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Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden jvf. Miljøsektionens vedtægter §8:

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne, at forhenværende konsulent for Miljøsektionen, Simon Stig-Gylling, fra DI Byggeri blev valgt som dirigent. Simon blev valgt med applaus.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og
korrekt i henhold til vedtægterne, hvorfor forsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflagde følgende beretning for generalforsamlingen
---ooOoo--Beretningen fra DI Byggeri

2020 var på mange måder et helt usædvanligt år. Vi kommer ikke
uden om, at coronaen har fyldt en del i vores dagligdag. Udover de
åbenlyse store sundhedsmæssige konsekvenser, så har pandemien
også haft store økonomiske konsekvenser for mange. Mange brancher har været hårdt ramt.
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Corona

Men takket være gode proaktive tiltag og rettidig omhu er det i høj
grad lykkedes at holde smitten næsten ude af vores branche.
Økonomi og aktivitet i
branchen

På trods af at coronakrisen har ramt den danske økonomi hårdt, så
er aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen steget. Og der er udsigt
til, at fremgangen fortsætter. Under krisen er der blevet handlet,
renoveret og bygget flere nye boliger. DI forventer en stigning i
byggebeskæftigelsen på i alt cirka 2.500 medarbejdere i 2021.

Investeringer

Bygge- og anlægsbranchen er en vigtig vækstmotor for dansk økonomi og normalt en strømpil for konjunkturudviklingen.
Derfor er det glædeligt, at bygge- og anlægsinvesteringerne faktisk
er vokset og har været med til at holde hånden under økonomien
under coronakrisen i modsætning til under tidligere kriser, hvor
byggeriet typisk er blevet hårdt ramt.
Eksempelvis faldt de samlede bygge- og anlægsinvesteringer med
hele 18 procent i kølvandet på finanskrisen, hvor økonomien
skrumpede med næsten 5 procent. Til sammenligning ventes
bygge- og anlægsinvesteringerne at vokse med godt 4½ procent i
år, selvom der skønnes et fald i BNP på 3½ procent.

Renovering

Fremgangen i bygge- og anlægsinvesteringerne ventes at fortsætte
i 2021, med mindre nye restriktioner på erhvervet sætter en stopper for det. Især renoveringsmarkedet vil bidrage til den økonomiske fremgang og beskæftigelsen i branchen, som i 2021 ventes at
stige med cirka 2.500 personer (1,4 procent) efter et mindre fald i
2020.

2

Beskæftigelsen

I de seneste år er der sket en markant stigning i bygge- og anlægsbeskæftigelsen. I 2021 forventer vi en lille fremgang i beskæftigelsen på 2.500 personer, således at den samlede beskæftigelse kommer op på 179.500.

Sammenlægningen

2020 har heldigvis også budt på andre ting end corona. Den 9. juni
2020 besluttede Dansk Byggeris medlemmer med et overbevisende flertal at stemme ja til en sammenlægning mellem DI og
Dansk Byggeri.
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Der er store forventninger til renoveringsmarkedet i 2021. Vi vurderer, at det professionelle renoveringsmarked samlet set vil stige
med 10 procent fra 2020 til 2021. Det vil i kroner og øre svare til en
stigning på omkring 10 mia. kr.

Den 1. september 2020 trådte sammenlægningen i kraft, og det
nye branchefællesskab DI Dansk Byggeri var en realitet.
Ambitionen var klar. Alle medlemmer skal opleve den samme gode
service som tidligere, men nu bare fra en organisation, der er
endnu større og har tungere politisk tyngde.
Og der kommer hele tiden flere nye medlemmer til. I starten af december måned rundede DI Dansk Byggeri 6.300 medlemmer.
Politik

Også på den politiske front har intet været, som det plejer, og vi
håber, at vi i 2021 vil opleve et godt politisk klima. Brede beslutninger giver stabilitet. Restriktioner skal meldes ud i god tid, og hjælpepakker og kompensationsordninger skal være på plads, når restriktioner meldes ud eller ændres.

Håndværkerfradrag

Som et af regeringens initiativer til at sikre fremgang i beskæftigelsen og aktiviteten er fradraget for håndværkerydelser fordoblet i
2021. Det vil sige, at hver voksen i en husstand kan i år få et fradrag på 25.000 kr. til grøn vedligeholdelse af boligen. Det er et
godt initiativ, som Dansk Byggeri har arbejdet på i flere år.

