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Dagsorden  

 

Fraværende: Thomas Rydahl, Jan Christensen og Per Jespersen   

     

Til orientering:  

 

36.0   Meddelelser fra formanden 

 

 Intet 

 

37.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 

 

 Asbestproblematik på genbrugsstationer blev drøftet. 

  

38.0 Siden sidst 

Fremtidig renovationsordning, herunder møde med Nyborg kommune, møde med 

grundejerforeninger for evt. nye tiltag i sommerhusområder og kolonihaver, mærkning af 

beholder til bl.a. dagplejer, haveaffald m.fl. 

 

 Oplæg til renovering af Ullerslev GBS i 2023. 

 

Undersøgelse blandt de fynske kommuner om ensartet sortering på GBS, og fælles udbud 

af fraktioner på GBS. 

 

Dialog med Fødevarestyrelsen og Varig A/S om tilladelse til modtagelse, håndtering og 

komprimering af madaffald på Nyborg Komprimatorstation. 

 

Etablering af nedgravede affaldsstationer i Nyborg indre by, herunder placering af 

containere. 

 

 

 

 

- Fællesudbud på behandling af madaffald til biogas. 
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- Fællesudbud af forbrænding af restaffald. 

- Projekt affaldssortering for svagtseende og blinde i samarbejde med 

Nyborgværkstedet. 

- Opbevaring af fyrværkeri på Nyborg GBS. 

- Indsamling og håndtering af asbest på GBS,  

 

Til efterretning 

 

39.0 Politisk aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter 

./. Der er indgået politisk aftale om udvidet producentansvar for emballage og 

engangsprodukter. 

Vigtige punkter for renovationsområdet: 

 

 Producenterne af emballage betaler for ordningen ud fra fastsatte kriterier, 

hvilket betyder, at renovationstaksten falder tilsvarende som 

kompensationsbetalingen, fra producenterne. 

 

 Kommuner er fortsat ansvarlige for indsamlingen af affald fra borgerne i 

tørre fraktioner med emballage. Dvs. plast, glas, pap, papir, metal, mad-og 

drikkevarekartoner. De indsamlede fraktioner overdrages til producenterne 

via kollektive ordninger, som får ansvar for den videre affaldshåndtering. 

 

 EHA’s orientering til efterretning 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Til behandling: 
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40.0 Henvendelse vedrørende mulighed for etablering af kvashegn 

På vegne af Grønne Piloter og VINK – Vildere i Nyborg Kommune er der rettet 

henvendelse til bestyrelsen i NFS samt Klima & Natur udvalget i Nyborg Kommune om 

muligheden for etablering af kvashegn som supplement til aflevering af haveaffald på 

genbrugsstationerne i Nyborg Kommune. 

 

./. Selskabet har udarbejdet notat på baggrund af henvendelsen 

 

 Det indstilles; 

 At bestyrelsen drøfter henvendelse og videresender til Nyborg Kommune til besvarelse 

 

 Godkendt 

 

41.0 Oversigt over udvikling i affaldsmængder 

./. Selskabet har udarbejdet vedhæftede oversigt over udviklinger i affaldsmængder efter 

indførelse af ny renovationsordning med husstandsindsamling af 10 fraktioner. 

 

 Til efterretning 

  

42.0 Opfølgende politiske aftaler om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær 

økonomi samt selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. 

./. Der er indgået politiske aftaler om selskabsgørelse af kommunernes levering af 

affaldsydelser samt Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen om 

selskabsgørelse er selvforklarende, mens aftalen om Klimaplan m.m. bl.a. omfatter:  

 

- Affald sektoren skal være klimaneutral i 2030 

- 80% af dansk plast skal udsorteres fra forbrænding i 2030 

- Affaldskurven skal knækkes 

- Frist for indsamling af tekstilaffald 

- Styrket affaldstilsyn og strømlinet praksis 

- Robust regulering af affaldsgebyret 

- Transparens i affaldssektoren 

- Prisloft  

- Skærpet økonomisk tilsyn 
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 Til efterretning 

 

 

43.0 Arbejdsgruppe om fælles eftersorteringsanlæg på Fyn 

Arbejdsgruppen har via TDF-Teknik Direktør Forum (Fyn) fremsendt dispensationsansøgning til 

Energistyrelsen om at etablere et automatiseret sorteringsanlæg til restaffald i kommunalt regi i 

henhold til ”Lov om ændring af lov om Miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet” §49 stk. 

3, hvor der åbnes for, at Klima-Energi-& Forsyningsministeriet kan meddele dispensation til at 

etablere automatiseret sorteringsanlæg i kommunalt regi, hvis der er foretaget irreversible 

investeringer 

 

EHA orienterer  

 

 Eha’s orientering til efterretning 

 

44.0 Budget 2023 NFS Renovation A/S 

./. Budget for 2023 for NFS Renovation A/S forelægges til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte 

budgetmappe. 

Budgettet udviser balance mellem udgifter og indtægter (hvile i sig selv). 

Det foreslås, at taksterne vedtages som foreslået i takstbladet. 

For en ”normal husstand” betyder taksterne en stigning i renovationsafgiften på kr. 264,80 pr. år 

ekskl. moms og ekskl. haveaffaldsordning (kr. 331,00 inkl. moms). Haveaffaldsordning er kr. 

499,00 ekskl. moms og kr. 623,75. inkl. moms/år. Den nuværende ordning for haveaffald koster 

kr. 484,00 ekskl. moms og 605,00 inkl. moms en stigning på kr. 15,00 ekskl. moms og kr. 18,75 

inkl. moms pr. år 

Taksterne gennemgås i mødet. 

Det indstilles; 

At bestyrelsen godkender budget og takster, og indstiller til Nyborg Kommunes godkendelse 

 

Godkendt   
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45.0 Mødeplan 2022   

  

 6. december  

 

 Godkendt 

 

46.0 Information 

Alle punkter 

 

46.1 Intern information 

  

 Alle punkter 

 

46.2 Ekstern information 

 

 Alle punkter 

 

47.0 Eventuelt 

 

 Alle punkter 

  

 


