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1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne,
at Torben Liborius, chef for Dansk Infrastruktur i DI Byggeri, blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen valgte Torben med applaus.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og korrekt i henhold til vedtægterne og dermed var beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede samtidig, at der var nok fremmødte stemmer til at vedtage ved-

2. Bestyrelsens beretning
Dirigenten gav ordet videre til formanden, der aflagde følgende beretning for generalforsamlingen:

---ooOoo--Velkommen
Godt at se jer alle sammen igen. Og det er ikke mindst dejligt, at vi omsider er tilbage til
normalen igen.

Beretning fra DI Byggeri
Overordnet
Corona
2021 var et turbulent år i forandringens tegn i DI Byggeri. Vi måtte stadig kæmpe med
coronaen, der igen kom til at fylde en del i vores dagligdag. Pandemien fik konsekvenser
for mange – sundhedsmæssigt, men også økonomisk, hvor mange brancher måtte
sande, at de endnu en gang i 2021 måtte lukke ned i perioder.
Trods pandemien med fortsatte udfordringer og restriktioner lykkedes det at holde gang
i byggepladserne på forsvarlig vis. Det er vi ganske tilfredse med.
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tægtsændringer (2/3 af de samlede stemmer).

Økonomi og aktivitet i byggebranchen
Selvom mange brancher har lidt under pandemien, så har de fleste af os i bygge- og anlægsbranchen haft mere travlt end normalt. Det har dog ikke være uden udfordringer,
for i 2021 var det samtidigt historisk svært for branchen at finde medarbejdere og skaffe
materialer. Tæt på hver anden virksomhed inden for byggeriet måtte sætte tempoet ned
på grund af manglen på medarbejdere. Og hver fjerde blev begrænset af manglen på materialer.
Det tyder på, at aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen nu har toppet for denne omgang

Prisstigninger og leveranceproblemer
2021 var knapt kommer i gang før vi pludselig oplevede, at materialer steg voldsomt i
pris, og at hvid isolering blev helt umuligt at få fat i. Siden bredte problemerne sig, og det
er jo markedsmekanismerne, der bestemmer det. DI Byggeri var dog hurtige med at udsende besked om, hvordan man kan justere priserne i kontrakter, og der kom mange
henvendelser til juristerne om hjælp. Det viste også vigtigheden af, at bygherrerne følger
AB18, for en del har lavet fravigelse mht. at priserne kan reguleres, og det ramte en
række virksomheder, som blev ramt hårdt af prisstigningerne. Det var en påmindelse
om, at vi skal være opmærksomme på, hvad vi skriver under på.
Materialeprisstigninger og beregner
Det seneste års materialeprisstigninger har desuden gjort branchen usikker på dokumentationskravet og beregning af ekstraordinære prisstigninger. DI Byggeri har i løbet
af året lavet nyheder om dokumentationskravet og udarbejdet et ”beregningsværtøj” til
beregning af prisstigningsgodtgørelse, som er tilgængelig på hjemmesiden.
En del af problemstillingerne for branchen er, at der ikke er retspraksis på området, og
derfor er der en række forhold vedrørende dokumentationskravet, der ikke er juridisk
afklaret. DI Byggeri eftersøger derfor en sag, der egner sig til en såkaldt ”hurtig afgørelse” ved Voldgiftsnævnet, som DI Byggeri kan føre for medlemmet som en mandatarsag. Hvis man har en aktuel sag, er man derfor velkommen til at kontakte Erhvervsjuridisk Rådgivning DI Byggeri.
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– men at aktivitetsniveauet vil være nogenlunde uændret i den første del af 2022.

