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1. Erhvervsturisme i Esbjerg Kommune (indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
- Covid19 har ændret erhvervsturismen, og dette sammenholdt med at Esbjerg 
Kommunes tilskud til fremme af erhvervsturismen – Meet and More – ophører i 2021 
betyder, at det relevant at gentænke erhvervsturismen i Esbjerg Kommune. Destination 
Vadehavskysten (DVK) søger om et tilskud på 300.000 kr. om året i perioden 2022 - 
2024 til dette arbejde. 
 
DVK har fået foretaget en undersøgelse af potentialet i erhvervsturismen i Esbjerg 
Kommune. Undersøgelsen viser, at der er et stort potentiale regionalt og på sigt også 
globalt for at styrke erhvervsturismen. 
 
DVK vil sammen med en række samarbejdspartnere udvikle et nyt koncept for 
erhvervsturismen, der skal tage udgangspunkt i offshore, energi og grøn omstilling. 
Desuden skal strategien inkludere områdets attraktioner, oplevelser, 
overnatningssektoren og restauranter. 
 
Det er planen at udarbejde en ny markedsstrategi og grundlæggende ændre og styrke 
markedsføringsindsatsen samt målrette den mod regionale virksomheder. 
 
Der skal årligt gennemføres en ekstern vurdering af indsatsens effekt. Fortsættelsen af 
indsatsen vil være betinget af denne vurdering 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
- 300,0 300,0 300,0 0,0 

Drift 300,0 300,0 300,0 0,0 
Områdets totale budget 750,0 600,0 600,0 0,0 

 
Ud over det kommunale tilskud skal indsatsen finansieres af projektmidler fra DVK, 
midler fra turisterhvervet og eksterne projektmidler. Der er nogle få midler fra Meet and 
More i 2021 tilbage. Disse midler planlægges anvendt til igangsætning af indsatsen. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Udvikling af Torvet 3 i Ribe til aktivitetshus 
(indsatsområde/resultatkrav) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
- Torvet 3 har tidligere fungeret som hovedkontor for turismeindsatsen i Esbjerg 
Kommune. Hovedkontoret er nu flyttet til Esbjerg. Huset anvendes nu af turistkontoret i 
Ribe samt af vægtere og guider i Ribe. Desuden er antallet af besøgende på 
turistkontoret faldet fra 80.000 om året i 2010 til 20.000 i 2020. 
På den baggrund skal anvendelse af Torvet 3 genovervejes. 
 
Destination Vadehavskysten (DVK) har i samarbejde med en række aktører/foreninger 
udarbejdet et forslag til den fremtidige brug af Torvet 3. Samarbejdspartnerne er: 
Gammel PRÆ, Vægtere og guider, Sydvestjyske Museer, Quedens Gaard, Ribe Handel, 
Ribe Byferie og Ribe Midt Lokalråd. Desuden forventes andre foreninger at bakke op om 
den nye anvendelse af Torvet 3 samt anvende huset. 
 
Torvet 3 vil få et multifunktionelt formål, som dækker aktiviteter, events og attraktioner 
for Ribe og omegn. Lokalerne kan bruges til at afholde møder for foreninger og aktører 
(bruger betalt). Det vil være samlingssted for Vægtere og Guider, frivillige korps til at 
betjene turister, foreninger og borgere.  
Al koordinering af byens aktiviteter foregår og udgår fra Torvet 3. Aktiviteter som Peter 
Jul, Tulipan festen, Vinfestivallen vil have sekretariat og base fra Torvet 3 på de 
tidspunkter på året, hvor de pågældende aktiviteter kører. Målet er at skabe mere liv i 
bygningen til gavn for turister, handelsliv og borgere. 
 
DVK vil sammen med aktørerne investere de nødvendige resurser for at kunne tiltrække 
eksterne projektmidler, til ombygning og renovering af Torvet 3.  
Udfordringen er at få driften til at hænge sammen. Med erhvervets og DVK’s bidrag og 
et årligt kommunalt driftstilskud, kan Torvet 3 forblive et stærkt aktiv for Ribe. 
 
DVK søger på vegne af samarbejdspartnerne om et årligt driftstilskud på 300.000 kr. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
- 300,0 300,0 300,0 300,0 

Drift 300,0 300,0 300,0 300,0 
Områdets totale budget 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
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- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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1. Fyrtårnsprojekt på uddannelsesområdet 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Education Esbjerg (EE) arbejder med at skabe et fyrtårnsprojekt på 
uddannelsesområdet for Esbjerg Kommune. 
 
Fyrtårnsprojektet består dels af en vision om uddannelse med udgangspunkt i faglighed, 
mesterlære og trivsel, dels af en uddannelsesbygning på Esbjerg Strand, der i sig selv 
kan være et vartegn for Esbjerg. 
 
Det, der søges til nu, er udvikling/udarbejdelse af projektet i perioden 2022 - 2025. 
Dvs. ansættelse af et sekretariat (34,9 mio. kr.), konsulentydelser til konceptudvikling 
(11,8 mio.kr.),  øvrige konsulentydelser (7, 5 mio. kr.), internationale partnerskaber 
(4,7 mio. kr.), kommunikation og markedsføring (1,3 mio. kr.) og husleje, kontor og 
administration (3,1 mio. kr.). I alt søges der om 63,2 mio. kr. 
 
Projektledelse af byggeprojektet og relaterede aktiviteter er medtaget i ovenstående 
udgifter, mens der skal søges særskilte midler til design, projektering og opførelse af 
byggeriet. Det er ikke angivet, hvor store de ikke medtagne udgifter forventes at blive, 
eller hvordan de skal finansieres. 
 
Der er ikke foretaget en vurdering af, om kommunen lovligt kan støtte dette formål. 
Udgangspunktet er, at kommuner ikke må give støtte til adgangsgivende og 
videregående uddannelser. Kommuner kan give støtte til branding af kommunen og i et 
vist omfang til at sikre rammevilkår i kommunen. 
 
For yderligere beskrivelse af projektet henvises der til det vedlagte bilag. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
- 14.880,0 15.530,0 16.680,0 16.080,0 

Drift 14.880,0 15.530,0 16.680,0 16.080,0 
Områdets totale budget 14.880,0 15.530,0 16.680,0 16.080,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



 
 

 

ANSØGNING: FYRTÅRNSPROJEKTET V. EDUCATION ESBJERG, 
SAMT FORTSAT DRIFT AF EDUCATION ESBJERG 
 

                                                                                            
Med henvisning til præsentationen af Fyrtårnsprojektet samt status på Education Esbjerg 

for Byrådet mandag d. 17. maj 2021 ansøger vi om 63,2 mio. kr. til fyrtårnsprojektet for 

årene 2022 – 2025. Desuden ansøger vi om 6,1 mio. kr. til fortsat drift af Education 

Esbjergs sekretariat. 

