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Dagsorden

Fraværende: Peter W. Mollerup og Jan R. Christiansen
Til orientering:

1.0

Meddelelser fra formanden
Intet

2.0

Meddelelser fra direktøren/selskabet
Nyt regulativ for husholdningsaffald behandles i Teknik og Miljø den 9. marts.

2.1

Siden sidst
-

Fremtidig renovationsordning i Nyborg kommune, herunder forlængelse af kontrakt for renovationskørsel i distrikt 1, forhandling om ændret vilkår for renovationskørsel i distrikt 2 og 3,
valg af ny renovationsordning, nyt regulativ for husholdningsaffald, information til samtlige
kunder, møde med boligforeninger, udbud af behandling af madaffald, valg af beholder/container/nedgravet container, udbud af indkøb af beholdere/containere/nedgravet container, forhåndstildeling af beholderstørrelse til samtlige husstande, registrering af kunders valg af
beholder, design af labels til beholdere, registrering af samtlige beholdere i afregningssystem,
udbringning af nye beholdere, afhentning af gamle beholdere, sletning af gamle beholdere i afregningssystem, mærkning af beholder til haveaffald, mærkning af beholder til dagplejer, valg
af placering af nedgravet container, udbud af renovationskørsel, udbud af behandling af indsamlede genanvendelige materialer m.m.
Til efterretning
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3.0

Reform af affaldssektoren

./.

Dansk affaldsforening har udsendt notater om reform af affaldssektoren.

Blad nr. 19

En fremtidig reform af affaldssektoren skal søge at afbalancere de forskellige interessenters (KL, DI og affaldssektorens) ønsker, samtidig med regeringens målsætning om 70
% reduktions mål på CO2.
Vedlagte notater giver et godt indblik i de forskellige interessenters holdninger.
./.

Der vedlægges desuden 6 by samarbejds notat til ministrene om producentansvar samt
svar fra ministeren på Dansk Affaldsforenings brev om CO2, neutral affaldsenergi.
De vigtigste punkter:
- Affaldssenergiens fremtid
- Ensartet affaldsindsamling- og sortering
- Ejerskab til og drift af anlæg til håndtering af genanvendeligt affald
- Producentansvar på emballage
- Kommunal opgavevaretagelse
Til efterretning. Drøftet

4.0

Skrivelse fra styregruppen

./.

Skrivelse fra styregruppen ”central eftersortering” inkl. plastsortering – Skrivelse sendt
til BorgmesterForum.
Drøftet

5.0

LUKKET PUNKT- Udbud af containerkørsel for Nyborg-, Ullerslev- og Ørbæk
genbrugsstationer

Til behandling:
6.0

Genbrug af byggematerialer på genbrugsstationerne
I bestyrelsesmøde den 27. august drøftede bestyrelsen muligt genbrug af byggematerialer for
genbrugsstationerne.
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Bestyrelsen besluttede, at
1)
2)

Problematikken drøftes med de frivillige foreninger
Der arrangeres en studietur med deltagelse af erhvervschef og myndighed

./.

Der har den 14. januar 2020 været afholdt møde med de frivillige foreninger, som i dag varetager opgaver med de genanvendelige materialer på genbrugsstationerne.
Referat vedlægges.
For at øge muligheden for yderligere genanvendelse af materialer fra genbrugsstationerne og
ikke mindst understøtte den cirkulære økonomiske dagsorden, kan der relativt nemt på hver
genbrugsstation opstilles et antal paller, hvor kunder kan aflevere havefliser, tagsten, brosten og
lignende. Der kan opstilles et stativ til brædder, lægter, døre og vinduer. Der stiles mod at effekterne må fjernes.
Det indstilles,
At bestyrelsen drøfter bemærkninger fra de frivillige foreninger og evaluerer studieturen samt
beslutter fremtidige tiltag på området.
Ovenstående ordning om byggematerialer m.m. igangsættes.

7.0

Affald 2020
Dansk affaldsforening holder årsmøde og generalforsamling den 14. og 15. maj 2020 i Helsingør. Der foreligger ikke program endnu.
Tilmeldinger til årsmøde nu af hensyn til bestilling af værelser.
Søren Svendsen, Camilla Uttenthal

8.0

Mødeplan 2020
7. april – Regnskab
26. maj – Strategi
16. juni
25. august
27. oktober – Budget
8. december
Godkendt

9.0

Information
Alle punkter – ikke lukket punkt
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9.1

Intern information
Alle punkter

9.2

Ekstern information
Alle punkter

10.0 Eventuelt
Intet
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