
Arrogance om renovation  
 
Sammenlægningsudvalget skal i gang med at finde den fremtidige renovations-ordning i 
vores nye kommune. 
 
Tirsdag, d. 13, juni holdt Teknik- & Miljø-udvalget i ”Ny-Bogense Kommune” møde. Her har 
man indstillet til Sammenlægningsudvalget at undersøgelserne om mulig fremtid renovations-
ordning udelukkende skal findes ved en skraldespands-løsning. 
 
Dette på trods af, at der samme dag havde været et temamøde, hvor alle medlemmer af 
Sammenlægningsudvalget deltog, også alle medlemmer fra Teknik- & Miljø-udvalget var til 
stede. På temamødet blev også drøftet fremtidig renovations-ordning. Der blev fra forskellig 
side opfordret til besindighed og at lade processen få den tid, den skulle have, så vi kunne få 
undersøgt de forskellige muligheder grundigt. Ingen (heller ikke medlemmerne fra Teknik- & 
Miljøudvalget) havde indvendinger mod denne konklusion af vores debat. 
 
Alligevel går medlemmerne fra Teknik- & Miljøudvalget ud af den ene dør og ind gennem den 
næste for at træffe en beslutning langt fra konklusionen fra temamødet. 
 
Det er en utrolig arrogance, der her lægges for dagen. Teknik- & Miljø-udvalget har totalt 
afvist at skraldesække kan indgå som en mulig fremtidig løsning. En helt ubegribelig 
tankegang på nuværende tidspunkt, hvor mulighederne skal undersøges, og hvor det handler 
om at åbne døre i stedet for at smække dem i. 
 
Sammenlægningsudvalget skal på torsdag på sit bestyrelsesmøde på Rådhuset i 
Otterup tage stilling til Teknik & Miljøudvalgets forslag. Her mangler totalt en mulighed, hvor 
en skraldesæk-ordning indgår.  
 
Jeg og andre har foreslået en frivillig ordning mellem sække og spande i forskellig størrelse, 
mellem uge-tømning og 14-dags-tømning (præcis som den forefindes i Brørup Kommune). 
Det er borgerne, der direkte selv skal betale, hvorfor så ikke lade borgerne have en 
valgfrihed. I dag lever vi et moderne samfund, hvor der gerne skulle være mere end én vare 
på hylderne, når det er muligt og det ønskes. 
 
Jeg ønsker, at undersøgelsen udvides med ovennævnte renovation-ordning, som den kendes 
fra Brørup Kommune. 
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