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Politisk 
tøbrud for planloven 
skal bane vej for nye kystnære udstykninger 
BYUDVIKLING - To 
strandede udstyknings-
projekter i Hjerting og Sjel-
borg løftes nu op på højeste 
politiske plan som gode ek-
sempler på dårlig udmønt-
ning af planloven.

Erhvervs- og vækstmi-
nister Troels Lund Poulsen 
(V) fik 10. august lejlighed 
til at studere sagerne med 
egne øjne på en rundtur i 
Hjerting og Sjelborg, hvor 
han hørte nærmere om de 
konkrete, lokale forhold.

Det skete i selskab med 
borgmester Johnny Søtrup 
og kommunens topfolk 
samt forsvarsminister Carl 
Holst. Sidstnævnte deltog 
i sin egenskab af lokalvalgt 
MF’er for at følge op på sit 
valgløfte om at arbejde for 
sagen, som tidligere omtalt 
i Hjerting Posten.

Politiske feltstudier
Troels Lund Poulsen er tov-
holder på regeringsudspil-
let ”Vækst i hele Danmark”, 
som præsenteres til okto-
ber og bl.a. fokuserer på de 
barrierer i planloven, der 
bremser udvikling i Vand-
kantsdanmark.

I Venstre-folkenes optik 
er kystnærhedszonen en 
af de forhindringer, der får 
lov at dominere for meget 

og i mange tilfælde urime-
ligt i forhold til de faktiske 
forhold.

”Jeg er glad for at komme 
ud at se nogle af de barri-
erer, der konkret bremser 
væksten, for kystnærheds-
zonen kommer vi til at li-
beralisere,” fastslår Troels 
Lund Poulsen overfor Hjer-
ting Posten.

Kommunaldirektør Otto 
Jespersen og direktør for 
Teknik & Miljø Hans Kjær 
gennemgik kortmaterialet 
og det faktuelle i sagen, 
mens delegationen først be-
sigtigede området i trekan-
ten mellem Sanatorievej og 
Sjelborgvej i Hjerting. 

Her har kommunen gen-
nem flere år forsøgt at lave 

en udstykning. Men Natur-
styrelsen har givet afslag, 
bl.a. med henvisning til, at 
de nye boliger vil kunne ses 
fra kysten. Oveni dét er der 
nu også givet afslag på en 
ny udstykning i Sjelborg, 
som Troels Lund Poulsen 
også fik lejlighed til at se.
Du så jo Nationalpark-skiltet, 
som står lige her i kanten af 

marken - er naturbeskyttelse 
det rene pjat her?
”Der er aldrig noget, der 
er pjat. Men vi har skabt 
et planlægningsregime i 
kystnærhedszonen, hvor 
den har fået karakter af en 
forbudszone i stedet for en 
udviklingszone,” lyder det 
fra erhvervs- og vækstmi-
nisteren.

Troels Lund Poulsen af-
viser også, at det er fortolk-
ningen af det eksisterende 
lovsæt, der er for stram.

”Det er reglerne, der skal 
liberaliseres. Man kan jo al-
tid skyde på embedsmænd, 
og det har jeg valgt ikke at 
gøre. Vi har lavet et regel-
sæt, som er meget rigidt, og 
hvor vi i misforstået om-
sorg er kommet for langt. 
Og der er altså stor forskel 
i min verden på strandbe-
skyttelseslinjen på 300 me-
ter og kystnærhedszonen 
på tre km. Der skal være 
større muligheder i kyst-
nærhedszonen, end der er i 
dag,” siger ministeren.

Lovforslag på vej
Hvad gør I nu helt konkret?
”Processen er den, at jeg nu 
bruger august og septem-
ber måned på at være rundt 
i Danmark og samle viden 
om, hvilke udfordringer 
kommunen oplever i regel-
sættet. Så vil jeg i den kom-
mende Folketingssamling 
fremsætte forslag til æn-
dring af planloven, hvor et 
af de store elementer bliver, 
at vi skal have liberaliseret 
mulighederne i kystnær-
hedszonen.”
Hvornår kan Søtrup så svinge 
spaden for en ny udstykning?