Trepartsaftaler
Også i 2021 er der indgået en række trepartsaftaler, som blandt andet sikrer dækning af
en del af lønnen ved hjemsendelse samt dækning af øvrige omkostninger. Der er løbende
blevet informeret om de enkelte regler, som udsprang af trepartsaftaler.
Erhvervsjura og byggejura
Erhvervsjuridisk rådgivning
Også i 2021 har medlemmerne flittigt brugt Erhvervsjuridisk Rådgivning i DI Byggeri.
Rådgivningen har fået et direkte nummer udenom omstillingen. Nu kan man ringe 3377
om kontrakter, aftaler, AB92/AB18 osv.
Udbud
DI Byggeri har fortsat fokus på fravigelser til AB 18 og uhensigtsmæssig indretning af
udbud. Gennem 2021 har vi gennemført en række dialogmøder og rettet henvendelser til
især kommuner og almene boligorganisationer og regioner om AB/ABT-fravigelser og
uhensigtsmæssig krav i udbud. Ofte retter myndighederne til, til fordel for medlemmerne.
Når I oplever fravigelser til AB i offentlige udbud, vil Erhvervsjuridisk Rådgivning i DI
Byggeri meget gerne have besked.
Evaluering af udbudsloven
DI Byggeri har i 2021 sammen det øvrige DI og 8 andre organisationer arbejdet på at
forbedre udbudsloven, og det har udmøntet sig i 7 konkrete forslag til ændringer af loven. Forslagene blev præsenteret i januar 2022, og det forventes, at der fremsættes et
lovforslag i foråret 2022. Særligt tre forslag kan få stor betydning for den danske byggeog anlægsbranche:
•

Styrket adgang for SMV’er

•

Udvidet adgang til at tilpasse udbudsmaterialet i udbudsprocessen

•

Udvidet adgang til at ændre kontrakter i udførelsen.

Det vurderes, at de 7 forslag vil kunne nedbringe transaktionsomkostninger og annullationer i bygge- og anlægsbranchen.
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3760, og komme direkte i kontakt med jurister/advokater, der kan hjælpe med sparring

Byggesagsbehandling
DI Byggeri har været aktiv i den såkaldte task force om byggesagsbehandlingen. Den
blev nedsat på initiativ fra Dansk Byggeri for at afhjælpe de problemer som den nye ordning med certificerede rådgivere har givet anledning til. Task forcen har fået gennemført, en række lettelser. Vi ved godt, at vi ikke er i mål, så vi arbejder videre, men vi har
fået bl.a:
•

Lempet kravene til de certificerede rådgivere, så det er lettere at blive certificeret –
så der kommer nogle flere af dem
Gjort det lettere at få et begrænset certifikat, så man kan fokusere og derved få flere
rådgivere, der kan løse de mere almindelige opgaver

•

Udvidet brand- og konstruktionsklasse 1, så flere byggesager kan undvære en certificeret rådgiver

•

Hævet størrelsen på byggerier til 600m2 for brandklasse 1

•

Lempelser for skurbyer og midlertidige bygninger

•

Lempelser mellem brandklasse 2 og 3

•

Lempelser i kravene ti lombygninger, så en del ikke behøver byggetilladelse

•

Og der er flere.

Som man kan forstå, så er det nørdet men vigtigt, og arbejdet fortsætter nu i det såkaldte
strategiske dialogforum, hvor Elly Kjems Hove sidder for DI Byggeri, og hvor Boligministeriets øverste ansvarlige embedsmand for byggeriet er formand.
Kvalitetssikring af bærende konstruktioner
DI Byggeri har i 2021 udviklet et koncept til kvalitetssikring af bærende konstruktioner,
der sikrer overholdelse af kravene i DS 1140 og bygningsreglementet. Konceptet består af
en kvalitetshåndbog, oplæg til KS-planer for de mest almindelige bærende konstruktioner tll fagområderne træ og mur (beton-området er under udvikling), samt oplæg til
hvorledes kontrollerne dokumenteres. Planerne er udviklet til den digitale dagsorden
med henblik på, at de importeres i alle de digitale værktøjer til kvalitetssikring der bruges i den danske byggebranche.
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•

