Pressemeddelelse
Regeringen udfordrer nordvestjysk affaldssortering
En ny affalds- og forsyningsstrategi fra regeringen på Christiansborg risikerer at skade nordvestjydernes
affaldssortering – og ødelægge økonomien i fire kommuners nye robotanlæg til finsortering af borgernes
affald.
Om blot 4 måned indvier det nordvestjyske affaldsselskab Nomi4s et nyt robotsorteringsanlæg i Holstebro
til finsortering af blandet emballageaffald. Men den nye strategi fra regeringen risikerer at trække tæppet
væk under den 16 mio. store investering – og strategien vil samtidig skade genanvendelsen af borgernes
affald.
Robotsorteringsanlægget er et udviklings- og demonstrationsprojekt, som økonomisk støttes af
Miljøstyrelsen og Region Midt. Private virksomheder fra regionen er med i udviklings- og
demonstrationsprojektet, som har til formål at skabe eksport og arbejdspladser. Regeringens affaldsstrategi
risikerer at skade de fremtidige udviklings og eksportmuligheder inden for affaldssorteringsanlæg.
Nyt anlæg vil stå gabende tomt
Regeringen vil med sit udspil fratage kommunerne muligheden for f.eks. at finsortere borgenes affald. Den
opgave skal i stedet tvangsprivatiseres. Det vil betyde, at det nye sorteringsanlæg ikke må sortere det affald
det er bygget til.
De fire kommuner bag anlægget (Holstebro, Lemvig, Skive og Struer) har dermed tabt deres investering i
anlægget.
Landspolitikerne har tidligere haft fokus på mere genanvendelse og mindre affald til energiudnyttelse – en
vision, Nomi4s og de fire kommuner bakker op om, og som er hele baggrunden for investeringen i det nye
anlæg.
Nu vender regeringen på en tallerken og efterlader regningen hos kommunerne.
Nordvestjyderne vil gerne sortere affald
Regeringens strategi vil samtidig skade genanvendelsen af borgernes affald – for jo bedre affaldet sorterres,
jo større er chancen for, at affaldet kan genbruges i nye produkter af høj kvalitet. Det er hele meningen
med det nye sorteringsanlæg, og i tråd med tankegangen om cirkulær økonomi.
En analyse foretaget af Dansk Affaldsforening viser, at 4 ud ad 5 danskere generelt gerne vil sortere deres
affald, og efterspørger løsninger fra kommunerne til dette. Nomi4s robotsorteringsanlæg imødekommer
dette ønske.
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