
 
 

 

Til 
Medlemmerne af Bofas Brugerråd 
 
 
 
Bofa, den 22. december 2021 
 
 
 
Referat af temamøde om den aktuelle situation på affaldsområdet med særlig fokus 
på prisstrukturen. Mødet blev afsluttet med en let jule-anretning. 
 
 
Sted: Cafe Munter i Rønne. 
 
Tid: Mandag den 6. december 2021 kl. 10.00 – 12.00. 
 
Deltagere:  
√ Beof, Hans Henrik Ipsen 
√ BO42, Torben Dehn 
√ DN, Carsten Mouritsen 
√ Ældrerådet, v. Else-Marie Andersen 
√ Bofa, Jens Hjul-Nielsen 
√ Jesper Preuss Justesen, Bofa 
√ Henrik Larsen, Bofa 
√ Dansk Industri, v. Johnny Nilsson (A. Espersen A/S) 
 

 
Fraværende: 
RVV, v. direktør Erik Steen Andersen 
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, v. Svend Erik Hjorth Hansen 
Bornholms Landbrug, v. Hans Hansen 
Dansk Byggeri Bornholm, v. Birger Olsen 
 
 
 
Referat:  
 
Ad1) Temamøde om den aktuelle situation på affaldsområdet med særlig fokus på 
prisstrukturen 
Jens Hjul-Nielsen indledte punktet med at give et mindre historisk overblik over processen 
med den nye affaldsordning, tilbudsgivere, valg af transportør samt det vindende tilbud fra 
HSC. 
 
Tilbuddet fra HCS er opdelt i 2 perioder. I den første periode fra januar 2022 til oktober 
2022 vil HCS overtager driften af den nuværende ordning. I den resterende periode (ca. 



 

 

10 år) vil HCS indsamle fra den nye affaldsordning. Prisen per år for de 2 perioder i 
tilbuddet fra HCS er stort set ens. 
 
Jens Hjul-Nielsen redegjorde for Miljøminister Lea Wermelins udmelding om at de nye 
ordninger i gennemsnit på landsplan over 10 år vil betyde en prisstigning på 55 kr. om 
året.    
 
Henrik Larsen uddelte taksbladet og redegjorde for relevante ændringer i taksterne for 
2022.  
 
Henrik Larsen gennemgik budget for 2022. 
 
Henrik Larsen fremlagde regnskab for perioden januar 2021 til med september 2021. 
 
Henrik Larsen redegjorde kort sag med RRV og at Bofa afventer svar fra 
forsyningstilsynet. 
 
Jens Hjul-Nielsen orienterede om klagesag fra Fugato på udbud af den nye affaldsordning. 
 
Jens Hjul-Nielsen orienterede kort om sygefravær. 
 
 
Bilag som blev udleveret på mødet: 

 Takstblad 
 Budget 2022 
 Regnskab. Januar 2021 – september 2021 
 Sygefraværsrapport.  Januar 2021 – 8. november 

 
 
Ad 2) Evt. 
 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
Næste møde torsdag den 12. maj 2022 kl. 10.00-12.00. 
Møderne finder sted i Bofas affaldstårn. 
 
Mødet afsluttet kl. 12.00. 
  