 

Formålet med Education Esbjerg er at arbejde for flere studerende og 

uddannelsespladser til Esbjerg kommune og således sikre en bæredygtig 

befolkningstilvækst. Målsætningen tager udgangspunkt i den faldende befolkning og 

det faldende antal studerende i Esbjerg kommune, et problem der uden indsats vil 

forhindre kommunens fremtidige vækst og velfærd.  

Education Esbjerg arbejder for at vende denne udvikling med udgangspunkt i de 

nedennævnte indsatsområder hvor det mest omfattende indsatsområde er 

Fyrtårnsprojektet med et højt potentiale og tilsvarende risiko. 

 

 

Fyrtårnsprojektet 

Fyrtårnsprojektet har til formål at levere et uddannelsesmæssigt fyrtårn, der kan sætte 

Esbjerg på landkortet. Fyrtårnsprojektet består dels af en vision om uddannelse med 

udgangspunkt i Faglighed, Mesterlære og Trivsel, dels af en uddannelsesbygning på 

Esbjerg Strand, der i sig selv kan være et vartegn for Esbjerg.  

             

          
        

                  
              

                  
              
            

              

                
                       
               

              

      
        

                     

              

       
                  

                     
             
               
              

              

       
               

                      
                   

          
             

                         
            
           



 
 

 

Education Esbjerg ser projektet som afgørende for at vende den negative demografiske 

udvikling i byen, og sikre velkvalificeret arbejdskraft i generationer fremover. Det er 

Esbjergs eget ”rumprojekt” og der er i sagens natur en god del going forward  der skal 

falde ud til byens fordel, men der er allerede sat sejl og hvor der er en (stærk) vilje, er 

der en vej. Når vi i mål, vil dette projekt i væsentlig grad sætte byen i et positivt lys, der 

signifikant kan rykke på byens selvforståelse og image. 

 

Erhvervslivet i byen er dybt involveret – væsentlige kræfter er lagt i projektet gennem det 

seneste år, og flere forventes at bidrage. Derudover har vi engagement fra nogle af 

landets mest visionære aktører: Bjarke Ingels (BIG) er personligt involveret i den 

arkitektoniske udvikling af uddannelsesbygningen, og Morten Albæk (Voluntas) er 

ligeledes personligt involveret i konceptudviklingen af det uddannelsesmæssige indhold.  

 

For at lykkes med et Fyrtårnsprojekt af en sådan størrelse, er det helt afgørende med 

opbakning i Esbjergs Byråd samt at Esbjerg Kommune finansierer projektforløbet frem 

mod idriftsættelse. Der er behov for midler til at opbygge en projektorganisation, der kan 

arbejde målrettet med projektet, samt midler til øvrige relevante omkostninger. 

Projektorganisationen vil bestå af en projektchef, samt 6-8 medarbejdere. 

 

Det foreløbige budget antager en størrelse på 63,2 mio. kr. fordelt over fire år (2022 – 

2025), og skal konkret anvendes til at arbejde med følgende indsatsområder: 

 

Uddannelsesmæssigt fyrtårn 

Konceptudvikling & konkretisering 

Politisk strategi, samarbejde og 

opbakning 

Lovgivning & akkreditering 

Fagligt indhold 

Internationale universiteter 

Erhvervssamarbejde 

Digital platform 

Organisering & kompetencer 

Presse, medier og markedsføring 

Finansiering, herunder udvikling og drift 

 

Uddannelsesbygning 

Design & projektering 

Bæredygtighed 

Digitale partnerskaber 

Opførelse, indretning og klargøring 

Finansiering 

 

Udgifterne fordeler sig således (se i øvrigt Bilag 1): 



 
 

 

 

 

Projektledelse af byggeprojektet og relaterede aktiviteter er medtaget i ovenstående 

budget, mens der skal søges særskilte midler til design, projektering og opførelse af 

byggeriet. 

 

Fyrtårnsprojektet er en aktivitet under Education Esbjerg, men drives som et 

selvstændigt projekt. Midlerne søges specifikt til Fyrtårnsprojektet, og kan således ikke 

anvendes til andre aktiviteter end de, der er direkte afledt af Fyrtårnsprojektet. 

 

Formålet med ansøgningen er at give kommunen mulighed for at afsætte en økonomisk 

ramme til indsatsområdet, velvidende at projektoplægges skal modnes yderligere. Den 

næste arbejdsopgave vil være konkretisering og nedbrydning af projektforløbet i 

konkrete arbejdspakker med ressourcer og økonomi (milestones), som ligeledes kan 

anvendes til rapportering og dokumentation for løbende frigivelse af finansiering overfor 

Esbjerg kommune. 

 

Vi har brug for en økonomisk rammebevilling således, at vi med troværdighed kan 

engagere dedikerede mennesker til projektudviklingen og implementeringen.            
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Budget - Fyrtårnsprojektet: 63,2 mio kr.
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Vi planlægger skridt for skridt, og vil anvende midlerne med omtanke. Kører vi helt galt, 

omstiller vi – hvis muligt – ultimativt afvikler vi. I alle tilfælde vil udviklingen af Esbjerg 

Strand være nødvendig, og alle initiativer ikke være forgæves. Vi skal medvirke til at 

skabe en ny bæredygtig, seværdig og pulserende bydel. 

 

Budgettet skal betragtes som et overslag, og vi foreslår et møde til såvel konkretisering 

som aftale omkring opstartsfaser, økonomi og governance i forhold projektet. 

 

Education Esbjergs sekretariat 

Sekretariatet drives i dag af en leder, 3 fuldtidsansatte, 3 studentermedhjælpere, samt 

en ansat udlånt af Business Esbjerg. Siden Sekretariatets stiftelse i januar 2020 er der 

igangsat en lang række initiativer, der skal styrke krydsfeltet mellem unge, uddannelser 

og erhvervsliv samt medvirke til, at uddannelserne i Esbjerg får en særlig erhvervsrettet 

profil (kant), og flere initiativer kommer til.  

 

Sekretariatet vil i perioden 2022 – 2025 have et særligt fokus på: 

- Indsatsen for flere uddannelser til Esbjerg 

- Indsatsen for at tiltrække fødekæden til uddannelserne i Esbjerg og dermed 

styrke optaget her (gennem et nyt tutorprogram der bringer studerende på de 

videregående uddannelser i tæt kontakt med elever fra fødekæden) 

- Forankring af eksisterende og nye uddannelser i Esbjerg gennem den tætte 

kontakt mellem unge, studerende, uddannelser og virksomheder, som det sker i 

f.eks. i mentorprogrammet og etableringen af et ambassadørkorps af 

virksomhedsrepræsentanter)  

- Involvering af de unge i at skabe en attraktiv studieby, blandt andet gennem 

Ungdomsfondens aktiviteter. 

