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 09-07-2012 

Til Miljøminister Ida Auken Kontaktperson: 

 Poul Møller 

 Direktør 

 

 

  

Kære Ida Auken 

 

Som vi tidligere har drøftet vil vi gerne inviterer dig til besøg på Djursland 

onsdag den 15. august 2012.  

Besøget vil blive afholdt på Kalø Jagtslot, som er beliggende i Nationalparken 

Mols Bjerge. 

 

Vi har søgt at tilrettelægge programmet ud fra dine tilkendegivelser, og tager 

samtidig udgangspunkt i de fokusområder Norddjurs og Syddjurs Kommune 

har på miljøområdet.  

På den baggrund forestiller vi os, at der på mødet vil blive drøftet følgende 

temaer: 

 

1. Planloven 

Vi er meget optagede af den fortsatte udvikling af Djursland, og vi ønsker 

derfor en drøftelse af de planmæssige udfordringer i den forbindelse.  

Det handler i særdeleshed om planlægningen inden for følgende områder; 

• Bebyggelse indenfor kystnærhedszonen 

• Fortsat udvikling af detailhandelen i landdistrikterne 

• Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 

 

2. Kolindsund 

Siden 2009 har de to kommuner på Djursland arbejdet på at tilvejebringe et 

vidensgrundlag mht. udvikling af Kolindsund området. De to Byråd er enige 

om, at følgende 3 modeller for Kolindssunds mulighed skal vurderes nærme-

re: 

 

Scenarie 1:  Genskabelse af Kolindsund - som før udtørring i 1870 med ha-

vets overflade som vandstandskote.  

Scenarie 2:  Delvisnaturgenopretning med bl.a. etablering af vådområder og 

mindre søer til klimasikring af Grenå samt omlægning til eksten-

sivt landbrug i Kolindsund.  

Scenarie 3:  Bevarelse af nuværende kulturlandskab og erhvervsstruktur. 

 

Der ønskes en drøftelse af statens eventuelle engagement i sagen. 
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3. Affaldshåndtering på Djursland 

Under denne overskrift vil vi gerne drøfte følgende: 

 

• Særskilt indsamling af organisk dagrenovation 

Reno Djurs I/S ønsker aktivt at bidrage til så høj en genanvendelse af affald 

som muligt. Vi vil derfor gerne høre ministerens overvejelser om miljøeffekter 

ved særskilt indsamling og behandling af organisk dagrenovation, herunder 

om den fornødne proportionalitet til borgernes gebyrbetaling. 

 

• Virksomheders brug af genbrugsstationer 

Ifølge det politiske forlig om genbrugsstationer fra sommeren 2011 skal den 

nuværende ordning evalueres i 2013. Med dette i mente vil vi gerne delagtig-

gøre ministeren i vore synspunkter og overvejelser om, hvorledes reglerne – 

og dermed vilkårene for virksomheders brug af genbrugsstationerne såvel 

som kommunernes administration af ordningen - kan forbedres på afgørende 

punkter.  

 

For at kunne nå rundt om alle temaerne har vi sammensat programmet  

således: 

 

Kl. 14.00 – 15.15 Drøftelse af temaerne 1 og 2 

 

Kl. 15.15 – 16.00 Drøftelse af tema 3 

 

Kl. 16.00 – 16.30 Drøftelse af andre aktuelle temaer 

 

Kl. 16.30 – 17.00 Let traktement i Karlsladen, Besøgscenter for Natio-

nalparken. Beliggende i gåafstand fra Jagtslottet. 

Her vil formanden for Nationalparken Erling Post 

samt skovridder Peter Brostrøm også deltage. 

 

Vi glæder os til at se dig på Djursland. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirstine Bille   Jan Petersen 

Borgmester   Borgmester 

Syddjurs Kommune  Norddjurs Kommune 

 

 

 

 