Sammenlægning
Den 31. august 2021 besluttede DI Dansk Byggeris medlemmer og DI Bygs medlemmer
at stemme ja til en sammenlægning af organisationerne.
Fra den 1. september 2021 har vi derfor heddet DI Byggeri. Som et samlet DI Byggeri
dækker vi nu hele byggeriets værdikæde lige fra udførende enkeltmandsvirksomheder i
byggeriet, store anlægsvirksomheder, entreprenører og bygherrer til rådgivere, producenter, forhandlere og leverandører af både byggematerialer og digitale løsninger. Dermed står vi i en endnu bedre position til at give vores medlemmer en god og kompetent
service og kæmpe deres sag – både i medierne og i kommuner og Folketing.
Dansk Industri med godt 6.700 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger mere
end 120.000 medarbejdere i Danmark.
Politik
National strategi for bæredygtigt byggeri
Den måske vigtigste politiske begivenhed i 2021 for byggeriet som helhed var, at et meget bredt flertal i Folketinget den 5. marts vedtog ”National strategi for bæredygtigt byggeri”. En strategi, der skal sikre, at byggeriet bidrager til, at Danmark opnår målet om, at
CO2-udslippet bliver nedbragt med 70% i 2030. Strategien indeholder 21 initiativer,
hvor det vigtigste er, at der fra 2023, dvs. til næste år, indføres krav om, at nye bygninger
over 1000m2 højst må udlede 12 kg. CO2 pr. kvm pr. år, og fra 2025 vil det gælde alle
nye bygninger. Det krav på 12 kg CO2 pr. kvm nedsættes så løbende frem mod 2023.
Grænseværdierne efter 2023 er ikke fastsat endnu. Det arbejde deltager DI Byggeri i
sammen med Boligministeriet.
Håndværkerfradrag
2021 blev også året, hvor et flertal i Folketinget besluttede at fjerne håndværkerfradraget. Der blev kæmpet en brav kamp, både fra DI og DI Byggeri, og det er ærgerligt, men
med den meget høje aktivitet, der er i branchen og de mange historier om mangel på
medarbejdere til at udføre opgaverne, var det ikke muligt at opretholde fradraget. Vi argumenterede med, at det også handler om, at boligerne skal blive mere energieffektive,
men det hjalp ikke. DI Byggeri tager kampen op igen, når tiderne skifter.
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Sammenlægningen har også betydet, at vi er blevet det klart største branchefællesskab i

Infrastrukturplanen
Sommeren bød også på en aftale om Infrastrukturplan 2035. Endelig kom den. Den indeholder både nye motorveje, udvidelse af eksisterende, nye jernbanespor, cykelstier
med mere. I alt nye projekter for 106 mia. kr. frem til 2035. Mange år javist, men det er
også mange penge. Det bliver godt både for de entreprenører, der skal anlægge de nye
veje og baner og for hele landet, der får en bedre infrastruktur. Den bedre infrastruktur
skal gerne bidrage til at reducere CO2-udslippet, ligesom byggeriet skal, og der arbejdes
– ligesom i byggeriet - på, at hele værdikæden i anlægssektoren komme med i det ar-

EU
I juli 2021 kom EU-Kommissionen med et stort klima- og energiudspil, som de har kaldt
'Fit for 55'. Udspillet indeholder forslag, som skal bane vejen for, at EU kan realisere sit
nye 2030 klimamål på 55 pct. mindre CO2-udledning. EU-Kommissionen har i den første ”pakke” fremlagt forslag til revision af 13 direktiver, herunder energieffektiviseringsdirektivet, blandt andet med forslag til mere ambitiøs målsætning for energieffektivisering på EU-niveau. Der er også fremlagt forslag til etablering af et CO2-kvotesystem for
bygninger. Derudover indeholder pakken også revision af bygningsdirektivet og VEdirektivet.
DI Byggeri har fulgt arbejdet med Fit for 55 igennem 2021 og arbejder fortsat med at påvirke klima- og energidagsordenen i EU i relation til bygge- og anlægsbranchen.
En række lande har i 2021 fået godkendt deres genopretningsplaner med store støttebeløb fra EU. Det er et krav, at minimum 37 pct. af midlerne skal gå til grønne og bæredygtige tiltag. Genopretningsplanerne spiller direkte ind i EU’s Renovation Wave-strategi,
hvor der lægges op til, at energirenoveringsprocenten for beboelsesejendomme og erhvervsbygninger skal fordobles inden 2030, og mindst 35 mio. eksisterende bygninger
skal renoveres inden 2030. Det giver store eksportmuligheder for danske virksomheder.
Det forventes desuden, at vi i Danmark får 11,6 mia. kr. i støttebeløb, hvoraf en del afsættes til bl.a. energirenovering og bygningspuljen.
Arbejdsmiljø
I DI Byggeri arbejder vi målrettet for, at der sker færre ulykker i bygge- og anlægsbranchen, men også for at ansvarsfordelingen for arbejdsmiljø og sikkerhed sker på retfærdig
vis. Vi er i dialog med Arbejdstilsynet, og vi samarbejder med fagbevægelsen.
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bejde.