- Markedsføring og synliggørelse af de gode fortællinger om Esbjerg. 

 

Driftsudgifterne til sekretariatet består primært af personaleomkostninger, samt 

markedsføring og øvrige udgifter (se i øvrigt Bilag 2): 

 



 
 

 

 

 

For at fortsætte den ovenfor beskrevne indsats i årene 2022 – 2025, mangles der 6,1 

mio. kr., hvilket er det beløb der ansøges om. Initiativer og ressourcer til at forstærke og 

udvide indsatsen vil ske gennem bidrag fra virksomheder og fonde.  

 

Det er vigtigt at se Sekretariatets opgaver og initiativer som byggesten til det Fyrtårn, der 

skal give Esbjerg særlig kant og sætte Esbjerg på landkortet. Se den vedhæftede one-

pager samt Education Esbjergs hjemmeside http://www.educationesbjerg.dk/. 

 

Vi sætter pris på den brede politiske opbakning som Education Esbjerg nyder i Byrådet, 

hvilket er en afgørende hjørnesten og forudsætning for samtlige frivillige kræfter, der 

arbejder i organisationen. Vi trækker alle på samme hammel. 

 

På vegne af Fyrtårnsprojektet og Education Esbjerg – 27. august 2021 

 

 

Henrik Uhd Christensen       Peter Kirk Larsen               Erling Petersson 

Bestyrelsesformand        Formand, Fyrtårnsudvalget Leder 

Education Esbjerg        Education Esbjerg              Education Esbjerg 
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BILAG 1 – BUDGET FOR FYRTÅRNSPROJEKTET 
 

 
 

BILAG 2 – BUDGET FOR EDUCATION ESBJERG 
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1. Driftstilskud til Education Esbjerg  
 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Education Esbjerg (EE) har beregnet, at de i perioden 2022 - 2025 mangler 6,1 mio. kr. 
for at kunne opretholde den nuværende bemanding og dermed aktivitetsniveauet til og 
med 2025. 
   
De fokusområder EE har særlig fokus på er bl.a.: 

 Flere uddannelser 
 Brobygning mellem adgangsgivende og videregående uddannelser 
 Forankring af eksisterende og nye uddannelser 
 Involvering af unge i at skabe en attraktiv studieby 
 Den gode fortælling om Esbjerg 

 
Education Esbjerg forventer samlet at modtage donationer fra private virksomheder på 
4,1 mio. kr. og donationer fra fonde på 7,6 mio. kr. Esbjerg Kommune støtter i perioden 
2021 – 2025 driften af EE med 10,0 mio. kr. Hertil kommer, at Byrådet den 3. maj 2021 
gav en ekstra bevilling på 3 mio. kr. til at styrke arbejdet i EE yderligere.  
 
Mange af EE’s indtægter især fra virksomheder og fonde ligger i de første år af perioden 
2020 – 2025. Dette betyder, at EE i 2023 mangler 263.621 kr., i 2024 mangler de 
2.891.909 kr. og i 2025 mangler de 2.942.516 kr. for at have tilstrækkelig likviditet til 
at dække deres udgifter. 
 
For yderligere beskrivelser henvises der til det vedlagte bilag. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
- 0,0 236,6 2.891,9 2.942,5 

Drift 0,0 263,6 2.891,9 2.942,5 
Områdets totale budget 0,0 263,6 2.891,9 2.942,5 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-



Flere uddannelser til Esbjerg

 Esbjerg har brug for flere uddannelser, flere studerende og flere højtuddannede, hvis byens erhvervsliv
fortsat skal udvikle sig. Gode uddannelsesmuligheder og et velfungerende erhvervsliv er dels en
forudsætning for at skabe et Danmark i bedre balance, dels er det en nødvendighed, hvis Esbjerg skal
bidrage til at indfri de politiske målsætninger inden for grøn omstilling, hvor byens off shore-industri
kommer til at spille en central rolle. 

Udfordringen (den brændende platform)
Esbjerg og Sydvestjylland har et massivt uddannelsesmæssigt efterslæb. I 2019 udgjorde andelen af højtuddannede på
landsplan 13,2 pct. I Sydvestjylland var andelen på 5,5 pct. Esbjerg mangler altså 7.600 højtuddannede i forhold til resten
af landet. Det betyder, at både virksomheder og offentlige arbejdsgivere oplever store udfordringer med at rekruttere
medarbejdere med de rette kompetencer. 

De øvrige dele af Danmark er dækket af universiteter, som har naturlig tilknytning til den landsdel, hvor de er placeret, og
understøtter dermed området med højtuddannet arbejdskraft. Det er ikke tilfældet for Sydvestjylland og Esbjerg, hvilket
betyder at for mange unge rejser væk for at bosætte sig i andre dele af landet. 

Selvom andelen af højtuddannede i Esbjerg er stigende, så foregår det i et langsommere tempo end i resten af Danmark.
Forskellene vil derfor vokse yderligere, hvis ikke udviklingen vendes. 

Det medfører tab af konkurrenceevne, eksportordrer og arbejdspladser, og det bidrager til den fortsatte skævvridning af
Danmark. Det gør Danmark fattigere, og det går ud over sammenhængskraften. Det er til skade for Esbjerg og
Sydvestjylland – og for Danmark. Vi er for lille et land til så store forskelle. 

Mulighederne
De kommende år vil stille endnu større krav til off shore-industrien, når gamle energiløsninger skal udfases og erstattes
med nye løsninger, som understøtter den grønne omstilling. 

Esbjerg får en nøglerolle i denne omstilling. Ikke mindst i forbindelse med Power to X og placering af en energiø ud for
Esbjerg, som vil skabe yderligere efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft inden for clean tech. 

Ligeledes vil Esbjergs og Sydvestjyllands funktion som knudepunkt for fiberforbindelser til Nordamerika, Norden, Holland
og Storbritannien gøre det til et attraktivt sted for en global datacenterindustri at placere sig – hvis kompetencerne er til
stede. 



Gevinsterne
Rapporten ”Samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesniveauet i Sydvestjylland”
dokumenterer, at, at der er et stort samfundsøkonomisk potentiale og værdiskabelse ved at øge
uddannelsesniveauet i Sydvestjylland. Beskæftigelsen ville vokse med ca. 800 personer og BNP
forøges med ca. 600 mio. kr., hvis Sydvestjylland opnår den samme andel af højtuddannede som
landsgennemsnittet.