Landsbyggefonden og
anlægsloftet i 2020

Derudover har politikerne endelig åbnet for flere renoveringer af
de almene boliger, der har stået på venteliste i op til 10 år, og kommunerne fik i 2020 fjernet anlægsloftet, og her i 2021 er loftet højere end det ellers var planlagt.

Udbud

Samlet er der vedtaget initiativer, der er gode for både boligerne,
klimaet, beskæftigelsen og byggeriet. Og vi skal huske, at når det
går godt i byggeriet, går det også godt i de brancher, der leverer til
os. Faktisk skabes der 7 jobs i andre erhverv, materialeproduktion,
rådgivning, transport mv., hver gang der skabes 10 byggejobs i renovering.
DI Dansk Byggeri har fortsat fokus på fravigelser til AB 18 og uhensigtsmæssig indretning af udbud.
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Gennem det seneste år har vi gennemført en lang række dialogmøder og rettet henvendelser til kommuner, staten, kommunale forsyningsselskaber, almene boligorganisationer og regioner om
AB/ABT-fravigelser og uhensigtsmæssig krav i udbud.
Ofte retter myndighederne ind helt eller delvist til fordel for medlemmerne. Når I oplever fravigelser til AB i offentlige udbud, vil Erhvervsjuridisk Rådgivning i DI Dansk Byggeri meget gerne have besked.

Strategi for bæredygtigt byggeri

Bygningspuljen

DI Dansk Byggeri var sekretariat for klimapartnerskabet for byggeog anlægssektoren. Det var ét af 13 klimapartnerskaber nedsat af
regeringen.
I marts 2020 præsenterede klimapartnerskabet 63 konkrete forslag
til reduktioner af CO2-udledning i hele byggeriets værdikæde.
Anbefalingerne kan være med til at opfylde målsætningen om reduktion af den danske CO2-udledning med 70% inden 2030.
DI Dansk Byggeri er fortsat i tæt dialog med regeringen og ordførerne fra folketingets øvrige parter for at følge op på anbefalingerne og hjælpe til at få omsat forslag til politiske aftaler.
DI Dansk Byggeri har også været med til at påvirke arbejdet med
klimalov og nye tilskudsordninger, og følger tæt op på de igangværende forhandlinger om national strategi for bæredygtigt byggeri.
Bygningspuljen blev sat i søen med en pulje på 245 mio. kr., som
blev revet væk. Tilskudsordningen vil medlemmerne gode muligheder for nye opgaver med energirenovering af boliger, og der er lagt
op til årlige puljer i hvert fald frem til 2026.

Arbejdsmiljø

I DI Dansk 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.

Branchevejledning om
forebyggelse af coronasmitte

Ligesom mange andre steder har håndteringen af corona fyldt meget. Da corona-virussen brød ud, blev der på rekordtid udarbejdet
en branchevejledning om håndtering af coronavirus, og blandt andet med afsæt i denne branchevejledning, blev det muligt at holde
hjulene i gang i bygge- og anlægsbranchen.

Specialudvalg om arbejdsmiljø i byggeriet

Dansk Byggeris arbejdsmiljøudvalg er nedlagt i forbindelse med
sammenlægningen mellem Dansk Byggeri og DI. Til gengæld er der
oprettet et nyt Specialudvalg om arbejdsmiljø i Byggeriet, som går
på tværs af DI’s medlemskreds.
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Energi og klima

Specialudvalget har til opgave at understøtte DI’s indsats på arbejdsmiljøområdet inden for bygge- og anlægsarbejde, herunder
blandt andet at tage stilling til:
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•

aktuelle politiske sager om arbejdsmiljø inden for bygge-og
anlægsarbejde

•

pege på udviklingsbehov og følge udviklingen i branchens
arbejdsmiljøindsats og udvikle relevante indikatorer, der
kan måle denne udvikling.

Ny håndbog om arbejdsmiljø fra Branchefællesskabet for
Arbejdsmiljø i Bygge
og Anlæg

DI Dansk Byggeri har i regi af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø
i Bygge og Anlæg sammen med 3F og andre parter i byggebranchen udarbejdet en ny håndbog om arbejdsmiljø.