Specialudvalget for arbejdsmiljø i byggeriet
I DI er der etableret et Specialudvalg for arbejdsmiljø i byggeriet, hvor hele værdikæden
er samlet. Miljøsektionens medlem GEO har Karsten
Specialudvalget har til opgave at understøtte DI's indsats på arbejdsmiljøområdet inden
for bygge- og anlægsarbejde, og udvalget har i 2021 bl.a. arbejdet med en ny arbejdsmiljøstrategi i Bygge og Anlæg, som sætter retningen for arbejdsmiljøindsatsen i DI på
bygge- og anlægsområdet. Her er der bla. særligt fokus på den enkeltes ansvar.

Nye tagregler
En dødsulykke i februar 2021, hvor en tagdækker faldt ned fra et fladt sommerhustag,
har betydet stramninger i regler for tagarbejde.
3F og Arbejdstilsynet lagde pres på DI Byggeri for at få skærpet reglerne for tagarbejde,
og også beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard var involveret. Efter en grundig afdækning af medlemmernes interesse på området, lykkedes det at indgå en aftale med 3F.
På baggrund af parternes forslag har Arbejdstilsynet udarbejdet en revideret bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde, som trådte i kraft 1. januar 2022.
Arbejdstilsynet har efter pres fra DI Byggeri besluttet, at de alene vil vejlede om de nye
regler de første par måneder, fremfor at give reaktioner.
Konsulenttjeneste i Branchefællesskabet for Bygge og Anlæg (BFA)
Branchefælleskabet for Bygge og Anlæg har som et led i ”Aftalen om ret til seniorpension
for nedslidte” fået ekstra midler til at gennemføre arbejdspladsnære aktiviteter i direkte
kontakt med arbejdspladserne.
Der er etableret en særlig konsulenttjeneste forankret i Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Et
besøg af konsulenttjenesten er gratis og byder på en god mulighed for inspiration til arbejde med arbejdsmiljøet.
Netværksmøder og virtuel konference
DI Byggeri fortsatte i 2021 bl.a. disse to gode medlemstilbud:
•

Arbejdsmiljønetværk
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Strategien gælder fra 2022 til og med 2026.

•

Årlig arbejdsmiljøkonference

Arbejdsmiljønetværket er et medlemstilbud til de arbejdsmiljøledere/chefer og arbejdsmiljøansvarlige, der er ansat i medlemsvirksomheder i DI Byggeri. Netværket giver mulighed for faglig udvikling og sparring på tværs af virksomheder og brancher indenfor
bygge og anlæg.
I 2021 blev der afholdt virtuelle møder om aktuelle emner, og corona fyldte meget på
disse møder. Netværket voksede i 2021, og der er pt. 66 deltagere.
DI Byggeri afholdte også den årlige arbejdsmiljøkonference for medlemmer af DI i
Hus grundet corona, og der var et flot fremmøde på skærmen.
Praktikpladsaftaler
Antallet af nye uddannelsesaftaler ser ud til at være faldet i 2021 sammenlignet med
2020 for de uddannelser, der betjenes i Byggeriets Uddannelser. Det sker dog ovenpå en
voldsom stigning i 2020, der viste sig at være ekstraordinært høj og i nogen grad kan tilskrives den favorable refusion, der blev givet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
som følge af coronasituationen. I de første 11 måneder af 2021 blev der på bygge- og anlægsuddannelserne indgået 4 pct. færre uddannelsesaftaler end i samme periode i 2020.
Sammenlignet med samme periode i 2019 har der dog i 2021 været en stigning i antallet
af indgåede uddannelsesaftaler på 20 pct.
Indsatser for at øge rekrutteringen til bygge- og anlægsaftaler
En række faglige udvalg, der betjenes i Byggeriets Uddannelser, har prioriteret 3-partsmidler på at igangsætte projekter, der kan øge tiltrækningen til vores erhvervsuddannelser. Det er bl.a.
•