Lokal opbakning og lokal forankring for flere uddannelser
Esbjerg kan i volumen ikke måle sig med de store universitetsbyer, men byen står sammen om at
skabe et uddannelsesmiljø, hvor de studerende selv er med til at forme rammerne for et godt studieliv
og –miljø i byen, og hvor virksomhederne står klar til at byde dem velkommen og via studiejobs,
praktikforløb og mentor- og graduate-programmer at lade dem prøve de teoretiske færdigheder i
virkeligheden.

Byens ambition er at finde sin identitet som studieby med en særlig profil, og med tæt samspil mellem
erhvervsliv og uddannelser. 

Aktuelt arbejder byens virksomheder og kommunen sammen om at skabe et fyrtårn og kraftcenter,
både nationalt og internationalt, inden for fremtidens uddannelser med afsæt i bæredygtighed, grøn
energi, nye teknologier og morgendagens levevis.

Ambitionen er et nyskabende læringsmiljø såvel fysisk, fagligt og socialt, hvor der er højt til loftet, og
hvor uddannelser og læringsmiljø bindes sammen af en enestående bygning på Esbjerg Strand, der i
sig selv kan blive et vartegn for byen og dets uddannelsesmiljø.

Det vil være væsentligt at få Esbjerg tilbage på det uddannelsesmæssige landkort, så det sydvestjyske
område kan komme til at fungere som en magnet for dygtige unge mennesker i hele verden

Med venlig hilsen

Henrik Uhd Christensen                                           Erling Petersson

Bestyrelsesformand                                                 Sekretariatsleder
Education Esbjerg                                                     Education Esbjerg

Målsætning
Der skal etableres flere uddannelser, der er relevante for
virksomhederne og attraktive for de unge. Det forudsætter
bedre rammebetingelser for uddannelserne, bl.a. i form af
øget grundtilskud, flere forskningsmidler samt muligheder
for at optage flere – også internationale studerende. 



Eksternt forslag   EKS-5 
 Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Fast årlig støtte til HHI Bramming, Ribe Handel og Esbjerg City 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Esbjerg City har på vegne af HHI Bramming, Ribe Handel og Esbjerg City sendt en 
ansøgning om, at kommunen fast yder et årligt tilskud til de 3 foreninger. 
 
Foreningerne ønsker at skabe levende bymidter, der tiltrækker borgere og turister 
gennem forskellige aktiviteter.  
I ansøgningen fremhæves det, at bymidterne er udfordret af stigende e-handel, 
ændrede indkøbsvaner, faldende udbud af butikker og eftervirkningerne af 
coronakrisen.  
Desuden peges der på, at handelsstandsforeninger i andre kommuner modtager fast 
årlig kommunal støtte.   
 
Esbjerg Kommune har i 2020 og 2021 givet forskellige tilskud til de 3 foreninger: 
 
 HHI Bramming Ribe Handel Esbjerg City 
Coronahjælp 
besluttet af 
Økonomiudvalget 
den 30. marts 2020 

 
200.000 kr. 

 
400.000 kr. 

 
750.000 kr. 

Budget 2021 
 

200.000 kr. 200.000 kr. 450.000 kr. 

Støtte til 
sommeraktiviteter 
besluttet af Byrådet 
den 7. juni 2021 

 
100.000 kr. 

 
150.000 kr. 

 

750.000 kr. 

 
Der er i ansøgningen ikke angivet, hvor meget de 3 foreninger søger om i støtte. Der er 
i skemaet nedenfor forsøgsvis brugt de beløb, der blev afsat ved budgetlægningen for 
2021 
 
For at kommunen lovligt kan yde tilskud til de 3 foreninger, må støtten ikke anvendes til 
formål, der støtter enkelt virksomheder. Det kan f.eks. være markedsføring af 
virksomhederne. Støtten kan anvendes til formål, der har til formål at skabe aktivitet i 
byerne f.eks. musikarrangementer og andre kulturelle tiltag, der skaber liv i byerne og 
dermed tiltrækker folk til bymidterne. 
 
For en uddybning af ansøgningen henvises der til der vedlagte bilag 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
- 850,0 850,0 850,0 850,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 850,0 850,0 850,0 850,0 
Områdets totale budget 850,0 850,0 850,0 850,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ansøgning om tilskud til vedligeholdelse, forsikring og tilsyn af 
legeplads i Guldager (Guldager Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ansøgning om tilskud til vedligeholdelse, forsikring og tilsyn af legeplads i Guldager. 
 
Som aftalt på Guldager Lokalråds møde med Økonomiudvalget d. 19. maj 2021 frem-
sender vi hermed ansøgning om tilskud til vedligeholdelse, forsikring og tilsyn 
til den nyetablerede legeplads i Guldager.  
 
Legepladsen er en del af Guldagerringen, der er det samlende og aktive rum i Guldager. 
 
Vi søger om 25.000 kr. pr. år. 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Guldager Lokalråd har indgået en aftale med Forvaltningen om leje af et areal til etable-
ring af en legeplads. Forvaltningen har oplyst lokalrådet om udgifter til drift, forsikring 
og lovpligtigt tilsyn af legepladsen i tilfælde af, at forvaltningen skal stå for dette. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ansøgning om tilskud til vedligehol-
delse, forsikring og tilsyn af legeplads 
i Guldager (Guldager Lokalråd) 

25,0 25,0 25,0 25,0 

Drift 25,0 25,0 25,0 25,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.



Eksternt forslag EKS-11 
 Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Etablering af P-båse i Nørregade (Gørding Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Vi ønsker at få færdiggjort vores projekt i Nørregade, som er lavet samarbejde med Es-
bjerg Kommune, Gørding Erhvervsforening og Gørding Lokalråd. 

Projektet indbefatter etablering af p-båse i det brede stykke fortov ud for Nørregade 4. 
Desuden ønskes inventar (lamper og plantestativ) bevaret og flyttet ind. 

Nørregade er en MEGET trafikeret færdselsåre med meget tung og gennemgående tra-
fik. Dette skyldes, at lastbiler og landbrugsmaskiner ikke har andre muligheder for at 
krydse banen. De nyetablerede afmærkede p-både har løst problemet delvist, men om-
kring jernbaneoverskæringen er der stadig problemer. Ud for Nørregade 4 snævres kø-
rebanen yderligere ind. Det giver en meget smal passage, og der opstår ofte farlige si-
tuationer, hvor der dannes propper i trafikken. I kombination med at bommene så går 
ned, er det flere gange sket at biler har været ved at blive ”fanget” på baneoverskærin-
gen fordi trafikken ganske enkelt går i stå. 

 

Økonomi: 380.000 kr.  (Pris er beregnet af Vej og Park) 

Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Ønsket om etablering af 4 p-pladser overfor pizzeriaet i Nørregade i Gørding blev med-
taget på listen over ønsker til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2021, men 
blev ikke prioriteret. 
 
