
Referat af møde den 19. maj 2011 mellem Lemvig kommune og de i kommunen 

eksisterende grundejerforeninger. 

Lemvig kommune indbyder hvert år alle grundejerforeninger til et årligt møde for drøftelse af en række 

forhold der har eller kan få betydning for grundejerne.  

Kommunen indledte med at orientere om ændringer i de gældende affaldsordninger. Kommunen 

indfører en ordning for afhentning af sorteret plastik, metal og glas ved alle helårsbeboelser, og det 

overvejes at indføre en tilsvarende ordning ved alle sommerhuse. Umiddelbart forventes det, at 

merprisen for tømning af ekstra beholder bliver i størrelsesordenen ca. 500 kr. 

Kommunen forespurgte om holdninger til dette. Det blev bl.a. oplyst, at flere allerede har et stativ med 

plastbokse til sortering af glas, metal og papir, og at det er svært at få gæster til ikke at blande disse 

affaldstyper. Ved nogle sommerhuse er det måske  bedre at sikre en tilstrækkelig kapacitet i 

affaldsbeholderen, og dermed sikre, at der ikke henstår affald på jorden. 

Det blev desuden oplyst, at priserne for affaldsordningerne nu er ændret. 

Frivægten er sat op og udgør nu 5 kg. på hver tømning  (som der altså ikke afregnes for direkte). For affald 

ud over de 5 kg. betales nu kun 1,00 kr. pr. kg. 

TØMNINGER - PRIVAT: 

 

  
26 tømninger 

  Sommerhuse: 
32 tømninger  

 

140 l container    450,00 560,00 
 
 

190 l container    480,00 590,00 
 
 

240 l container    490,00 610,00 
 
 

360/370 l container    550,00 680,00 
 
 

400 l container     550,00 680,00 
 
 

770/800 l container    720,00 890,00 
 
 

 

Der opfordres kraftigt til at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet, så bl.a. lejere ikke efterlader affald i poser 

ved siden af affaldsbeholderen, som katte og ræve bl.a. så flår i stykker. 

Det er bl.a. derfor også gjort lettere at få en anden og større beholder, idet man før skulle købe en ny 

beholder. Nu skal der kun betales et ombytningsgebyr på 350 kr. Alle priser er incl. moms. 

Som det fremgår af prisoversigten koster det altså kun 40 kr. mere om året at gå fra en 140 l. 

container til en 240 l. container., og 100 kr. ekstra hvis man går op til en 370 l. container.!!! Alternativt 

kan tømningsfrekvensen sættes op. 

Se eventuelt mere på 

http://www.nvraffald.dk/Lemvig/Affaldsordninger/Priser.aspx 

Flere grundejerforeninger spurgte igen til tidsplanerne for kloakering m.m. Kommunen oplyste bl.a. at man 

ønsker at lånefinansiere udgifter til anlæg af de store projekter, så disse kan gennemføres inden for en ca. 5 

- 6 års periode, så der ikke skal ske opgravninger i alle områder i mange år. 



I området ved Vrist forventes foreløbig at man starter i 2. halvår 2012 i området syd for Sletten, derefter 

arbejder man sig op mod nord og afslutter kloakering - og dermed også det nye drænprojekt ultimo 2013. 

Tidsfrister for ændringer inde på egen grund berørtes kort. Det blev oplyst, at Lemvig vand og spildevand 

A/S inden man går i gang, vil indkalde til orienterende møder og nærmere redegør for projektforløb m.m. 

I flere grundejerforeninger har man støvproblemer fra trafikken på grusvejene. En af foreningerne har nu 

indhentet priser på et produkt der hedder "Dustex", og som bl.a. er anvendt nogle steder på Mols. Der skal 

købes store mængder ind, hvorfor det forudsætter, at flere foreninger arbejder sammen. Kommunen er også 

indstillet på at deltage i et samarbejde, og bestyrelsen ser nu nærmere på mulighederne for et evt. 

samarbejde. 

Kommunen orienterede kort om en række sager om ulovligheder på ejendomme i sommerhusområderne, 

sager som der nu følges op på. 

Det forventes, at kommunen indkalder til en stiftende generalforsamling i "Vrist Pumpelag" og Vejlby 

Pumpelag" hurtigt efter de orienterende møder den 26. og 27. maj 2011. 

Kommunen forventer også snarest at kunne komme videre med planerne omfattet i Masterplan for 

Harboøreland, dvs. et digelag for hele "Harboøreland" og et Pumpelag for hele "Harboøreland". 

De sidst nævnte forhold kan du høre mere om ved mødet den 27. maj 2011, hvor der orienteringsmøde for 

vores område i Vrist. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 