Kampagnen gørnoget.nu, der er en fælles reklamesøjle, hvor vores uddannelser præsenteres

•

Et samarbejde med Boss Ladies om at tiltrække flere kvinder til byggefagene

•

Samarbejder med udvalgte erhvervsskoler om at udbyde vores fag (gælder tømrer,
struktør og tagdækker)

Dertil kommer en række initiativer:
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bygge- og anlægsbranchen. Denne gang blev konferencen afholdt virtuel fra Industriens

•

Det årlige DM i Skills, som jo efterhånden er en etableret uddannelsesmesse, hvor de
besøgene kan få et indblik i, hvad det vil sige at være håndværker (blandt mange andre fag)

•

Projektet Verdens Vildeste Brobyggere blev igangsat i 2021 i Engholmene i København og kommer i fremtiden til at blive gennemført hvert år i forskellige byer i landet. Det er et rigtig fedt projekt, som DI Byggeri har støttet med fondsmidler, og det
skaber en større fortælling om, hvad man kan arbejde med som håndværker. I 2022
gennemføres det i Fredericia

Rekrutteringsprojektet Byggeboxen tilbyder fortsat skolebesøg for 4. - 7.klasser i både
Aarhus og Holstebro og har trods nedlukkede perioder i 2021 pga. Covid-19 haft knap
500 skoleelever på besøg. Der er stor tilslutning til projektet.
Byggeriets Blockchains
Projektet med Byggeriets blockchains blev startet i slutningen af 2019. Der er to hovedmål med projektet:
•

For det første har vi forsøgt at blive klogere på, i hvilket omfang og hvordan blockchain-teknologien kan anvendes i byggeriet. Hvordan er teknologien at arbejde med,
og hvornår skaber den bedst værdi?

•

For det andet har vi forsøgt at udvikle løsninger, som skal udbredes til at blive implementeret i byggebranchen. Hvordan går vi fra proof of concept og minimum viable product-løsning til at få løsningen på markedet?

Projektpartnerne har mødtes 20 gange undervejs for at udveksle erfaringer og har sideløbende fået sparring fra et Advisory Board med repræsentanter fra byggebranchen,
forskningsverdenen og tech-industrien. Der er afholdt en lang række konferencer, workshops og webinarer. I løbet af 2021 er der udarbejdet seks konkrete proof of concept-løsninger, og der arbejdes på at få nogle af disse løsninger udbredt på markedet. Projektet
er finansieret af Industriens Fond med knap 7 mio. kr., og DI Byggeri er projektleder for
projektet.
Ny Byg Garanti-kampagne
Byg Garanti-ordningen er et vigtigt brand for mange af de medlemmer, der leverer til
private forbrugere. Derfor forsøger DI Byggeri hele tiden at markedsføre ordningen.
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Byggeboxen

I 2021 har vi arbejdet på næste skridt i Byg Garanti-kampagnen, der bliver skudt i gang i
løbet af 2022. Denne gang komme vi til at have mere fokus på vores medlemmer, der har
glæde af ordningen – bl.a. i en række korte videoer.
Der vil desuden blive udarbejdet opdateret kampagnemateriale, som medlemmerne kan
benytte aktivt i deres markedsføring. Der vil løbende blive orienteret om kampagnen i DI
Byggeris nyhedsbrev.

