Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for
Lemvig Kommune
Oplæg til kommunalvalget: Affald som en ressource er sund
fornuft og de nationale mål kan kun nås med borgernes og
virksomhedernes hjælp og engagement. (Det sidste står i vores
affaldsplans indledning).
Formand for Dansk Affaldsforening borgmester Mads Jacobsen, Struer opfordrerede tidligere i et læserbrev i Folkebladet til at debattere fremtidens affaldssystem og det øgede krav til genbrug på efterårets valgmøder.
En vigtig side af udviklingen handler om dialog med borgerne.
Hvornår og hvordan mener jeres parti at dialogen skal begynde i Lemvig Kommune og hvem skal tage initiativet?
Lemvig Kommune har vedtaget en affaldsplan for perioden 2015-2024.
Se planen her:
http://www.lemvig.dk/Files/Files/Teknik_Miljo/Natur%20og%20Miljo/Affaldspla
n%202015-24.pdf
DN Lemvig udtrykte i høringsfasen stor ros til rammen og beskrivelsen af de 5
fokusområder i Planlægnings- og målsætningsdelen samt en fyldestgørende
Kortlægningsdel.
Fra indledningen i planen står der:
-”De nationale mål kan kun nås med borgernes og virksomhedernes hjælp og engagement”.
Fra afsnit 5.3:
-”Borgernes engagement i at sortere affald er essentielt for at målsætningerne om
øget indsamling af affald og genanvendelse af ressourcerne indfris. Derfor skal informationen om affald og ressourcer være målrettet og tilgængelig.”
-”Målrettet information og dialog skal motivere borgerne og give dem forståelse af,
at affald er en ressource”.
I samarbejdsaftalen for Nomi4S mellem Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner og underskrevet d. 10 nov. af borgmst. Erik Flyvholm og kommunaldir. Lars Keld
Hansen står der i § 3.6 sidste linie: Endvidere er det interessentskabets sigte at medvirke
til at skabe større bevidsthed hos borgerne og det lokale samfund om udviklingen i den
samlede affaldsmængde.
I samarbejdsaftalens Bilag 1.1 Borgerrelaterede opgaver (kan ikke ses på Nomi4S ´s
hjemmeside – men fås ved direkte henvendelse) står i indledningen:
De borgerrelaterede opgaver er i Samarbejdsaftalen defineret til at omfatte alle de affaldsopgaver, der sigter mod de private borgere.
I januar 2017 stemte et flertal i Det europæiske Parlaments Miljøkommite` for at
genbrugsprocenten for alle affaldstyper bliver 70 % i 2030 og 5% af dette affald skal
forberedes for direkte genbrug eller repareres. I dec. 2017 stemmer EU-parlamentet
om det endelige direktiv.
Men Nomi4S-kommunerne får svært nok ved at nå de 50% genbrug i 2022!

Indledningen til DN Lemvigs høringssvar til LK´s affaldsplan 2015-2024.
I lyset af det stigende forbrug og dermed den stigende affaldsmængde * er det nødvendigt
at man betragter affaldet som en ressource, en mere og mere kompliceret ressource man
skal behandle på en intelligent måde, og det er hele befolkningen, der skal inddrages i bevidstgørelsen af den enkeltes ansvar.
Den enkelte kommune bør sætte standarder, der er højere end de standarder, der kommer fra folketinget og EU-Kommissionen.
Gennem en kombination af oplysning og økonomisk pres kan den enkelte borgers bevidsthed og ansvar øges til gavn for miljøet, vores klima og vore sparsomme ressourcer.
En meget stor del af vores affald kan genbruges og genanvendes enten direkte eller gennem ny forarbejdning. Fordelen er en besparelse af vore sparsomme ressourcer og generering af nye arbejdspladser.
Det kræver at den enkelte kommune inddrager borgeren i en begrænsning af affaldet og en detailsortering på det enkelte matrikelnummer, af det affald der er uundgåeligt.
En vigtig faktor i denne proces er at kommunen gør affaldssortering så enkel og
overskuelig som muligt.
*( 747 kg. producerede hver dansker i gnsn. Kilde: Eurostat 2015 Municipal Waste.
”Vores forbrug af produkter og tjenesteydelser i dagligdagen har stor indflydelse på, hvor meget
affald vi producerer. Forbruget i dag resulterer i et samlet materialeforbrug på mere end 20 tons og
747 kg husholdningsaffald pr. indbygger om året. Det placerer Danmark blandt de lande i verden,
der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbygger. Hver gang vi køber forbrugsvarer for 1.000 kr., skaber vi i gennemsnit knap 9 kg husholdningsaffald.” Kilde: Danmark Uden Affald
II april 2015.
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