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Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 70 71

178,-
Sild, lune retter, 
dessert og ost

Følg os på facebook - Sjelborg Strand

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET
Åbent onsdag - søndag fra kl. 11.30

(med forbehold)

HVER LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 11.30

www.opt ik -ha l lmann.dk

fra kr. 1.500,-*
Briller + solbriller**2 for 1

*Enkeltstyrke fra kr. 800.- inkl. super antirefleks og hærdning, og kr. 500,-  rabat på alle stel. ** i samme styrke/udvalgte stel

+ 500 kr rabat på alle stel  + 500 kr rabat på alle stel  

Fiskeri- og Søfartsmuseet
Saltvandsakvariet.Esbjerg

Tarphagevej 2  •  DK - 6710 Esbjerg V • Tel. +45 76 12 20 00
www.fimus.dk   •   e-mail: fimus@fimus.dk

Vi er klar med spændende aktiviteter i 
sommerferien

Se program på fimus.dk

Husk: altid gratis adgang for børn og unge under 18 år

Sankt Hans 
i Hjerting
Kl. 19.00 De små bål tændes på stranden 
 Snobrødsbagning kan begynde
 Børnebål - Medbring din egen heks  
 (afl. inden kl. 18.45 ved børnebålet)
Kl. 21.00 Båltale ved Søren Copsø,  
 centerchef ved Headspace Esbjerg
Kl. 21.10 Bålet tændes 
Kl. 21.15 Midsommervisen synges

Arr.: Hjerting Borgerforening og Hjerting ErhvervsForening

Torsdag den 23. juni på Hjerting Strand

Maj, juni og august 10.00 – 17.00
Juli 10.00 – 18.00
September og oktober 10.00 – 16.00
Åbent i Minimurerværkstedet:
Hver onsdag 9.00 – 12.00

Åben/offen/open
12. maj til 30. oktober 2016

Varde Miniby har 50 års jubilæum 
i år, og det markeres med, at børn  
har gratis adgang ifølge med en 
voksen i juli og august.
Se øvrige arrangementer på  
www.minibyen.vardekommune.dk

Enghavevej 23, 6800 Varde · 75 21 12 90

Besøg

hjertingposten.dk

4  22 juni 2016Hjerting Posten

Nye detailanalyser giver politisk hovedbrud
DETAILHANDEL – Valget 
mellem et nyt, stort super-
marked i enten Sædding 
eller Hjerting er tilsynela-
dende blevet sværere med 
de to nye analyser, som el-
lers skulle lette arbejdet for 
politikerne.

Samtidig er et politisk no-
tat fra forvaltningen – der i 
bedste fald kan beskrives 
som ikke helt gennemarbej-
det – med til at skabe yder-
ligere forvirring frem for 
at udlægge teksten i de to 
analyser (læs mere side 6).

Derfor har politikerne nu 
sparket sagen til politisk 
hjørne for at være sikker på 
at træffe den rigtige beslut-
ning på et sagligt grundlag. 
Og det sker på trods af, at 
de to nye analyser netop 
var udnævnt som de mang-
lende brikker i beslutnings-
grundlaget.

Nej til Hjerting først
Som tidligere beskrevet 
i Hjerting Posten er ejer-
ne af Sædding Centret og 
Hjerting Bycenter i kapløb 
om at tiltrække et nyt su-
permarked i fuld størrelse. 
Men det kræver en politisk 
godkendelse at etablere det 
i op til 3500 kvm som øn-
sket i Hjerting. 

Beslutningen skal sam-
tidig indtænkes i hele 
kommunens overordnede 
detailstruktur og vækst-
strategiens ambitioner om 
endnu mere byliv og så-
kaldt fortætning i centrum 
af Esbjerg.

Sagen blev behandlet 
på Plan & Miljøudvalgets 
møde 7. Juni. Her var for-
valtningens indstilling, at 
Sædding Centret skal have 
tilladelse til et stort super-
marked, mens Hjerting By-
center ikke får samme mu-

lighed. Politikerne valgte 
dog at udsætte beslutnin-
gen ’med henblik på nær-
mere undersøgelser’, som 
det hedder.

”I princippet er sagen 
udsat, for vi synes, det er 
meget vigtigt, at 
vi i den her situ-
ation får truffet 
den rigtige be-
slutning. Forelø-
big kan vi se, at der 
er lavet analyser for både 
Hjerting Bycenter og Sæd-
ding Centret, og det giver 
forskellige muligheder og 
begrænsninger,” siger for-
manden for Plan & Miljø, 
John Snedker (S).