Nye hjemmesider om
kemiske stoffer

DI Dansk Byggeri har ligeledes i regi af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg lanceret to hjemmesider. Den ene er
asbest-huset.dk, hvor man kan finde oplysninger om, hvor asbest
findes, og hvordan det kan håndteres.
Den anden er renover-sikkert.dk, hvor man kan finde oplysninger
om farlige stoffer og de byggematerialer, de forekommer i. Ligeledes kan man få information om udførelsen af en sikker og forsvarlig renovering.

Uddannelse

Erhvervsuddannelserne og lærepladser blev i 2020 også påvirket af
corona. Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i maj 2020
en trepartsaftale med store tilskud til at have lærlinge. Det har
holdt hånden under antallet af lærlingeaftaler i 2020.

Praktikpladsaftaler

Antallet af nye uddannelsesaftaler steg i 2020. I de første 10 måneder af 2020 blev der på bygge- og anlægsuddannelserne indgået 23
% flere aftaler end i samme periode i 2019. Samtidig er der i 2020
indgået mange lange uddannelsesaftaler, da tilskuddet til disse var
højere end til de korte aftaler. Samlet set udgør korte aftaler nu ca.
1/3 del af alle de aftaler, der er på bygge og anlægsområdet.

Trepartsaftale på uddannelsesområdet

I slutningen af november 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter endnu en trepartsaftale, der betyder, at:
• der fremover bliver balance i AUB, således at indtægter og
udgifter skal svare til hinanden, og der ikke længere bliver
opkrævet knap 1 mia. kr. for meget hos virksomhederne.
•
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Håndbogen vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, og i hvordan arbejdsmiljølovens regler kan følges i virksomheder og på byggepladser.

det er slut med fordelsbonus og praktikpladsbonus, fremover får virksomhederne et elevtilskud pr. elevårsværk I
uddanner over målrationen. Det vil sige, at virksomheder,
der tager stort uddannelsesansvar, fremover bliver belønnet.
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•

samtidige får I 7 % mere i lønrefusion til elever på skoleophold i 2021 og lidt mindre forhøjelse fra 2022 og frem.

•

Endelig er det fremover kun muligt at indgå én kort uddannelsesaftale med samme elev.

DI Dansk Byggeri har ikke designet indholdet i trepartsaftalen, og
der er bestemt blomster, der ikke har groet i vores have. Fx begrænsningen i antallet af korte uddannelsesaftaler der kan indgås
med én elev. Men aftalen var det muliges kunst, og havde vi ikke
fået en trepartsaftale, ville folketinget have lavet langt værre beslutninger.
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Nu handler det om at få indgået aftaler med lærlinge og få uddannet fremtidens svende.
Med den nye aftale skal vi ikke betale mere end nødvendigt til
AUB, og de virksomheder, der løfter et stort uddannelsesansvar,
bliver belønnet for det.
Overenskomst 2020

Det lykkedes os efter lange forhandlinger at indgå aftale om overenskomstfornyelse 2020. Overenskomstfornyelsen minder i vidt
omfang om de fornyelser, som fandt sted på det øvrige private område.
Det helt store tema blev også i 2020 udenlandsk arbejdskraft. I sidste ende blev vi enige om en overenskomstfornyelse, hvor der ikke
blev indgået særlige forhold omkring udenlandsk arbejdskraft.
Vi er allerede nu ved at se fremad mod overenskomstforhandlingerne i 2023, som vi skal tilrettelægge sammen med det øvrige DI
område.

Trepartsaftaler

Særligt som følge af corona er der i 2020 blevet indgået mange trepartsaftaler, som blandt andet sikre 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.

