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Pressemeddelelse

Grenpladserne i Sæd, Møgeltønder,
Abild og Jejsing åbner igen
De 4 grenpladser, der har lukket om vinteren og hvert år åbner samme dag som
vi går over til sommertid - åbner igen søndag den 29. marts som de plejer. Som
en del af en større besparelse af udgifterne til genbrugspladserne havde Tønder
Forsyning meldt ud til de lokale borgerforeninger at deres grenplads ikke blev
åbnet mere. Men Tønder Kommune har ønsket at sætte lukningen i bero indtil
Forsyningen har undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde alternativer til
de lukkede grenpladser.
Forsyningens beslutning om at lukke grenpladserne er en følge af, at der skulle spares på
omkostningerne på en række områder for at undgå en prisstigning på genbrugspladsgebyret. Bestyrelsen har desuden ønsket at justere serviceniveauet på området og i den
forbindelse er åbningstiderne på alle genbrugspladser fra årsskiftet udvidet med 2 timer
lørdag og 1 time søndag, hvor der er flest kunder. Til gengæld holder Løgumkloster,
Hølleskov og Skærbæk Genbrugsplads lukket en hverdag, hvor der er færrest kunder.
”Foruden de 5 genbrugspladser i Tønder Kommune, er der også 8 grenpladser som har
døgnåbent gennem hele året. Det er en dyr service at have så mange grenpladser, der
skal passes og serviceres. Langt de fleste har under 10 minutters kørsel til en gren- eller
genbrugsplads, og det er bedre end servicemålet i Kommunens affaldsplan – hvilket også
vil være gældende efter en lukning af de fire små pladser.” udtaler Affaldschef Jørgen
Olsen.
De fire grenpladser åbner som de plejer på søndag den 29. marts med en container, der
vil stå klar til at modtage gren- og haveaffald - i hvert fald de næste par måneder.
”Til den tid vil vi have et alternativ at tilbyde de berørte husejere. Vi har længe ønsket at
lave forsøg med at indsamle gren- og haveaffald i mindre beholdere samt bundtet
grenaffald ved det enkelte hus. Det kunne vi så passende gøre her. Her har vi et område,
der har haft deres egen grenplads, og i forsøgsperioden skal det så vise sig om der er et
behov for at lave en indsamling af denne type affald ved den enkelte husejer, og hvad
udbyttet vil være af serviceniveau og økonomien i det. Vi har allerede en bil, der kan
udnyttes mere og den vil så i forsøgsperioden kunne tømme de opstillede containere. Det
vil være frivilligt for den enkelte husejer, om de vil være med i forsøget. Vi ønsker også
at lave et andet forsøg, hvor vi sætter en stor container op i perioder hvor der kan
forventes at mange tager på havearbejde. Vi går nu i dialog med den enkelte borgerforening om, hvordan vi kan gennemføre forsøgene”. udtaler Affaldschef Jørgen Olsen.
Tønder Forsyning vil annoncere i Digeposten og sætte skilte op på grenpladserne, når det
endelige tilbud er klar. Ligeledes vil der løbende blive orienteret om forsøgsordningen på
Forsyningens hjemmeside.
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Fakta:
Teksten fra Tønder Kommunes affaldsplan 2013-2018:
Håndtering af have- og grenaffald
Den generelle håndtering af haveaffald samt driften af grenpladserne vurderes i
planperioden. Det skal herunder vurderes, om der skal ske en justering af
afleveringssteder for have- og grenaffald og det skal vurderes om det er hensigtsmæssigt
at kunne give supplerende tilbud til borgerne om andre ordninger.
Servicemålet er at langt størstedelen af borgerne (95 %) har maks. 15 min køretid til
mulighed for aflevering af grenaffald.
Handlingsplan og økonomi
Tønder Forsyning er ansvarlig for initiativet.
Initiativet indgår i Tønder Forsynings drift af affaldsordninger.
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