Miljøsektionens beretning
helt indtil Påske. Efter Påsken startede en ny tid. Vi alle kunne komme ud i verden igen
og vi fik ny konsulent for Miljøsektionen. Vores konsulent gennem mange år Simon StigGylling rykkede internt i DI og i hans sted trådte Patrick til.
Aktiviteterne blev igen i 2021 en smule indskrænkede grundet Corona og vi blev igen
nød til at udskyde vores generalforsamling, men vi kom op i kadence og fik også nået at
afholde fire bestyrelsesmøder. Generalforsamlingen blev dog udskudt til en dejlig sensommerdag, hvor vi var rundt i Sønderjylland og besøgte Meldgaard og Sønderborg Forsyning inden vi sluttede af med middag og overnatning på Dyvig Badehotel. Dagen efter
var vi på en inspirerende tur til Danfoss, der blandt andet viste og fortalte om deres udvikling af eldrevne bygge- og anlægsmaskiner. De er der ikke helt endnu, men udviklingen går hurtigt.
Det er glædeligt, at vaccinerne har gjort deres job, således at vi nu kan lægge Coronaen
bag os (7-9-13) og at vi nu er kommet tilbage i kadence med at afholde generalforsamling
som vedtægterne foreskriver inden udgangen af juni her på Fuglsang Herregaard.
På medlemssiden så har vi i 2021 set to udmeldelser og en indmeldelse. Reconor har,
som de fleste nok ved, købt Sten og Grus Prøvestenen og så Aerbin har meldt sig ud. Damifo har til gengæld meldt sig ind og er tiltrådt som suppleant til bestyrelsen, hvor vi allerede drager nytte af deres bidrag. Miljøsektionen består således 12 medlemmer.
Af sager der har optaget Miljøsektionen er: Konkurrenceudsættelsen af jord, Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11, Lynetteholmen, Vordingborg Havn og Problematikker ved
jordflytning.
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2021 startede med Corona-nedlukning, der satte en stopper for aktivitet og den forsatte

Konkurrenceudsættelsen af jord
I starten af 2021 blev der afholdt et møde med Energistyrelsen og Miljøministeriet, hvor
jeg selv, Peter Stenholm, Jens Arre Nord og Simon deltog. Mødet gav anledning til at
vende sagen igen med Peter Pagh og i slutningen af maj afholdt vi et møde med Peter.
Peter mente at lovgrundlaget nu er ændret så meget, at der skal en ny stævning til, såfremt man ikke når nogen vegne af dialogens vej. Bestyrelsen har besluttet på den baggrund at fortsætte den dialogbaserede tilgang.
I juni afholdt vi endnu et møde med Energistyrelsen og Miljøministeriet, hvor vi fik hørt
relsens tanker skal vi nu vende i bestyrelsen og vi vil også inddrage ARI (Affald- og RessourceIndustrien) heri. Styrelsen lagde op til endnu et møde i foråret 2022, men de har
ikke haft tid til at møde endnu. Det vil vi skubbe på, således at sagen ikke står stille.
Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11
Dem 1. januar 2021 trådte ændringen i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 i kraft og nu
skal byggeaffald anmeldes med løbenummer, der skal følge byggeaffaldet. Erfaringen fra
bestyrelsen er dog at max. 10% af affaldet ankommer med løbenumre. Implementeringen af denne ændring har været lang tid undervejs og lige nu er det blot en administrativ byrde uden konsekvenser, da håndhævelse ikke finder sted. Den generelle holdning
er ellers at løbenumrene er en god ting, men vi er ærgerlige over at man ikke har lyttet til
Miljøsektionen ifm. udformningen af Affaldsbekendtgørelsen.
Medlemmer af bestyrelsen er sammen med Københavns Kommune i gang med at indsamle data om problematikken, der vil kunne bruges til at rette op på fejlen.
Lynetteholmen
Miljøsektionen er som udgangspunkt positivt stemt overfor projektet, men det skal ikke
forhastes og vi følger udviklingen af Lynetteholmen nøje. Både med fokus på Kommunernes anvisningsret (som de ikke bruger pt) kan blive et problem, hvis jorden kommer
til at mangle, men også med fokus på at Lynetteholmen ikke bliver fyldt med andet end
ikke-rensningsegnet jord. Københavns Kommune har indtil videre lyttet til Miljøsektionens på dette område, men nu hvor klapningen af det opgravede sediment ikke ser ud til
at ske alligevel, så bliver det interessant, at følge hvad de så har tænkt sig at gøre med
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nogle af styrelsens foreløbige tanker ift., hvad et eventuelt lovforslag kan indeholde. Sty-