Forslaget går på etablering af en parkeringslomme ved indrykning af kantsten og inven-
tar. På projektlisten er den vurderet til 400.000 kr. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af P-båse i Nørregade (Gør-
ding Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.



Eksternt forslag EKS-12 
 Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Nørreskovens motorik- og bevægelsesmekka (Gjesing 
Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Formål: 
Den korte afstand til Esbjerg Midtby kombineret med store parcelhuskvarterer, 
institutioner, indkøbsmuligheder og et aktivt foreningsliv, og ikke mindst nærheden til 
de store naturområder i Nørreskoven gør Gjesing til et godt og attraktivt sted at bo. 
 
Gjesing Lokalråd har dog en målsætning om at gøre bydelen til et endnu bedre sted at 
bo og ønsker at være en aktiv medspiller i at gøre bydelen endnu mere attraktivt 
for tilflyttere, ikke mindst børnefamilier. 
 
Det kan gøres på mange måder, men med et særligt fokus på børnefamilierne er det 
Gjesing Lokalråds opfattelse, at det handler om at skabe de bedste rammer for det 
gode, sunde og aktive børneliv og udbyde faciliteter der motiverer til leg, 
bevægelse og aktiviteter. Desværre viser det sig, at inden af de 18 offentlige 
legepladser i Esbjerg Kommune er at finde i Gjesing, med det ønsker Gjesing Lokalråd 
med dette oplæg at ændre på. 
 
I Esbjerg Kommunes Vision 2025 er der identificeret fem strategiske indsatsområder, 
hvor Gjesing Lokalråd i forbindelse med dette projekt har fokus på indsatserne: Energi i 
hverdagslivet; Livskvalitet og sundhed og Fællesskab og mangfoldighed. Bevægelse, 
leg, kreativitet, læring, trivsel, livsglæde og motoriske udfordringer er nemlig al 
dét det kommende motorik- og bevægelsesmekka i Nørreskoven skal kunne tilbyde og 
udvikle vores børn. 
 
Projektet: 
Gjesing Lokalråd ønsker at udbygge en eksisterende matrikel i den nordlige del af 
Nørreskoven som allerede er et populært udflugtsmål med madpakkehus, 
motorikbane og renovering af et eksisterende toilet, der pt. er taget ud af brug. 
 
Målet er at etablere et område der kan anvendes af Vitaskolen Bohr Skolen i Gjesing 
samt børneinstitutioner og dagplejere som læringsplads/oplevelsesplads for 
bevægelighed og natur, og bidrager positivt til børnenes motoriske udvikling, 
samt styrker deres selvværd og livskvalitet. 
 
Endelig vil projektet og området som helhed være til glæde for den brede målgruppe 
såsom: 

 Lokale børnefamilier 
 Forskellige lokale foreninger såsom Esbjerg Diskgolfklub, Esbjerg 

Orienteringsklub, Esbjerg Børne- og Ungdomsteater m.fl. 
 Naturelskere og hundeelskere 
 Borgere i Gjesing og Esbjerg Kommune generelt 
 Turister der besøger Esbjerg 

 
Madpakkehuset: 
Madpakkehuset skal være af en størrelse der kan huse en institution/ skoleklasse dvs. 
min. 30 personer og give læ for regn og blæst, samt en sikker grillplads. 
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Idet huset er rettet mod udendørsaktiviteter og - undervisning af institutioner og skoler 
vil det være hensigtsmæssigt, at der tilknyttes et bookingsystem, hvor man kan 
forhåndsreservere huset, ligesom der i madpakkehuset skal være borde- og bænkesæt 
til en hel skoleklasse, grupper ect. 
Anslået værdi: 126.000 kr. 
 
Motorikbanen: 
Lokalrådet har en vision om at skabe en motorikbane der gennem leg og fysisk 
aktivitet kan styrke børnenes motorik på bedstevis og sætte gang i fysiske aktiviteter. 
Vi oplever at børn elsker at udforske og rykke deres grænser, og at det oftest handler 
om at tilbyde gode og attraktive rammer der opmuntrer børn og unge til at bruge deres 
krop og fantasi. 
 
Motorikbanen er ikke endeligt designet færdigt, men vi forestiller, at den bl.a. skal bestå 
af følgende elementer: 

 Balance og klatretov. 
 En udtjent robåd/skib man kan tumle i og lege sømand i med reference til 

Esbjerg historie. 
 Forskellige tumledyr udarbejdet i træ f.eks. en krokodille, en tiger, en elefant 

eller lign. Inspireret af legepladsen i Københavns Zoo. 
 En simpel jordhøj til der kan løbes op og ned på. 
 En sandkasse med legeredskaber og bænkeplads på et par af siderne, og måske 

et lille hus, hvor de legende børn kan ”sælge” mudderkager m.m. 
 Gynger. 

 
Som tidligere nævnt er motorikbanen ikke færdigt-designet, og der vil givetvis opstå 
flere ideer i takten med at projektet modnes, men ovenstående er de elementer som 
lokalrådet ønsker at projektet i første omgang skal bestå af. 
Anslået værdi: 200.000 kr. 
 
Toiletbygning: 
Ved de tidligere golfbaner ligger der et kommunalt ældre og nedlukket toilet om 
med en renovering ville kunne fremstå moderne med (handicap) – toilet, håndvask og 
pusleplads. Idet området har flere parkeringspladser med stiadgang til den fremtidige 
motorikbane, kunne her også sætte flere bænke og borde op til de besøgende som blot 
ønsker at gå en tur i skoven samt spise deres madpakke.  Toiletbygningen samt bænke 
og bordsættene vil uden tvivl komme en bred målgruppe til gavn. 
 
Pt. er der i området et af de såkaldte ”Rakettoiletter” som med fordel kunne sløjfes og 
dermed sikre en driftsbesparelse på omkring 12.000 kr. årligt. 
Anslået værdi: 50.000 kr.  
 
Budget: 
Det samlede projekt anslås at have et budget på i alt 376.000 kr. + efterfølgende 
drift. 
 
Gjesing Lokalråd har ikke nogen indtægt udover de midler der årligt tildeles 
lokalrådene, men lokalrådet er villig til at anvende sin opsparing på 15 til 20.000 kr. på 
projektet. Lokalrådet vil blive understøttet af fundraiser og konsulent, Ann Caroline 
Hansen påbegynde et fundraisingarbejde der har til formål gennem lokale og nationale 
fonde at indsamle midlerne til etablering af madpakkehus og motorikbanen, der 
har en samlet værdi af 326.000 kr. 
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Esbjerg Kommunes Entreprenørafdeling vil efter succesfuld fundraising stå for 
opførelsen af madpakkehus og motorikbane under ledelse af Nicklas Ibsen, drift og 
anlægsleder fra Teknik & Miljø. 
 
