
 

 

Reno-Djurs 

Att. Direktør Morten Therkildsen 

[mth@renodjurs.dk] 

 

 

 

 

 

 

Genbrugspladsen i Følle. 

 

På møde den 9. august 2011 i Ebeltoft blev der fra Reno-Djurs´ side givet 

udtryk for ønske om at sammenlægge de nuværende genbrugspladser i Tir-

strup og Følle til en ny moderne genbrugsplads. Planerne fremgår også af 

affaldsplanen for Syddjurs kommune. I forbindelse med drøftelse af mulige 

placeringer af en ny genbrugsplads blev en udvidelse af den nuværende 

plads i Følle afvist. 

 

Sideløbende hermed har Syddjurs Kommune i forbindelse med bestræbel-

serne på at etablere en samling af materielgårdene i Syddjurs på ny inddraget 

den eksisterende materielgård i Følle på grund af dens centrale placering.  

 

Udvalget for Natur, teknik og miljø har således på sit sidste møde d. 7. no-

vember 2011 besluttet, at der arbejdes videre med en løsning i Følle som 1. 

prioritet. 

 

I forlængelse heraf er det væsentligt for os at få afklaret, hvorvidt Reno-Djurs 

fortsat har planer om at fraflytte arealet i Følle, da det har betydning for di-

mensioneringen af og mulighederne for en evt. ny samlet materielgård. 

Da der er et rimeligt tidspres på dette arbejde, skal vi hermed anmode om at 

Reno-Djurs fremskynder stillingtagen til planerne om en ny genbrugsplads. 

Samtidig vil vi gerne tilkendegive, at vi herfra er indstillet på at medvirke til at 

finde en ny egnet placering.   

 

Afslutningsvis skal jeg gøre opmærksom på, at såfremt Reno-Djurs ønsker, at 

der konkret arbejdes videre med dels en fraflytning af de to eksisterende gen-

brugspladser og dels tilvejebringelsen af en ny egnet grund, kræver det en 

selvstændig politisk stillingtagen i Syddjurs Kommune på baggrund af en 

henvendelse fra Reno-Djurs, herom med ønsker til placering, økonomi m.v.  
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Ring endelig, hvis nærværende kræver uddybning og kontakt vores planafde-

ling, hvis I har brug for flere informationer på nuværende tidspunkt. Såfremt 

planerne aktualiseres, foreslår jeg et snarligt møde herom.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Poul Møller  

direktør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