Styrket innovation og
erhvervsfremme

DI Dansk Byggeri har arbejdet målrettet for at etablere en såkaldt
erhvervsklynge for byggeri og anlæg, der skal understøtte innovation og erhvervsudvikling for branchens virksomheder.
Klyngen har fået navnet ”We Build Denmark” og er fra 1. januar
2021 klar til at understøtte byggebranchens udvikling inden for
bæredygtigt byggeri, cirkulær økonomi, ny teknologi, digitalisering,
øget produktivitet og internationalisering.
Erhvervsklyngen får kontorer i henholdsvis Albertslund, Næstved,
Odense og Aalborg, og skal sikre tæt samarbejde med bygge- og
anlægsbranchens virksomheder om innovation og erhvervsfremme
inden for de faglige fokusområder i samspil med videninstitutioner,
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universiteter m.fl.
Byg Garanti-ordningen er et vigtigt brand for mange af de medlemmer, der leverer til private forbrugere. Derfor forsøger DI Dansk
Byggeri hele tiden at markedsføre ordningen.
DI Dansk Byggeri er ved at udarbejde en ny Byg Garanti-kampagne,
som vil blive lanceret medio april 2021. Det har været ambitionen
at få udarbejdet en ny kampagne, der er mere digitalt orienteret
og som motiverer til, at forbrugerne ikke blot skal kende garantiordningen, men skal foretrække en håndværker, der er omfattet af
Byg Garanti.
Der vil blive udarbejdet kampagnemateriale, som medlemmerne
kan benytte aktivt i deres markedsføring. Der vil løbende blive orienteret om kampagnen i DI Dansk Byggeris nyhedsbrev.
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Ny Byg Garanti-kampagne
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Miljøsektionens beretning 2021
Intro og aktiviteter
2020 startede med vellykket temadag i januar på Kokkedal Slot. Her fik vi besøg af blandt andet
Miljøstyrelsen, Miljøchef Carsten Sølyst fra Frederiksberg Kommune, Projektleder Theis Rasmussen fra ARC og mange andre. Temadagen blev brugt til at tage temperaturen på hvad der rører
sig politisk og forvaltningsmæssigt særligt inden for bygge- og anlægsaffald og jord.

Lige som sidste år, så holder vi igen i år en udskudt generalforsamling pga. Corona og igen i år
holder vi vores generalforsamling kort tid efter et større organisationssammenlægning. Sidste år
fusionerede Dansk Byggeri og Dansk Industri et par dage inden vores generalforsamling og forrige tirsdag stemte medlemmerne i DI Dansk Byggeri og DI Byg for at lægge deres organisationer
sammen til DI Byggeri. For os i Miljøsektionen bliver der ingen store konsekvenser og det daglige arbejde forsætter ufortrødent. Ændringen bliver størst på den erhvervspolitiske front, hvor
man før i hver sin organisation har fulgt sin egen dagsorden, der til tider ikke har været den
samme. Det er blevet ryddet op i nu, hvor at der kun er en bestyrelse, der kommer til at tegne
DI Byggeris retning.
I slutningen af 2020 lukkede Danmark ned igen og det forsatte godt ind i 2021. I foråret skete
der også en udskiftning i administrationen af Miljøsektionen. Vores konsulent gennem lang tid,
Simon Stig-Gylling, er rykket internt i DI til en mere politisk rolle og tiltrådt i Simons sted er Patrick Zaubitz kommet til. Siden Påske, hvor han tiltrådte, er der blevet afholdt to bestyrelsesmøder.
Aktiviteterne har igen i år grundet Corona været sparsomme og da vi igen i år har udskudt generalforsamlingen, så er Miljøsektionens temadag ligeledes blevet rykket til 2. halvår i 2022, hvor
regner med at være tilbage i den vante kadence med generalforsamling inden sommerferien.
På medlemssiden så har vi 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 vi ser frem til deres bidrag til Miljøsektionen.
Af emner der især har optaget sektionens bestyrelse, og som har været behandlet på møderne
kommer jeg ind på i det følgende:

Markedsudsættelsen
I 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,
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Efterfølgende er der blevet afholdt tre bestyrelsesmøder og en generalforsamling i 2020, der
har været en periode, hvor Corona har fyldt meget. Mange aktiviteter og møder blev sat i bero
eller udskudt. Selv vores generalforsamling i år er også blevet udskudt pga. virussen.

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.

Imidlertid er arbejdet siden 2017 stået stille, hvilket har afstedkommet, at Dansk Byggeri med
Peter Stenholm i spidsen i foråret 2019 og senere med Jens Arre Nord ved roret, taget kontakt
til styrelsen med henblik på, at få blotlagt hvor langt styrelsen er med liberaliseringen.
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 nogle af
styrelsens foreløbige tanker ift., hvad et eventuelt lovforslag kan indeholde. Styrelsens tanker
skal vi nu vende i bestyrelsen og vi vil også inddrage ARI (Affald- og RessourceIndustrien) heri.
Styrelsen lægger op til endnu et møde i foråret 2022 som vi vil forberede os på.

Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11
Den 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.
Bestyrelsen er i færd med at indsamle data til Simon, der vil skrive en efterfølgende artikel om
problematikken som afsæt for Miljøsektionens fremtidige indsat.
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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.

Lynetteholmen
VVM-godkendelsen har været i høring og Miljøsektionen fremsendte et høringssvar. Anlægsloven blev senere vedtaget og hvis tidsplanen holder, så vil man begynde at modtage jord til 1.
fase i 1. kvartal 2023.

Miljøsektionen er som udgangspunkt positivt stemt overfor projektet, men det skal ikke forhastes og vi vil følge udviklingen af Lynetteholmen nøje. Specielt med fokus på at Lynetteholmen
ikke bliver fyldt med andet end ikke-rensningsegnet jord. Kommunernes anvisningsret (som de
ikke bruger pt) kan også blive et problem, hvis jorden kommer til at mangle. Et andet opmærksomhedspunkt bliver om ”By & Havn” kommer til at agere konkurrent til de private aktører i
branchen.
Der har været afholdt møde med By og Havn og deres rådgiver om vores bekymring.

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. Bestyrelsen har rettet henvendelse til Vordingborg Havn om at de ikke bør bruge rensningsegnet 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 Miljøsektionen har haft rettet henvendelse til Miljøstyrelsen for
at få en vejledende udtalelse. Styrelsen vil dog først tage stilling til om de vil komme med vejledende udtalelse efter, at miljøgodkendelsen er modtaget.
Status er at Vordingborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse d. 7. juli
2021 og er i gang med at behandle den. Vi venter derfor på udfaldet af behandlingen inden vi
foretager os andet.

Udvalg og netværk
Med overgangen til DI overgik blev arbejdet med udvalgene ændret en smule.
Specialudvalget for affald og ressourcer
I DI har Miljøsektionen fået plads i DI’s specialudvalg for affald og ressourcer, hvor 17 stærke repræsentanter (så som Solum Gruppen, Aage Vestergaard Larsen, Arla, Rambøll, Marius Pedersen mf.) drøfter fremtidens affalds- og ressourcehåndtering. Miljøsektionen er repræsenteret
med Ebbe fra RGS Nordic (efter at Thomas er trådt ud) og på de to første møder afholdt i specialudvalget har de haft nogle interessante emner oppe at vende:
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Der er stadig megen skepsis i medierne og blandt fageksperter. Ellen Margrete Basse mener, at
der er problemer med VVM’en pga. ”salami-metoden”, der er brugt, hvilket samstemmer med
Peter Pagh’s tidligere udsagn. VVM’en burde være hele projektet med beboelse, metro etc.,
ikke kunne kystsikringsdelen. Det rygtes også at Sverige og eventuelt andre EU-medlemslande
påtænker at rejse en sag i EU.

-

Implementeringen af klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi
Organiseringen af producentansvar for emballage (med temaer som opbygning af kollektivordning for producenter, administration, tilsyn og håndhævelse etc.
Genanvendelse af plastik. Et emne som også fylder meget i Simon’s nye arbejde.

I specialudvalget har Miljøsektionen altså en stemme og adgang til et forum, hvor man ofte er i
direkte dialog med ministerierne. En stemme som vi har i sinde at blive ved med at bruge.

Dakofas netværk for bygge- og anlægsaffald
Arbejdet styregruppen i DAKOFA’s netværk for bygge- og anlægsaffald har været sat på lavt blus
her i Corona-tiden og der har ikke været afholdt nogle møder. Men når arbejdet kommer i gang
igen, vil vi sørge for at blive ved med bidrage med funktionelle løsninger, der løser branchens
udfordringer i samarbejde med de relevante aktører.
Vi ser også frem til DAKOFA’s årskonference her den 30. september, hvor der ligger et spændende program for dagen og hvor Simon også skal stå for en del de faglige indslag. Samtidig så
ser vi ser også frem til at mødes med vores kollegaer igen efter al for lang tid.
Afrunding
Kære medlemmer af Miljøsektionen.
Jeg håber at åbningen af samfundet igen, vil øge mødeaktiviteten indenfor vores fagområder og
at vi derved kommer længere ud med vores budskaber og praktiske indstilling, på de steder
hvor der træffes beslutninger om så vigtige emner som CO2-reduktioner, affaldsminimering, bæredygtighed osv.
Det 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.
Slutteligt vil jeg sige tak til bestyrelsen og tak til alle medlemmerne.