Esbjerg Kommunes økonomiske bidrag 
Det er lokalrådets forhåbning, at Esbjerg Kommune i forbindelse med 
budgetforhandlingerne for 2022 vil se på projektet med stor interesse og vil være 
villig til at støtte op om projektet med følgende bevillinger: 

 Renovering af eksisterende toiletbygning jf. ovenstående beskrivelse 
(Anslået værdi: 50.000 kr.) 

 Drift og vedligeholdelse af toiletbygning (ca. 25.000 kr. årligt./10 år) 
 Drift og vedligeholdelse af motorikbane og madpakkehus (ca. 10.000 kr. 

årligt/10 år) 
 
Sparring fra Esbjerg Kommune 
Gjesing Lokalråd er i dialog med Esbjerg Kommune gennem Nicklas Ibsen, drift og 
anlægsleder fra Teknik & Miljø og Ann Caroline Hansen fundraiser og konsulent i 
Borgmestersekretariatet som yder sparring ift. projektet, muligheder og fundraising. 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Forvaltningen har i et samarbejde med lokalrådet givet overslagspriser på de tiltag, som 
lokalrådet ønsker budget til. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Nørreskovens motorik- og 
bevægelsesmekka (Gjesing Lokalråd) 

85,0 35,0 35,0 35,0 
      Renovering af eksisterende toiletbygning, Anlæg 50,0 0,0 0,0 0,0 

Drift og vedligehold af toiletbygning 25,0 25,0 25,0 25,0 
Drift og vedligehold af motorik og madpakkehus 10,0 10,0 10,0 10,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
De økonomiske beregninger er fremsendt fra Gjesing Lokalråd. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Vejkryds i Vejrup (Vejrup Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Kommunens budget på ca. 450.000 kr. til ændringen af vejkrydset i Vejrup bymidte.  
Lokalrådet ønsker selv at løse opgaven, vi skal bruge 110.000 kr. til at lave projektet og 
lokalrådet udfører arbejdet og finansierer resten. 
 
Arbejdet består af følgende: 
Fjernelse af gamle striber, bortskaffelse af materiale fra gammel trekant, etablering af ny 
vejkasse, ny asfalt lev. af NNC, nye striber lev. af Dan Markering i Gørding 
Tegning er udarbejdet af kommunen (Jane Kømmel Svinkløv) og godkendt af politiet. 
 
På et dialogmøde d. 26. april i Vejrup mellem Teknisk & Byggeudvalget og lokalrådet gav 
udvalget også udtryk for nødvendigheden af ændringen af krydset i forhold til den trafik 
der er i dag. 
 
Mange flere biler på grund af udkørsel fra købmandsbutik og øget trafik til nye udstykning 
på Stationsvej 
 
Tegning er udarbejdet af kommunen og godkendt af politiet (se bilag) 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
På mødet 26. april var der enighed om, at det brede stykke med vejstriber i forslaget til 
ombygning af krydset skulle erstattes med chaussesten. Forvaltningen har fremsendt 
priser til lokalrådet på etablering af chaussestens-belægningen. 
Fra forvaltningens side medtages ønsket på listen over projekter til Teknik & Byggeud-
valgets ”Lokalrådspulje”, som udvalget skal prioritere.  
 
Drift & Anlæg har lavet et overslag på udskiftning af opstribningen med en belægning i 
chaussesten.  
 
Erstatning af opstribning med chaussesten vurderes at koste ca. 302.000 kr.  
 
Arealet er 275 m2. Hvis vi har tilstrækkeligt med sten på materielgården, kan sten leve-
res uden beregning og prisen kan reduceres til 170.000 kr., hvis Esbjerg Kommune la-
ver arbejdet. 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Vejkryds i Vejrup (Vejrup Lokalråd) 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ønsker fra Grimstrup (Grimstrup Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Grimstrup Lokalråd projektbeskrivelse af projekter der gerne må tages med i budget 
2022: 
 
1. Køb af jordstykkerne matr. nr. 5bm og 5bl Grimstrup By, Grimstrup 
Se vedlagte kort. Som det fremgår af oversigtskortet er det lidt mærkeligt at der er 
landbrugsjord mellem Egebakken og resten af byen. Lokalrådet vil gerne at økonomiud-
valget vil påtænke at købe de 2 jordstykker, når juletræerne er solgt og jorden igen skal 
bruges som landbrugsjord. Det vil samle Egebakken med resten af byen, hvis de 2 jord-
stykker bliver rekreativt område. Der kunne laves stiger som går til busstoppestedet og 
børnehaven og derved ud i resten af byen. 
 
2. Renovering af sti, Skovvangen (igennem skolens område)- øvrige by 
Se vedlagte kort (sti sort streg) samt fotos 
 
Skovvangen er den nye udstykning i Grimstrup. Vi er meget interesseret i at dette om-
råde ikke bliver en satellit område list som Egenakken. Og derfor ønsker vi at stien som 
går igennem skolen bliver renoveret så den fremstår som den vej der skal bruges til gå-
ende, med lys og jævne fliser. Lysmaster er der allerede, men fliserne trænger til en 
udskiftning, da de har lagt der siden 1973. 
 
Derfor ønsker vi at der bliver afsat midler til at udskifte fliserne så området kan fremstå 
pæn og vedligeholdt. Pt. ser det meget forfalden ud og trænger gevaldig til en kærlig 
hånd. Vi har snakket med skolelederen Steve Lindhardt og han er meget bevist om at 
fliserne trænger til en udskiftning, men skolen har ikke penge i deres budget til et sådan 
stort projekt. 
 
3. Nye redskaber til legepladsen - Kratpladsen 
Legepladsen ved Kratpladsen trænger til nye udfordrende legeredskaber. Der er nogle 
borger, der ønsker en rutsjebane på den lille bakke/kælkebakken. Se foto. Der er også 
et ønske om at et eksisterende legeredskab bliver udskiftet til noget mere tidssvarende. 
Legepladsen bliver brugt mest af børn fra 1 til 6 år. Se foto. 
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Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Ad1) 
De to pågældende matrikler er på flere områder problematiske i forhold til opkøb til 
fremtidigt boligformål. Den primære problemstilling knytter sig til støjgrænserne om-
kring den syd for beliggende daginstitution, der afkaster en støjlinje på 50 meter. Der-
med bliver anvendelsesmulighederne for støjfølsom anvendelse på de omhandlede 2 
matrikler væsentligt reduceret. Esbjerg Kommune har herudover i den nordlige ende af 
Grimstrup etableret nyt boligområde med op til 21 mulige nye boliger.  
 
Forvaltningen foreslår, at der tages kontakt til lokalrådet med henblik på afklaring af 
mulige andre anvendelsesmuligheder for de berørte matrikler.  
 
