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• Et affaldsselskab for både erhvervsaffald samt affald fra private 

• Indsamlingsordninger for dagrenovation, papir samt plast/metal 

• Driften af 9 genbrugspladser 

• Driften af 4 behandlingsanlæg 

• Et deponianlæg 

 

• 155.000 indbyggere 

• 55.000 husstande 

• Ca. 135.000 ton affald fra de private ordninger 

• Ca. 48.000 ton affald fra erhverv  

Nomi4s 
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Baggrund for arbejdet med organisk affald 

I december 2014 kom Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” 
med følgende målsætninger for husholdninger: 

 

 

 

 

 

Regeringens ressourcestrategi ”Danmark uden affald” dannede grundlag for de 
kommunale affaldsplaner.  

Kommunerne Holstebro, Lemvig, Skive og Struer har i samarbejde udarbejdet 
den nugældende affaldsplan.  

Affaldsplan 2015-2024 blev vedtaget i de enkle kommuner i forår/sommeren 
2015. 
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Dagrenovationsmængde i enfamilieboliger (byområder). Kg/ uge. Totalt for alle fire kommuner 2015 
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Madaffald m.v. Papir Pap Plast Glas Metal Farligt affald Restaffald
F.eks. Pizzabakker,

nedfaldsfrugter,
kattegrus, væsker
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Lemvig

Holstebro

Total 14,63 kg. 

Total 1,04 kg. 
Total 1,41 kg. 

Total 3,39 kg. 

Total 0,65 kg. Total 0,54 kg. Total 0,22 kg. 

Total 7,81 kg. 
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Baggrund for arbejdet med organisk affald 

I arbejdet med udarbejdelse af Affaldsplan 2015-2024 blev der bl.a. anvendt en Econet undersøgelse 
af dagrenovationen. Undersøgelsen blev udført i 2013. 

På baggrund af bl.a. denne undersøgelse og med fokus på Regeringens ressourcestrategi ”Danmark 
uden affald”  le  f lgende indar ejdet i  ffalds lan     -2024: 

 

 

 

 

 

Det ses tydeligt, at potentialet for at øge andelen til 
genanvendelse er størst ved at genanvende bioaffaldet. 
Det ses tillige, at der fortsat er et potentiale for at indsamle og 
genanvende flere af de tørre fraktioner; 
papir, metal- og plastemballage, pap og glas fra dagrenovationen, 
hvis kommunerne arbejder fokuseret med indsatsen i den kommende 
planperiode. 
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Baggrund for arbejdet med organisk affald 

Affaldsplanen indeholder 5 fokusområder. Emnet organisk affald er indarbejdet i Fokusområde 1. 

Fokusområde 1: Øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet indeholder følgende initiativer og 
målsætning: 

 

 

 

 

Initiativer: 
1.1 Bioaffald skal genanvendes 
1.2 Forbedret indsamling af de tørre fraktioner 
1.3 Tilpasning af indsamlingssystemer 
 
Målsætning 
Kommunerne vil bidrage til, at Regeringens 
ressourcestrategi opfyldes, og at der indsamles 50 % 
af de udvalgte fraktioner; bioaffald, brændbart, 
dagrenovation, glas, metal, papir, pap, plast, 
træaffald til genanvendelse i 2022. 
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Hvad ved vi? 
Udnyttelse af organisk potentiale 

Grad af 
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 ½½  
Sorteringsvejledning 
 
Vi beder dig om, i en forsøgsperiode på 4 uger fra fredag den 26. august til fredag den 23. september, at putte det 
organiske affald fra husholdningen i de udleverede grønne poser, der lukkes godt til. Herefter kan affaldet blot lægges 
i beholderen til dagrenovation, altså sammen med det øvrige affald.  
Affaldet bliver efterfølgende sorteret, således det kun er de grønne poser, der går til videre oparbejdning.  
 
Jeres beholder til affald bliver tømt som sædvanligt – altså 2 gange i løbet af forsøgsperioden: 

1. Fredag den 9. september (uge 36) og  
2. Fredag den 23. september (uge 38). 

 
Forsøget vil være uden omkostninger for dig. 
 