I trekanten mellem Sanatorievej og 
Sjelborgvej i den nordlige ende af 
Hjerting har kommunen gennem 
flere år forsøgt at udstykke nye byg-
gegrunde. 

Det er i flere omgange blevet afslå-
et af Naturstyrelsen, bl.a. begrundet 
i en bekymring for, at den nye be-
byggelse vil kunne ses fra kysten.

I hjørnet mellem Sjelborgvej og 
Sjelborg Strandvej ønsker en privat 
bygherre at opføre otte mindre huse 
i en lille ’landsby’. 

Projektet nyder bred opbakning 
lokalt og roses af formanden for 
Plan & Miljø, John Snedker (S) for at 
passe ind i lokalmiljø og planram-
mer, men Naturstyrelsen siger nej.

Ministre i marken, f.v. Troels Lund Poulsen, Carl Holst, komm.dir. Otto Jespersen, Johnny Søtrup og teknisk direktør Hans Kjær.

Kommunen kæmper for nye boliger

Privat projekt med 
otte landsbyhuse

Esbjerg Kommune ønsker  
tilladelse til udstykning  

i dette område
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Mindfulness
Nyt mindfulness kursus

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

Ahornvænget 20, Hjerting • 6710 Esbjerg V • 20 93 31 55 • www.mind-fitness.dk
Mindfulness og meditation Esbjerg

For dig, der gerne vil lære at integrere mindfulness i din hverdag og opnå 
større velvære, både fysisk, psykisk og socialt.
Mange oplever, at mindfulness giver mere ro, nærvær og hjælper på for 
eksempel bekymringer, tankemylder og stress.
Du kan vælge formiddags- eller eftermiddagshold.

Start
Tirsdag den 22. september 2015 kl. 10.00-11.30 (8 gange t.o.m. 17/11)
Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00-18.30 (8 gange t.o.m. 17/11) 

Kurset afholdes på Ahornvænget 20, 6710 Esbjerg V.
Underviser er Birthe Gaj Nielsen,  
meditationslærer og mindfulness instruktør.
Kurset udbydes af Sædding Aftenskole, se aftenskolens program s. 23,  
www.dofsa.dk.
Eller læs mere om kurset på www.mind-fitness.dk.

Tilmelding 
Sædding Aftenskole, Annette Bang, på mail: ab@dofsa.dk eller tlf. 43 33 10 80.

Politisk 
tøbrud for planloven 
skal bane vej for nye kystnære udstykninger 

”Jeg forventer, at vi kan 
få vedtaget en liberalise-
ring af planloven i løbet af 
foråret 2016. Og så må vi 
jo se, om den ændring så 
giver mulighed for at lave 
noget i det her område.”

Esbjergs borgmester er 
overbevist om, at det bliver 
tilfældet, og der nu endelig 
kommer hul igennem.

”Det tror jeg. Troels Lund 
kan jo ikke rigtigt se ar-
gumenter imod det, og nu 
kører vi ned og viser ham, 
hvor langt vi er fra vandet, 
og at der ligger huse imel-
lem. Vi har også påpeget, at 
det her vil være en naturlig 
afslutning på vores fine ud-
stykning herude for syv år 
siden,” understreger John-
ny Søtrup.

Tror du, det er realistisk at 
komme i gang næste år?

”Ja - det både tror og hå-
ber jeg på.”

Fælles politisk pres
Teknisk direktør Hans 
Kjær oplyser, at kommu-
nens muligheder er udtømt 
rent administrativt og for-
melt for de to projekter, og 
man kan ikke foretage sig 
mere ad den vej. Derfor kan 
man kun håbe på politisk 
tøbrud for planloven, og 
her presser de lokale social-
demokrater også på.