Ad2) 
En sammenbinding af Skovvangen med den øvrige del af Grimstrup via en belyst sti 
over skolens område vurderes som en god idé. 
 
Der er tale om ca. 200 m. på skolens areal. 
 
Et groft overslag kunne ligge på ca. 300.000 kr. 
 
Ad3) 
Prisoverslag for legeredskaber ca. 120.000 kr.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ønsker fra Grimstrup (Grimstrup Lo-
kalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Lysregulering Sædding Ringvej og Håndværkerkvarteret (Sæd-
ding-Fovrfeld Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der er ikke yderligere beskrivelse af projektet. 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Forvaltningen er opmærksom på udfordringen med, på nogle tidspunkter af døgnet, at 
komme ud fra tilkørslerne fra Sædding Ringvej omkring Håndværkervej. Et signalanlæg 
blev sat på listen over trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, men blev ikke i 
2021 prioriteret. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Lysregulering Sædding Ringvej og 
Håndværkerkvarteret (Sædding-Fovr-
feld Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 
Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Forskønnelse af området ved ”Mennesket ved Havet” (Sæd-
ding- Fovrfeld Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Forskønnelse af området ved ”Mennesket ved Havet" 
 
Området indrettes handicapvenligt 
 
Anvendelse af den opnåede besparelsen på 1 mio. kr. ved udarbejdelsen af planen, 
uanset hvad der måtte ske i forbindelse med evt. forslag fra ”Fimus” m.v.  
 
Alternativt:  
Gennemførelse af hele helhedsplanen fra ”Mennesket ved Havet” til Spangsberg Hospi-
tal. 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Der er ikke tale om en besparelse. Der var oprindeligt afsat 1 mio. kr. til projektering og 
udbud af første fase af helhedsplanen for Ådalen, men da der ikke var afsat midler til 
selve realiseringen, blev det besluttet at anvende midler til etablering af en sikker kryds-
ning af Hjertingvej ved Gravlundvej, for bløde trafikanter. Området er en del af det om-
råde, der indgår i helhedsplanen for Ådalen og FIMUS.  
 
Krydsningshellen etableres efteråret 2021 og bidrager til en mere sikker krydsning af 
Hjertingvej for bløde trafikanter mellem Esbjerg Strand og Mågehøj, Tovværksområdet 
og Vognsbølparken. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forskønnelse af området ved ”Menne-
sket ved Havet” (Sædding- Fovrfeld 
Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 
Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Tunnel ved Gravlundvej (Sædding- Fovrfeld Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der er ikke yderligere beskrivelse af projektet. 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Forslaget formodes at gå på etablering af en tunnel til de bløde trafikanters krydsning af 
Hjertingvej ud for Gravlundvej, i stedet for den krydsningshelle som laves i år. 
 
Forvaltningen har ikke undersøgt, om det er muligt, grundet diget, at etablere en tunnel 
på det pågældende sted. Tunnelen på Sønderrisvej, en mindre vej, forventes at koste 
ca. 4 mio. kr. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tunnel ved Gravlundvej (Sædding- 
Fovrfeld Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Sikring af de bløde trafikanter på Risagervej (Gørding Lokal-
råd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
I takt med at byen er blevet udviklet med Kløvermarken, Rugmark og lige om list Bav-
nehøj, er det sket en stor stigning i antallet af cykler og gående på Risagervej. Vi har 
modtaget henvendelser fra naboer på stækningen, der ønsker en løsning, således at de 
bløde trafikanter sikres på strækningen. Strækningen er knap 500 m. lang. Lokalrådet 
foreslår følgende: 

1. Prioritet: 

Fortov, da det vil være den løsning, hvor gående og små cyklister sikret bedst muligt 
mod den kørende trafik. Det vil også være bedste løsning i forhold til f.eks. snerydning, 
da underlaget år er fast. 

2. Prioritet: 

Optegning af en bred stribe i venstre side fra Aikevej og til byskiltet, som giver mere 
plads til de bløde trafikanter. Skift af underlag på strækningen i samme side, hvor der i  
dag er skiftende underlag i form af grus, fliser, græs og belægningssten. Underlaget 
kunne f.eks. skiftes til stenmel, og der kunne etableres en dobbelrettet sti i denne side. 

 

Økonomi: Ønskes beregnet af forvaltningen. 

Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
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Umiddelbart vurderer forvaltningen ikke, der pt. er behov for etablering af fortov på 
strækningen, da hovedparten af den gående trafik formodes at være krydsninger og ik-
ke langsgående fodgængertrafik. 
 
Etablering af fortov vurderes at koste ca. 1000 kr./m inkl. sætning af kantsten, dertil 
skal dog lægges udgifter til vejafvanding, når der sættes kantsten. 
 
Det er forvaltningens anbefaling, at trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger vurde-
res samlet, så budgetmidler anvendes, hvor behovet er størst. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Sikring af de bløde trafikanter på 
Risagervej (Gørding Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Trafikdæmpende foranstaltninger i Søndergade (Gørding Lokal-
råd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Fra flere borgere i Søndergade har vi fået henvendelser med ønske om fartdæmpende 
foranstaltning. Søndergade er en lang lige vej uden de store forhindringer, og derfor er 
farten høj. Der har før været henvendelser omkring strækningen, og de henvendelser 
kommer nu igen, da borgerne tænker, at det er nemmere at etablere foranstaltninger 
samtidig med etablering af separatkloakering. Det kunne f.eks. være i form af et par 
hævede flader eller chikaner. Dette ønske har i flere år ligget på prioriteringslisten hos 
jer. 

Økonomi: Ønskes beregnet af forvaltningen. 

Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Etablering af hastighedsreducerende tiltag i Søndergade i Gørding, har forvaltningen ik-
ke registreret på listen over Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Der er deri-
mod registreret et ønske om hastighedsdæmpende foranstaltninger på en strækning i 
Nørregade fra kirken og ned mod OK Tanken. Dette ønske (estimeret til 300.000 kr.) 
blev ved den seneste prioritering ikke tildelt midler. 
 
Hastighedsreducerende tiltag i Søndergade vurderes at kunne koste det samme som i 
Nørregade. 
 
Det er forvaltningens anbefaling, at trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger vurde-
res samlet, så budgetmidler anvendes, hvor behovet er størst. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Trafikdæmpende foranstaltninger i 
Søndergade (Gørding Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Sikring af bløde trafikanter på Jernvedvej (Gørding Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Lokalrådet har fået henvendelser fra borgere på Jernvedvej, som ønsker en cykelsti for 
at sikre de bløde trafikanter. Vejen er belastet af meget tung trafik og høj hastighed, de 
det meste af strækningen er lige. Da vi desværre kender den lange ønskeliste over cy-
kelstier i kommunen, ønsker vi i steder, at kommunen ser på muligheden for, om en 2-
1 vej kunne være en løsning på strækningen. Strækningen er ca. 2,3 km. lang. 

