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Struer d. 27.oktober 2011 
 

 

 
Struer Kommune 
Struer Byråd sekretariatet 
Teknik- og Miljøudvalget 
Att.: Dir. Jørgen Jensen 
Udvalgsformand, Helle V. Lyng 
 
 
 
 
Vedr.: Flishugning Toftum Bjerge. 
 
Jeg har via annonce i ugeavisen 5. oktober med nogen undren erfaret, at 
Struer Kommune lukker alle deres nuværende pladser for opsamling af grene 
til flis hugning. 
 
Jeg finder det mærkelig man lukker en velfungerende opsamlingsplads for 
grenaffald som betjener 480 sommerhuse, samt Humlum og omegns 
indbygger uden skriftlig orientering. sommerhusejerne bidrager dog med kr. 
35.000 til genbrugsplads ordningen. Jeg er orienteret om, at det koster 
Genbrugspladsen kr. 6.000, 2 gange årligt, at omgøre vores store grenaffald 
dynge til ca. 400 m3 flis.  
Grundejerne afhenter og udlægger flisen på deres grunde uden yderligere 
omkostninger for Genbrugspladsen. 
Kommunen har i Lokalplan 301 udlagt pladsen ved Solbjergvej til grenaffald. 
 
Ønsker Kommunen at fastholde lukningen af pladsen vil dette medfører vi 
risikerer, der igen bliver etableret faskiner rundt om Sommerhusene med 
større brandfare til følge. Faskiner vil heller ikke pynte i området. 
 
Sommerhusejerne vil komme til at kører ca. 11.000 km imellem Toftum og 
Gørtelvej. 
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Genbrugspladsen får ved lukning af pladsen v. Solbjergvej tilført ca. 600m3 
grenaffald, som pladsen herefter skal bruge 30 container til at kører til 
Kjærgårdsmølle, en transport som vil koste Genbrugspladsen 30 * 500 = kr. 
15.000, oveni kommer udgiften til pladsen i Kjærgårdsmølle, det er mig 
oplyst man betaler kr. 235 pr. m3. 
Vi havde for meget flis i efteråret 2010, det betalte vi kr. 169 pr. m3 for at 
leverer i Kjærgårdsmølle. 
Grenbrugspladsens udgift vil dog kun være hvis vi omregnet til fliset mængde 
ca. 400m3 * 235 = kr. 94.000. hertil kommer de kr. 15.000 til transport. 
 
Grundejerforeningens bestyrelse vil meget gerne have et møde med Struer 
Kommune for at drøfte bevarelsen af den nuværende ordning. 
 

 
 
Med venlig hilsen 
Toftum Bjerges Grundejerforening 
Bruno Grønborg 
Formand 
Søndergade 67 
7600 Struer 
tlf. 97 85 54 27   
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