---ooOoo--Dirigenten efterspurgte kommentarer til beretningen, hvorefter generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.
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Udvalg for arbejdsmiljø i byggeriet
I DI er der ligeledes et arbejdsmiljøudvalg for byggeriet og GEO’s arbejdsmiljørepræsentant Karsten Kobbernagel har fået sæde i udvalget, hvor der forsat arbejdes med at nedbringe ulykkerne
på arbejdspladserne på tværs af byggeriet. Nedfældning af støv på pladserne har tidligere været
Miljøsektionens væsentligste fokusområde, men tiden er moden til at genbesøge arbejdsmiljøområdet.

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 tog regnskabet og statussen til efterretning.

4. Behandling af indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslog at lave de udsendte vedtægtsændringer som konsekvens af fusionen mellem Dansk Byggeri og DI i 2020. Derudover så foreslog bestyrelsen også at tilføje en formulering,
der gør det muligt at afholde generalforsamlinger digitalt.

b. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage konsekvensrettelser i vedtægterne, i det tilfælde DI Dansk Byggeris generalforsamling den 31.
august 2021 beslutter, at de to branchefælleskaber DI Dansk Byggeri og DI Byg
lægges sammen til et nyt branchefællesskab ved navn DI Byggeri pr. 1. september 2021. Bemyndigelsen omfatter kun navneændringer fra DI Dansk Byggeri til DI Byggeri.
Dirigenten oplyste, at da det d. 31. august blev besluttet at sammenlægge DI Dansk Byggeri og
DI Byg, så er de netop vedtagne vedtægtsændringer allerede forældede. Derfor forslog bestyrelsen at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage konsekvensrettelser i vedtægterne. Bemyndigelsen om fatter kun navneændringer fra DI Dansk Byggeri til DI Byggeri.
Forslaget om bemyndigelse til at foretage navneændringer i vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Dirigenten oplyste at bestyrelsen har foreslået uændret kontingent for det kommende år. Generalforsamlingen havde ingen indvendinger, så det blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
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:
o Formand: Frank Sandgaard, Meldgaard Miljø A/S (Ej på valg)
o Næstformand: Thomas Rovsing Nielsen, Envac Danmark A/S (På valg)
Resten af bestyrelsen:
o Peter Arevad, Norrecco (Ej på valg)
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Forslaget om vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

o
o
o
o

Ebbe Tubæk Naamansen, RGS Nordic A/S (Ej på valg)
Pelle Funder Michelsen (På valg)
Johanne Aaberg Andersen, GEO (På valg)
John Svendsen, Special Waste System (Ej på valg)

Samtlige af de i bestyrelsen, der var på valg i år ønskede at genopstille og bestyrelsen indstillede
dem ligeledes til genvalg. Dette blev velmodtaget af generalforsamlingen, der valgte alle de opstillede.
Dirigenten spurgte efterfølgende om nogen kunne tænke sig at stille op som suppleant til bestyrelsen.

7. Eventuelt
Karsten Ludvigsen nævnte at de havde haft et møde med By & Havn d. 8. september, hvor de
blev bedt om at fjerne deres anlæg inden 1. jan 2022, så der kan blive lavet adgangsveje (meget
kort frist).
Patrick Zaubitz foreslog at bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingens afholdelse.
Dette blev accepteret.
Karsten Ludvigsen nævnte at det forberedende arbejde på en anlægslov for Avedøre Holme er i
gang. Se mere på Hvidovre kommunes hjemmeside.

Da der ikke var flere spørgsmål eller emner til diskussion gav dirigenten ordet videre til formanden, der takkede for god ro og orden som konklusion på generalforsamlingen 2021.
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Christa Engell Hansen fra Damifo meldte sig som suppleant og blev valgt af forsamlingen.
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