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Vedr.: Indsamlingsordning for grenaffald.
Med henvisning til mail fremsendt til fmd. f. Miljø- og Teknikudvalget John Saaby Jensen d. 10.03.2008 skal det meddeles, at Miljø- og Teknikudvalget på møde d.
11.03.2008 udenfor dagsordenen drøftede den fremsendte anmodning fra grundejerforeningerne ”Gjerrild Nordstrand” og ”Thomasmindevej”.
Som bekendt var indsamlingsordningen for grenaffald en ”Nørre Djurs-ordning”, der
blev besluttet videreført i 2007 i tidligere Nørre Djurs som en overgangsordning, med
henblik på senere politisk stillingtagen til evt. harmonisering af forskellige serviceydelser, som de enkelte kommuner medbragte ved kommunalreformen.
På baggrund af en brugerundersøgelse i sommeren 2007, hvor alle registrerede grundejerforeninger mv. i udlagte sommerhusområder i Norddjurs kommune var inddraget,
besluttede Miljø- og Teknikudvalget, at ordningen skulle indstilles ved udgangen af
2007.
Det skal bemærkes, at brugerundersøgelsen dokumenterede, at der ikke er interesse i
sommerhusområderne i tidligere Rougsø og Grenaa kommuner for en obligatorisk grenindsamlingsordning. Da lovgivningen udelukker, at kommunen kan have en indsamlingsordning med hjemmel i Affaldsbekendtgørelsen, der kun dækker et begrænset delområde / antal ejendomme, kunne ordningen ikke videreføres i sommerhusområderne i
tidligere Nørre Djurs, selv om brugerundersøgelsen tilkendegav en stor tilfredshed og
ønske om, at ordningen fortsatte i Norddjurs regi.
Det er Miljø- og Teknikudvalgets opfattelse, at det har været en god og praktisk foranstaltning, som rigtig mange sommerhusejere i tidligere Nørre Djurs har benyttet sig af.
Det er imidlertid også udvalgets opfattelse, at opgaven hidtil er løst på tilfredsstillende vis på privat initiativ i tidligere Rougsø og Grenaa kommuner, med eller uden grundejerforeningernes medvirken. Miljø- og Teknikudvalget agter således ikke at tage
initiativ til indførelse af en ”tvungen” kommunal organiseret grenindsamlingsordning i
sommerhusområder i Norddjurs Kommune.
Med venlig hilsen
P.u.v.

John A. Christiansen
Forsyningschef
Kopi via mail: Erling Thoft ”Grundejerforeningen Thomasmindevej” og Niels Hougaard
”Grundejerforeningen Bønnerup Strand”.
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