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3. Overordnede strategiske forhold m.v.:
3.1.

Klimaplan af 16. juni 2020
Strømlining af de 10 fraktioner (Beslutningspunkt)

3.2.

Klimaplan af 16. juni 2020
Selskabsdannelse af behandlingsanlæg (Orienteringspunkt)

3.3.
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•
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•
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5. Oparbejdning og afsætning: (Intet til behandling)
6. Deponi: (Intet til behandling)

7. Behandling af punkter, der alene er summarisk konsekvens af pkt. 3 – pkt. 6. (Intet til
behandling)
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9. Meddelelser fra interessentkommunerne.

10. Meddelelser til pressen.

11. Eventuelt.
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Protokol
1.

Godkendelse af dagsorden.
Sagsfremstilling:
Der er ikke forud for dagsordenens udarbejdelse modtaget forslag til
dagsordenspunkter, som ikke indgår i denne dagsorden.
Indstilling:
Det indstilles, at dagsordenen godkendes.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

2.

3.
3.1

Forelæggelse af revisionsberetning til godkendelse. (Intet til behandling)

Overordnede strategiske forhold m.v.:
Klimaplan af den 16. juni 2020
Strømlining af de 10 fraktioner (Beslutningspunkt)
Sagsfremstilling
I denne sagsfremstilling er der ikke behandlet etageboliger og sommerhuse. Der
fokuseres udelukkende på private husstande, da det er dette indsamlingsområde,
der vil være retningsgivende for en standardiseret indsamling.
Der er ikke krav om en én fælles dansk standard for indsamling af affald, da der
ministerielt er givet frihedsgrader for sammensætning af affaldsfraktioner. Det betyder, at der er forskellige løsninger på vej i de enkelte kommuner og affaldsselskaber, hvilket også gælder i Region Midtjylland.
For Nomi4s er arbejdet med strømlining (standardisering) af de 10 fraktioner til private husstande konkretiseret til 4 scenarier, som er vist i bilag.
Standardiseringen kan udmøntes i endnu flere forskellige muligheder for indsamling end de viste 4 scenarier. Ministerielt er det et krav, at der maksimalt må anvendes 4 beholdere eksklusiv beholder til farligt affald og ”plastpose” til tekstiler.
Glasfraktionen skal indsamles husstandsnært, hvilket vil sige på matriklen eller i
kuber placeret husstandsnært (defineret som rimelig gåafstand).
I forbindelse med statusmøde den 13. oktober i ”plastsymbiosen” (affaldsselskaber
og kommuner repræsenterende 1,4 mio. indbyggere) blev der aftalt orienteringsog dialogmøde den 20. november, om de enkelte kommuner og affaldsselskabers
arbejde med standardiserede indsamlingssystemer. Formålet er i første omgang at
vurdere, om der er basis for en fælles forståelse for en fælles indsamlingsstandard.
Hertil kan evt. komme fælles udbud af beholdere og afsætning.
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For Nomi4s vedkommende har mulighederne for CØ i regionen og lokalområdet
høj prioritet. Det skyldes bl.a., muligheden for anvendelse af sorteringsanlæggene i
Måbjerg og Kåstrup samt understøtte erhvervsliv og arbejdspladser. Der er fortsat
god kontakt til Færch, Plastix og QuantaFuel.
Der er udarbejdet indledende økonomiske analyser på de enkelte scenarier for
indsamling hos private husstande, det viser sig, at meromkostningen ved at indføre
1 til 2 nye beholdere, og bibeholde den eksisterende emballagebeholder, vil beløbe sig til ca. 600 kr. eksklusiv moms. Dette stemmer overens med de analyser øvrige affaldsselskaber har foretaget bl.a. Reno Djurs. De væsentligste omkostninger
er de løbende omkostninger til flere tømninger og investering i beholdere.
Vurderingskriterier for de enkelte scenarier er bl.a.:
• Miljøstyrelsens beskrivelse af vilkår for sammenblanding af fraktioner.
• Det skal være enkelt og let forståeligt for borgerne at sortere.
• Genbrug af eksisterende beholdere.
• Undgå ”komplekse” blandingsfraktioner. Komplekse blandinger sendes pt.
ud af Danmark til sortering.
• Muligheder for CØ lokalt og ”samarbejde” med virksomheder lokalt.
• Sporbarhed i afsætningsleddet og fokus på nettogenanvendelse.
• Investering/ driftsomkostninger per enhed ved de enkelte scenarier.
• Mulige synergier med kollegaer i branchen.
Vurderingen i ledelsen er, at det er scenarie 1, der skal forfølges i første omgang.
Det skyldes bl.a., at mulighederne for CØ regionalt og lokalt her er størst. Samtidigt
giver det muligheder for anvendelse af de eksisterende sorteringsanlæg hos Nomi4s, såfremt der kan opnås tilstrækkelige mængder.
Mødet i ”plastsymbiosen” den 20. november, om eventuel ens standardiseret indsamling er vigtig for det videre arbejde med CØ.
Der laves testforsøg for 500 husstande (scenarie 1) for at sikre, at der arbejdes
med de rigtige beholderstørrelser, de forventede volumener/vægt forhold samt antal tømninger, der modsvarer volumener og vægt. Grundlag for testforsøget er behandlet i den kommunale ”Nomi4s-miljøchefgruppen”, og forsøget udføres så den
demografiske sammensætning afspejles.
Testforsøget igangsættes primo december og afsluttes i marts måned 2021. Selvom testforsøget ikke var med i den oprindelige tidsplan forventer vi stadig, at tidsplanen kan holde på det overordnede niveau, og at implementeringen af ny ordning
stadig kan igangsættes omkring årsskiftet 2022/ 23. Udgifterne til testforsøget afholdes af budgetterede beløb til Affaldsplansudgifter i 2020/2021, og indkøb af beholdere indgår i den almindelige drift (standardbeholdere).
Det er ikke sikkert, at scenarie 1 opnår tilstrækkelig støtte blandt kollegaerne i
”plastsymbiosen” (for at opnå tilstrækkelige mængder) eller at testforsøget falder
tilfredsstillende ud, I disse tilfælde skal der overvejes et alternativt scenarie.
Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at der arbejdes videre med scenarie 1 og et af de
øvrige scenarier 2, 3 eller 4 vælges, såfremt scenarie 1 ikke kan implementeres
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som forventet.
Bilag
• Scenarier for beholderopdeling af affaldsfraktioner til private husstande.
• Tidsplan.
Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen drøfter ensretning af de 10 fraktioner, de enkelte scenarier, og at der arbejdes videre med scenarie 1.
Beslutning:
Der arbejdes videre med scenarie 1 og testforsøg gennemføres som beskrevet i
sagsfremstilling.