Lille effekt i midtbyen
Det primære i kommunens 
overvejelser er hensynet 
til handel og liv i Esbjergs 
bymidte. Men her forud-
ser de to analyser fra den 
anerkendte konsulentvirk-
somhed ICP A/S (Institut 
for Center-Planlægning), 
at påvirkningen bliver helt 
marginal. 

Midtbyens dagligvarebu-
tikker vil under ét miste en 
enkelt og to pct. af omsæt-
ningen til nye supermarke-
der i henholdsvis Hjerting 
og Sædding. ICP har analy-
seret på en situation, hvor 
der inden 2019 etableres et 
fuld-sortiment supermar-
ked i både Hjerting Bycen-
ter og i Sædding Centret.

”Umiddelbart ser det ud 
til, at det er forholdsvis be-
grænset, hvad effekten vil 
være i forhold til bymid-
ten,” medgiver John Sned-
ker som kommentar til den 
lille påvirkning.

”Som punkt 1 har vi sagt, 
det er fint med Sædding 
Centret som bydelscenter, 
men vi kan også se, at Hjer-

ting udvikler sig og bliver 
større og større. Vi snakker 
faktisk om et befolk-
ningsunderlag, 
der minder 
om Ribe 
By, 

så 
vi 
skal 
også 
passe 
på med 
ikke at 
blive alt 
for forsig-
tige. Så nu 
skal vi et spa-
destik længere 
ned og have 
nogle flere drøf-
telser med de to 
ansøgere og ICP. Det 
skal give et endnu bedre 
grundlag for den bedste 
beslutning – uden at det 
begrænser den udvikling, 
vi gerne vil se i bymidten.”

Fire krav er opfyldt
Udvalgsformanden vil 
helst ikke gå for langt i no-
tatet fra kommunens for-
valtning, som tilsyneladen-
de har en – måske politisk 
– overbalance i forhold til 
at belyse effekterne af et su-
permarked i Hjerting.

”Det er vigtigt at under-
strege, at vi ikke har taget 
nogen beslutninger. Vi 
udsætter sagen for at bli-
ve klogere,” fastslår John 
Snedker.

”Vi kan jo også se, at der 
sker en udvikling i Hjer-
ting, som ikke er så lille 
endda, og der vil komme 
en befolkningsudvikling i 
det nordlige Hjerting.”

I har tidligere opstillet fire 
krav for at tillade et supermar-
ked i Hjerting, og ifølge den 
nye analyse ser de alle ud til at 
være opfyldt?

”Jo, men der er stadig 
nogle mellemregninger, 
f.eks. hvis man siger ja til 
både Sædding og Hjerting. 
Skaber vi så nogle ringere 
muligheder for befolknin-
gen generelt?”

Notatet fra forvaltningen 
indeholder nogle påfalden-
de vægtninger og direkte 
fejl, men Snedker vil helst 
ikke gå ind i en konkret 
snak om indholdet.

Måske et bedre notat
”Det er også en af årsager-
ne til, at vi har udsat sagen. 
Vi vil gerne have det belyst 
nærmere. Jeg ville hellere 
svare på de her spørgsmål, 
når vi har taget en beslut-
ning.”

Notatet indgår vel i beslut-
ningsgrundlaget?

”Ja, men vi vil også gerne 
have et bedre beslutnings-
grundlag. Der er måske 
nogle ting, der skal stå på 
en anden måde eller noget, 
der ikke var rigtigt.”

Tekst: Kurt Henriksen
Grafik: Tina Foldager

Åbningstider: Haven er åbent i perioden  
1. maj - 30. september kl. 10-17.
Bredmosevej 21, 6800 Varde
tlf.: 75 29 83 24, mail: tambours-have@varde.dk

Kom til koncert i Tambours Have  
med Bobo Moreno og Marie Carmen Koppel

torsdag den 11. august kl. 20.00 
Ligesom sidste år er der mulighed for at nyde en picnickurv 
inden koncerten. Billetter og picnickurv kan købes  
på www.billetten.dk samt i Tambours Have.
Se mere om koncerten og øvrige arrangementer i Tambours 
Have på havens hjemmeside www.tambour.vardekommune.dk
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Få din bolig helt solgt
Start med en gratis salgsvurdering

Ring til danbolig på 7512 4200

VI SØGER VILLAER TIL LEJE

40 76 05 08/
70 23 73 22

Til ingeniører med familie søger vi villaer på min. 150-200 m2 
med min. 3 værelser - gerne moderne og ikke møbleret.

Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 
SØNDERRIS eller SÆDDING.