Organisk affald, som må puttes i beholderen, kan være følgende: 
 
- rester fra alle måltider  - desserter og kager - rester fra madlavning 
- brød - æggeskaller - teposer og kaffefiltre 
- kød inkl. knogler - frugt - grøntsager 
- fisk - pålæg - brugt køkkenrulle/servietter 
- gamle madpakker  - blomster - bleer/hygiejnebind 
 
 
Forsøgsvis må der også komme emballage i med rester fra eksempelvis: 
 
- ketchup, salatdressing - remoulade, mayonnaise - cremefraiche, ymer, yogurt  
 
Det er vigtigt, at du emballerer det organiske affald i de udleverede grønne poser inden det puttes i 
dagrenovationsbeholderen. Poserne skal bindes godt til.  
 
Får du behov for ekstra affaldsposer til forsøget, kan de afhentes gratis på Holstebro Genbrugsplads. 
 
Vi håber, at du vil tage godt imod dette forsøg med indsamling af organisk affald. 
  
Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Nomi4s ved Charlotte Böttcher på telefon 9687 9202. 
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Status på Nomi4s arbejde med organisk affald 

Der er udført to indsamlingsforsøg ved 500 borgere i Holstebro By 

 1. forsøg med indsamling af det organiske affald i en separat beholder 

  . fors g med organisk affald i en s eciel  ose  men indsamlet  ia den ”normale”   
dagrenovationsbeholder. De specielle poser blev efterfølgende udsorteret. 

Formålet med forsøgende har været at afdække hvor meget organisk affald der bliver indsamlet ved 
forskellige metoder. 

Herudover er det indsamlet affald blevet behandlet på to forskellige forbehandlingsanlæg. 
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Hvordan gik det så ? 

 
- Fik den mængde ind som vi håbede på 

- Sorteringen var ok – nem sorteringsvejledning 

- Poser var ikke lukket for godt. 

- Størstedelen af borgere var positiv 
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Hvad skal vi tænke over ? 

 - Sorteringsvejledningen – forhold til forbehandlingsanlæg. 

- Hvordan skal vi indsamlede det organiske affald. 
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 ½½  
Sorteringsvejledning 
 
Vi beder dig om, i en forsøgsperiode på 4 uger fra fredag den 26. august til fredag den 23. september, at putte det 
organiske affald fra husholdningen i de udleverede grønne poser, der lukkes godt til. Herefter kan affaldet blot lægges 
i beholderen til dagrenovation, altså sammen med det øvrige affald.  
Affaldet bliver efterfølgende sorteret, således det kun er de grønne poser, der går til videre oparbejdning.  
 
Jeres beholder til affald bliver tømt som sædvanligt – altså 2 gange i løbet af forsøgsperioden: 

1. Fredag den 9. september (uge 36) og  
2. Fredag den 23. september (uge 38). 

 
Forsøget vil være uden omkostninger for dig. 
 
Organisk affald, som må puttes i beholderen, kan være følgende: 
 
- rester fra alle måltider  - desserter og kager - rester fra madlavning 
- brød - æggeskaller - teposer og kaffefiltre 
- kød inkl. knogler - frugt - grøntsager 
- fisk - pålæg - brugt køkkenrulle/servietter 
- gamle madpakker  - blomster - bleer/hygiejnebind 
 
 
Forsøgsvis må der også komme emballage i med rester fra eksempelvis: 
 
- ketchup, salatdressing - remoulade, mayonnaise - cremefraiche, ymer, yogurt  
 
Det er vigtigt, at du emballerer det organiske affald i de udleverede grønne poser inden det puttes i 
dagrenovationsbeholderen. Poserne skal bindes godt til.  
 
Får du behov for ekstra affaldsposer til forsøget, kan de afhentes gratis på Holstebro Genbrugsplads. 
 
Vi håber, at du vil tage godt imod dette forsøg med indsamling af organisk affald. 
  
Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Nomi4s ved Charlotte Böttcher på telefon 9687 9202. 
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Hvor langt er vi? 

Bestyrelsen for Nomi4s skal beslutte om der skal ske en indsamling  

af organisk affald. 

Herefter til beslutning i ejer kommunerne  
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