det. Et tredje opmærksomhedspunkt bliver om ”By & Havn” kommer til at agere konkurrent til de private aktører i branchen.
Vordingborg Havn
I forbindelse med VVM-redegørelsen for udvidelsen af Vordingborg Havn blev der foretaget en risikovurdering i forhold til nyttiggørelse af jord med et indhold af tunge kulbrinter på op til 1000 mg olie/kg tørstof. Risikovurderingen viser, at der i det konkrete
projekt ikke er en miljømæssig risiko ved at anvende jord med sådan et indhold af tunge
kulbrinter som erstatning for andre egnede materialer - eksempelvis råstoffer. Bestyrelnet jord, men de har pænt sagt, at det er deres egen sag.
I Miljøsektionen er vi bekymrede for at lempelsen i miljøkravene kan blive en glidebane
for fremtidige projekter og derfor indgav Miljøsektionen en klage over den miljøgodkendelse som Vordingborg Kommune gav, der tillod nyttiggørelsen af den rensningsegnede
jorden. Miljøsektionens klage blev imidlertid afvist, da Miljø- og Fødevareklagenævnet
ikke mente at Miljøsektionen var berettiget til at klage. Miljøsektionen har derfor støttet
Danmarks Naturfredningsforening (DN) i deres klage og følger forsat sagen.
Problematikker ved jordflytning
I starten af 2022 blev der rejst en sag vedr. problematikker ved håndteringen af specielt
ren jord i Københavnsområdet, hvor det ikke er til at komme af med ren jord. Dette er
også et problem for ARI’s medlemmer, så derfor blev der afholdt et møde for en gruppe
af begge medlemmer kort efter nytår. På baggrund af inputtet fra mødet er Miljøsektionen gået i dialog med KL om et fælles indspil til styrelsen, da vi langt hen ad vejen er
enige. Dog er knasten vedr. kommunernes anvisningsret svær for KL at give afkald på, så
derfor tager det lidt længere tid end forventet.
Bestyrelsesseminar
I tiden med fusionen med DI og den efterfølgende sammenlægning med DI Byg har der
været en del udskiftning i bestyrelsen og oveni det, så har vi også haft en Corona-virus,
der i længere perioder har umuligt fysisk møder. Derfor afholdt bestyrelsen et strategiseminar, hvor vi genbesøgte formålet med Miljøsektionen og hvordan Miljøsektionen skal
agere for fremtiden nu, hvor strukturen i DI Byggeri ser ud til at være på plads.
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sen har rettet henvendelse til Vordingborg Havn om, at de ikke bør bruge rensningseg-

Under god facilitering fik vi vendt Miljøsektionens mission, vision og strategi. Altså
Hvorfor er vi her? Hvad vil vi opnå? Og hvad vil vi gøre? Der var en bred enighed om at
Miljøsektionen forsat bør være vagthunden, der tør tage fat i enkeltsager for at pointere
fejl og mangler i lovgivningen også selvom at vores egne medlemmer kan komme i
klemme. Fokus skal være selvfølgelig være fagligt funderet og i Miljøsektionen skal fokus
altid være på sagens kerne og ikke på ”manden”.
Det blev også besluttet, at Miljøsektionen skal arbejde på at blive mere synlige. Nu i regi
af DI, så er der flere aktører, der kan samarbejdes med og der forestår et arbejde i at fortil rådighed. I den forbindelse er formandskabet begyndt en dialog med formandskabet
for Nedrivingssektionen, da der er en del dagsordner, som går på tværs af sektionerne.
For eksempel selektiv nedrivning fylder meget for nedriverne og det kommer også til at
påvirke medlemmerne i Miljøsektionen. Derfor er der lagt op til halvårlige møder mellem formandskaberne.
Afslutning
Jeg vil runde af med at sige at det forsat er vigtigt at vi kæmper side om side med at sikre
ens rammevilkår og få kommunerne og staten til at følge egne regler og til at vise vejen
for branchen i stedet for at lade stå til og gå egne vegne.
Og slutteligt vil jeg sige tak til bestyrelsen for jeres gode arbejde og tak til alle jer medlemmer.
---ooOoo---

Dirigenten efterspurgte kommentarer til beretningen og Peter Arevad kommenterede på
at det påbegyndte samarbejde med Nedrivningssektionen var positivt. Torben Liborius
bekræftede ligeledes vigtigheden af dagsordenen omkring selektiv nedrivning, så ud fra
en betragtning som leder i DI Byggeri, så var han ligeledes positivt stemt overfor samarbejdet.
Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer konkluderede dirigenten at generalforsamlingen havde taget beretningen til efterretning.
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stå hvordan Miljøsektionen bedst tapper ind i de nye store ressourcer som man har fået