3.2 Klimaplan af den 16. juni 2020
Selskabsdannelse af behandlingsanlæg (Orienteringspunkt)

Sagsfremstilling
Der er endnu ikke udsendt vejledninger/ lovgrundlag for Klimaplanens del om selskabsdannelse af behandlingsanlæg, herunder hvordan økonomien/ finansiering
m.v. skal foretages. Hjemmelgrundlaget afventes, og det forventes nu, at det først
kommer primo 2021.
Retningen og de politiske tilkendegivelser er ganske klare, så arbejdes med forberedelse til udmatrikulering af produktionsaktiviteter, bygninger og arealer, mulig selskabskonstruktion og de økonomiske data fortsætter uændret.
Strukturen af en mulig selskabskonstruktion forventes i december måned.
Tidsplan forventes overholdt.
Bilag
• Ingen
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

3.3

Generel orientering.
Sagsfremstilling:
Der gives en kort orientering om følgende punkter:
•
•
•
•

Producentansvar
Nyt fra Dansk Affaldsforening
Borgmestermøde for Holstebro, Skive, Struer og Lemvig kommuner
Aftale med frivillige organisationer i Struer Kommune
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Bilag:
•

Præsentation af orienteringspunkterne.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

4.

Borgerrelaterede opgaver. (Intet til behandling)

5.

Oparbejdning og afsætning. (Intet til behandling)

6.

Deponi. (Intet til behandling)

7.

Behandling af punkter, der alene er summarisk konsekvens af pkt. 3 – pkt. 6.
(Intet til behandling)

8.

Lukkede punkter. (Intet til behandling)

9.

Meddelelser fra interessentkommunerne.
Sagsfremstilling:
I det omfang, det er relevant for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og for at sikre
den nødvendige indsigt i de enkelte interessentkommuners affaldsområde på det
politiske plan, bør der ske en gensidig orientering.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne orienterer om relevante forhold.
Beslutning:
Intet til protokol.

10.

Meddelelser til pressen.
Beslutning:
Ingen meddelelser.

11.

Eventuelt.
Beslutning:
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12.

Intet til behandling.
Næste ordinære møde.
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 17. december kl. 15.00.
På adressen: Klimatorium, Havnen 8, 7620 Lemvig.

Mødet hævet kl. 10.00

Mads Jakobsen

Karsten Filsø

Ole Byskov

Anders Bøge

Jens Peder Hedevang

Finn Thøgersen

Steffen Husted Damsgaard

John Svejgaard Christoffersen
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