Endvidere søger vi 2 & 3 værelses lejligheder i Esbjerg. 
Både møbleret og umøbleret.

God leje og sikkerhed/garanti gives!

Kontakt Brian Jørgensen

Har du ikke fået din avis?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på
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Nye detailanalyser giver politisk hovedbrud

Analyser: Plads til supermarked 
i både Hjerting og Sædding
DETAILANALYSE – Som 
led i arbejdet med at til-
trække et nyt, stort super-
marked har både Sædding 
Centret og Hjerting Bycen-
ter fået udarbejdet hver sin 
detailanalyse. 

Og konklusionen fra eks-
perterne er helt klar: Der er 
plads nok til et nyt super-
marked begge steder.

Som tidligere beskrevet 
i Hjerting Posten er begge 
analyser lavet af samme 
konsulenthus, nemlig ICP 
(Institut for Center-Plan-
lægning) i Rødovre. 

Anerkendte eksperter
Ejerne af begge centre har 
valgt ICP af den simple 
årsag, at virksomheden 
er bredt anerkendt for sin 
ekspertise i både detail-
branchen og det politiske 
system over hele landet. 
Esbjerg Kommune har så-
ledes også selv anvendt 
ICP til tidligere analyser 
og anerkender fuldt ud den 
uvildige, faglige viden, der 
er til stede i virksomheden.

Eksperterne fra ICP har 
analyseret på en situation, 
hvor der åbner et nyt stort 
supermarked i både Hjer-
ting Bycenter og Sædding 
Centret inden 2019. Det vil 
sige et både-og scenarium 
med dels et 3500 kvm stort 
supermarked i Hjerting og 
et 2500 kvm supermarked i 
Sædding.

”Forskellen i størrelse 
skyldes simpelthen, at det 
er, hvad vi er blevet bedt 
om at regne på,” forklarer 
adm. direktør og medin-
dehaver Per Nyborg fra 
ICP, som selv har mange 
års erfaring med den slags 
analyser.

Et præcist billede
Og selvom der i dette tilfæl-
de fra 6710-området er tale 
om to forskellige opdrags-
givere, Villemoes Holding, 
der Hjerting Bycenter og 
EDJ-gruppen (Dam Jen-
sen), der ejer store dele af 
Sædding Centret, så giver 
de to analyser samlet set et 
ekstra præcist billede.

”Det er meget rent, fordi 
det er samme forudsætnin-
ger, datagrundlag og tids-
ramme for begge analyser,” 
påpeger Per Nyborg.

Med andre ord: Fordi ti-
mingen er næsten ens og 
mange data går igen i de to 
analyser, er der ikke så me-
get at rafle om. Det samme 
gælder konklusionen.

Klar konklusion
Så overordnet siger I, at det 
godt kan lade sig gøre med et 
nyt supermarked begge steder?

”Det er korrekt opfattet. 
Det kan det dels ud fra de 
butikker, der er i forvejen, 
og dels ud fra det markeds-
mæssige grundlag, der er 
til stede.”

Kommunens notat nævner, 
at det ’kan diskuteres’, om 
butikkerne i Hjerting kan tåle 
et omsætningsfald på 20 pct., 
som I ellers mener. Kan den 
vurdering diskuteres?

”Det der står i rapporten, 
er dét, vi mener. Det er der 
ingen tvivl om,” lyder det 
diplomatisk, men meget 
klart fra ICP-direktøren.

Og hvad vil så være jeres 
overordnede anbefaling til 
Esbjerg Kommune?

”Det er jo dét, vi nævner 
i vores rapporter. Vi mener, 
der er basis for supermar-
keder begge steder,” fast-
slår Per Nyborg.

Gamle data spøger
Han bekræfter i øvrigt 
også, at kommunen råder 
over en ældre analyse af 
hele detailområdet, som 
forvaltningen henviser til 
med ønsket om bevilling til 
nyere data..

”Det er gammelt materia-
le, det er korrekt. Prisen for 
en ny analyse afhænger jo 
af, hvor meget man under-
søger, men man er jo for-
pligtet til at gøre det i for-
bindelse med de løbende 
revisioner af kommunepla-
ner. Og det er da en god idé 
– især som detailhandelen 
udvikler sig i disse år.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Læs mere på side 6
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Både Sædding Centret og 
Hjerting Bycenter har fået 

udarbejdet en detailanalyse, 
og konklusionen er klar: 
Der er plads nok på det 

lokale detailmarked til et 
nyt stort supermarked 

begge steder.
Hent analyserne  
på hjertingposten.dk