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Konsulenten gennemgik det reviderede regnskab og gav en status for året indtil videre
samt et budget for 2021. Generalforsamlingen godkendte regnskabet og budget og tog
den økonomiske status til efterretning.
Thomas Rovsing havde et spørgsmål til administrationsvederlaget som Miljøsektionen
betaler til DI Byggeri om hvor det kommer fra og hvorfor det er uændret i forhold til tiden i Dansk Byggeri. Patrick Zaubitz svarede at der siden overgangen til DI er påbegyndt
en kortlægningen af alle sektioners ressourcetræk og at man er i gang med at udarbejde
supplerede med at aftalen i forbindelse med fusionen og sammenlægningen var at man i
en hvis periode ville forsætte med samme grundlag, da man vidste at overgangen ville
tage tid.

4. Behandling af indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer
Dirigenten fortalte at Miljøsektionen i sine nuværende vedtægter ikke har defineret,
hvem der tegner for Miljøsektionen og derfor ikke kan få lov til at reinvestere sine midler. Derfor har bestyrelse forslået en tilføjelse til vedtægter, der retter op på denne
mangel.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag om uændret kontingentstrutur, således at
der stadig betales:

Kontingent
Lønsum under 5 mio. kr.
Lønsum fra 5 mio. kr. og op til 10 mio. kr.
Lønsum over 10 mio. kr.

Stemmer
1
2
3

DKK/år
9.200
18.400
27.800
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sekretariatsaftaler for de enkelte sektioner baseret på den pågældende analyse. Torben

Generalforsamlingen havde ingen indvendinger, så det blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
Dirigenten gjorde opmærksom på at ifølge Miljøsektionens vedtægters § 5 består Miljøsektionens af 5-7 medlemmer og op til tre suppleanter. Valg til disse poster finder sted
på den årlige ordinære generalforsamling og er for 2 år ad gangen, hvor genvalg kan
finde sted.

•

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

•

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

•

Peter Arevad, Norrecco (På valg)

•

Ebbe Tubæk Naamansen, RGS Nordic A/S (På valg)

•

Pelle Funder Michelsen, Noah (Ej på valg)

•

Johanne Aaberg Andersen, GEO (Ej på valg)

•

John Svendsen, Special Waste System (På valg)
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Bestyrelsen består af:

Suppleant til bestyrelsen:
•

Christa Engell Hansen, Damifo (Ej på valg)

Dirigenten fortalte at alle der er på valg ønsker genvalg og at bestyrelsen indstiller, at
samtlige af de opstillede godkendes. Der var ingen indsigelser, så derfor blev alle godkendt.

7. Eventuelt
Dirigenten gjorde opmærksom på at dette var punktet hvor alt kan debatteres, men intet
besluttes og gav derefter ordet frit.
Peter Arevad pointerede vigtigheden af problemet med håndteringen af jordflytning, da
problemet i København koster entreprenørerne mange penge. Når entreprenørerne ikke
kan komme af med deres jord i København er de tvunget til enten at køre eller sejle det
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ud, hvilket medfører en betydelig meromkostning. Peter bad om en status og aktion på
området. Patrick gentog hvad formanden nævnte under sin beretning, at det er KL, der
har forhalet processen, men at han vil tale med Niels Bukholt fra ARI om muligheder for
at agere uden KL i indspillet til styrelsen. Det skal dog afvejes med den potentielle større
slagkraft ved at vente på KL og indgive et fælles indspil. Patrick lovede at følge op på
dette ved det næste bestyrelsesmøde (d. 22. juni). Patrick lovede ligeledes at orientere
oftere.
Da der ikke var flere spørgsmål eller emner til diskussion gav dirigenten ordet til fortakkede de fremmødte for god ro og orden, hvorefter formanden erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

EFTER GENERALFORSAMLINGEN blev bestyrelsen siddende i lokalet og konstituerede sig med Frank Sandgaard som bestyrelsesformand og Thomas Rovsing som næstformand.
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manden, der takkede dirigent for at have styret generalforsamlingen igennem og han
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