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Kære Politikere
Er I klar til at fratage Nomi4s, kommunerne og de kommunale affaldsselskaber
deres opgaver på affaldsområdet, med de negative konsekvenser, det har for
vores fælles klimamål?
I bestyrelsen for Nomi4s i/s tillader vi os, at henvise til 2 konkrete forhold som
lovgivningen ikke understøtter, og et forslag fra Regeringens
Klimapartnerskaber for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi, der fratager
kommunerne deres affalds- og ressourceopgaver.
Privat- offentligt plastsamarbejde
Der er igangsat et samarbejde med plastvirksomhederne Færch Plast A/S,
Quantafuel Skive ApS og Plastix A/S samt kommunale affaldsselskaber og
kommuner, som repræsenterer 1,4 mio. borgere. Forsynings- og
modtagersiden af plast er repræsenteret. Målet er at skabe en dansk
plastsymbiose for Cirkulær Økonomi, kvalitet og sporbarhed i plasten. Der er
indbygget store perspektiver i et sådant samarbejde indenfor Cirkulær
Økonomi, teknologisk udvikling, vidensopbygning og eksportmuligheder.
Indsamling af madaffald fra små og mellemstore virksomheder
Nomi4s indsamler i dag separat madaffald fra de private husstande til
forbehandling og bioforgasning, men vi må ikke indsamle separat madaffald
fra private virksomheder, som pizzarier og restauranter m.v., men gerne deres
blandede dagrenovation, hvis de ønsker det. Det er spild af ressourcer, og de
små virksomheder ønsker også at bidrage til vores fælles klimamål.
For at få fuld effekt af investeringerne i de kommunale selskaber og
bæredygtige samarbejder med private selskaber skal barrierer for privat –
offentligt samarbejde fjernes, og de kommunale selskaber skal eksempelvis
have lov til at indsamle separat sorteret madaffald hos de små virksomheder,
hvis de ønsker det.
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Side 2

Regeringens Klimapartnerskaber for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi
Vi vil ligeledes henlede Jeres opmærksomhed på de forslag til reorganisering af
affaldssektoren, som fremgår af forslag fra Regeringens Klimapartnerskaber
for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi. Disse forslag vil umuliggøre samarbejde
mellem den offentlige og private affaldssektor, og blokere for gode fælles
løsninger på affaldsområdet.
Forslagene betyder i praksis, hvis de gennemføres, at en væsentlig del af de
kommunale opgaver på affaldsområdet udfases over en kortere årrække.
Det har en lang række konsekvenser for overhovedet af nå regeringens klimaog genanvendelsesmål på affaldsområdet. Problemstillinger og konsekvenser
er bl.a. fremført af Dansk Affalds Forening og ”6-by-samarbejdet”, som Nomi4s
bakker fuldt op om.
Vi indgår naturligvis meget gerne i dialog om ovenstående for at nå praktiske
og realistiske klimaløsninger på affaldsområdet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Nomi4s i/s

Kopi fremsendt til:
 KTC (kommunalteknisk Chefforening)
 Dansk Affalds Forening
 Samarbejdspartnerne i plastsymbiosen.

