moderselskabet har 50% eller mere indflydelse i. 

 

En mulig ændring af vedtægterne: 

 

”Hvert medlem har et antal stemmer, der fastsættes efter lønsummen hos medlemmet i 

det regnskabsår, der blev afsluttet i forrige kalenderår. Antallet af stemmer på 

generalforsamlingen beregnes i forhold til virksomhedens lønsum således:  

 

Lønsum under 5 mio. kr. giver en stemme. 

Lønsum fra 5 mio. kr.  og op til 10 mio. kr. giver to stemmer. 
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Lønsum over 10 mio. kr. giver tre stemmer. 

 

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet pr. stemme.” 

 

Forslaget om vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelse og suppleant 

 

Ifølge Miljøsektionens vedtægters § 5 vælges medlemmer og suppleanter på den 

årlige ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, hvor genvalg kan finde sted.  

 

Bestyrelsen består af:  

- Formand: Jens Arre Nord, RGS Nordic A/S (Genopstiller ikke) 

- Næstformand: Thomas Rovsing Nielsen, Envac Danmark A/S (Ej på valg) 

 

Resten af bestyrelsen: 

- Jette Rohde, Sten & Grus Prøvestenen A/S (Genopstiller ikke) 

- Frank Sandgaard, Meldgaard Miljø A/S (På valg) 

- Johanne Aaberg Andersen, GEO (Ej på valg).  

 

Suppleanter til bestyrelsen: 

- John Svendsen, Special Waste System (Stiller op til bestyrelsen) 

- Peter Arvad, Norecco (Stiller op til bestyrelsen)  

 

Opstiller til bestyrelsen: 

- Ebbe Tubæk Naamansen, Head of Group Sustainability, RGS Nordic A/S 

- Brian Møller-Larsen, Miljødirektør, Steen og Grus Prøvestenen A/S 

 

Samtlige af de opstillede blev godkendt.  

 

Som suppleant til bestyrelsen blev Pelle Funder Michelsen Noah Danmark A/S valgt. 

 

 

6. Evt. 

 

Simon Stig-Gylling foreslog, at bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter 

generalforsamlingens afholdelse. Dette blev accepteret.  

 

 

 

 