”Vi er alle sammen dybt 
overraskede over det sene-
ste afslag til Sjelborg-pro-
jektet, og her står vi sam-
men i Esbjerg Kommune,” 
fastslår Socialdemokrater-

nes førstemand i byrådet, 
John Snedker.

”Det andet projekt ved 
Sanatorievej ser vi plan-
strategisk som en rigtig af-
runding af Hjerting - også 
med respekt for de natur-
værdier, vi selvfølgelig 
skal værne om. Men der er 
mange gode kampe, som vi 
er enige om i byrådet, og 
dem skal vi tage sammen.”

S-toppen involveres
Vil du også skubbe på lands-
politisk?

”Ja, det har vi givet hin-
anden håndslag på, og jeg 
vil konkret tage det op 
overfor Bjarne Corydon” 
lover John Snedker.

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Sjelborg-udstykning  
også ramt af afslag
Alle var enige, alle var glade, og byggestilen ramte 
plet i nærmiljøet.

Sådan var det i hvert fald lokalt, både planmæssigt 
og politisk. Men så faldt dommen fra Naturstyrelsen:

Der kan ikke gives tilladelse til projektet med ud-
stykning til otte mindre ’landsbyhuse’ ved Sjelborg 
Strandvej i forhold til planloven. Der er ikke nogen 
’særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrun-
delse’, som vil muliggøre et nyudlæg af grunde i 
kystnærhedszonen. Det rækker heller ikke som be-
grundelse, at der faktisk er et behov for nye boliger, 
og at kommunen løbende har givet en række land-
zonetilladelser til andre byggerier i området.

Sagen rummer flere paradokser: For det første er 
administration af planloven nu flyttet over i Erhvervs-
styrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor 
ministeren ellers lover liberalisering af området.  
Det har dog ikke fået indflydelse på den tidligere  
afgørelse, som fastholdes i en mail fra 3. august.

For det andet er selvsamme bygherre netop nu i 
gang med at opføre en væsentligt større villa til eget 
brug – lige på den anden side af Sjelborg Strandvej.

Det kan lade sig gøre på grund af et tredje para-
doks i sagen: Der kan godt bygges i kystnærheds- 
zonen, hvis byggeriet ikke har et omfang, der kræver 
ny lokalplan. Så i princippet kunne de otte landsby-
huse sagtens opføres – hvis bare der blev søgt tilla-
delse til at opføre dem enkeltvis...

”Det er fan’me frustrerende, og spørgsmålet er, 
hvad de egentlig vil have”, lyder det fra bygherren 
Michael Braa Nielsen, Braa Invest A/S.

”Min egen nye villa ligger jo faktisk tættere ved 
vandet, og den er større end de små huse her, så jeg 
forstår ingenting. Alle er jo vilde med projektet her 
lokalt, og jeg kan uden problemer sælge alle otte huse 
i en fart.” rik

Jane Braa Nielsen viste  
området i Sjelborg for 
erhvervs- og vækstministeren, 
mens Sofus (i midten) 
virkede lidt skeptisk.

Eigil Brinch Andersen
Torrupvej 10 . Alslev
6800 Varde
Tlf. 7526 9600,

www.team-eba.dk
team-eba@mail.dk

Sammen finder finder vi
jeres havestil .

Havetegning
Havetegningen sæt-
ter fokus på havens

former og
struktur.

En havetegning handler om at finde
de former og den opbygning, som
vil skabe den flotteste harmoni i
haven. Det eneste, man skal tænke
på er altså geometri og figurer …
cirkler, buer, ellipser, firkanter, rette
linjer og trekanter
eller måske organiske former.

I dag er der mange, som vælger en nem have på
grund af et ønske om minimal vedligeholdelse. Lad
os hjælpe med at lave en nem, men spændende
have.
Flere og flere ønsker, at bruge haven til aktiviteter,
som leg og dyrkning af egne grønsager.
Lad os sikre, at din plan giver lige præcis de mulig-
heder, som I ønsker

HAVETEGNINGER

HAVESERVICE

VEDLIGEHOLDELSE