 

Økonomi: Anslået pris 50.000 kr. 

Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Muligheden for etablering af en 2-1 vej afhænger af lokale forhold som oversigtsforhold 
og trafikmængde og i sidste ende, politiets tilladelse. De lokale forhold på strækningen 
er ikke undersøgt. 
 
Baseret på erfaringstal fra etablering af 2-1 veje andre steder i kommunen, vurderes en 
strækning på 2.3 km. at koste ca. 200.000 kr. 
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Forvaltningen anbefaler, at trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger vurderes samlet 
og prioriteres i den årlige udmøntning af puljen til trafiksikkerhedsfremme. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Sikring af bløde trafikanter på Jern-
vedvej (Gørding Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Cykelsti, Darum – Bramming (Darum Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Darum lokalråd ønsker at cykelstien Darum-Bramming påbegyndes i 2021/2022.  
Såfremt der ikke ydes statsmidler til finansiering heraf, ønsker vi at der ved Budgetfor-
handlingerne afsættes midler, så den alligevel kan blive realiseret i 2021/2022. 
 

 
         
Der mangler kun 4.8 km i at forbinde Darum og Bramming med cykelsti. 
Vi ønsker en cykelsti mellem Darum og Bramming. 

Fordi 

 Vejen (Videkærvej der går over i Mulvadvej) er en trafikfarlig vej 
 Der er ingen offentlig trafik mellem Darum og Bramming ud over den åbne sko-

lebus, som kun kører på skoledage og kun med èn afgang fra Darum 7.20 om 
morgenen og 2 afgange 14.15 og 15.22 mod Darum om eftermiddagen (med 
start fra Bramming og retur). 
 

af hensyn til 

 Skoleelever der bor på Videkærvej med sideveje og skal til Darum Børneby.  
 Skoleelever der skal fra Darum Børneby i udeskole i Kratskellet og retur. * 
 Skoleelever fra Darum og opland, der skal til Fortuna-skolen i Bramming, som er 

overbygningsskole for elever fra 7.-9. klasse samt elever til Linie 10.  
 De der arbejder i Bramming. 
 De der vil cykle til toget i Bramming. 
 Naturelskere og motionister der vil fra Bramming og ud til den dejlige natur i og 

omkring Darum og Vadehavet. 
 Og alle cyklister i øvrigt. 
 Samt gående……… 

Billede: Videkærvej 
mellem Darum Børne-
by og Kratskellet. Ele-
ver på vej til udeskole.
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Alternativer til Videkærvej-Mulvadvej: De alternative ruter, der er, er alle så meget 
længere, at de ikke vil være et reelt alternativ. Folk vil ikke bruge dem! 

*Darum Børneby har overtaget driften af den tidligere Naturskole Kratskellet (Nørre-
marksvej 29). Dette er sket med den hensigt at anvende Kratskellet til udeskole alle 
skoledage, klasserne på skift. Dette betyder, at der hver dag vil cykle elever ud til Krat-
skellet og hjem igen. Ligesom det vil betyde at flere vil cykle i skole, da de har brug for 
deres cykel i undervisningen. Med Frisætning af Folkeskolen i EK vil brugen af Kratskel-
let kun øges.  

Vi mener, at ovenstående er grunde nok at etablere cykelsti Darum-Bramming. 

Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Den foreslåede cykelsti er en af de tre strækninger, der er udarbejdet udviklingsforslag 
på og ansøgt om statspuljemidler til. 
 
Der er endnu ikke (16. august) meldt noget ud fra Vejdirektoratets side om tildeling. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Cykelsti, Darum – Bramming (Darum 
Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Etablering af toilet på Guldager Gamle Stadion (Guldager Lo-
kalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Til Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune 
  
Som det er de fleste af jer bekendt, så har vi igennem flere år arbejdet på Guldagerrin-
gen, som er vores lokale sti med aktivitetspunkter undervejs. 
  
Vi har indtil nu fået etableret den sammenhængende sti, og vi har på Guldager Gamle 
Stadion på Guldagervej fået multibane, bålhytte, udefitness og legeplads. 
  
Vores store udfordring er nu, at Guldagerringen er en meget stor succes, og det giver 
problemer. Vi er ganske enkelt nødt til at få etableret toilet på Guldager Gamle Stadion. 
Vi modtager, med rette, klager fra naboer, da mange benytter naturen, når der ikke er 
et toilet. Det er selvfølgelig ikke holdbart. 
  
Guldager Borgerforening kan ikke selv løfte opgaven økonomisk, hvorfor vi anmoder 
Økonomiudvalget om bevilling på 300.000 kr. til etablering af toilet. 
  
Vi håber meget, at I vil se velvilligt på vores ansøgning, så vores store succes kan fort-
sætte under forsvarlige hygiejniske forhold og uden utilfredse naboer.  
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Arealet er ejet af Esbjerg Kommune. Der har ikke været en drøftelse med lokalrådet om 
etablering af toilet på arealet og dermed kender forvaltningen ikke til forventning til pla-
cering og ”indretning”. Etablering af et almindeligt vandskyllende toilet vurderes ikke 
umiddelbart at kunne etableres for 300.000 kr. 
 
Ønskes toilettet driftet af forvaltningen, vurderes det at koste 25.000 kr. årligt, hvilket 
er udgiften til Hededanmark, som forvaltningen har udliciteret driften af de offentlige 
toiletter til. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af toilet på Guldager Gamle 
Stadion (Guldager Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
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6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Arealer til erhverv og boliger (Bramming Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Vi ønsker en fortsat og forstærket indsats for realisering af den strategiske udviklingsplan 
for Bramming, som Byrådet godkendte i december 2019, især hvad angår tilvejebringelse 
af erhvervsarealer til imødekommelse af behov for udvidelse og nyetablering af Bramm-
ings virksomheder og imødekommelse af ønsker om udstykningsmuligheder til boligbyg-
geri.  
 
Vi finder det afgørende for Brammings fortsatte udvikling, at byens erhvervsliv tilbydes 
de fornødne muligheder for ekspansion og at byen kan tilbyde sine nuværende og kom-
mende borgere et varieret udbud af byggegrunde. 
 
Vi finder det på den baggrund væsentligt, at Esbjerg Kommune aktivt deltager i plan-
lægning, arealerhvervelse og realisering af den strategiske plan. 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Der udlægges arealer i henhold til Den Strategiske udviklingsplan, i den østlige del af 
Bramming, i forbindelse med revisionen af den gældende kommuneplan.  
 
For så vidt angår nye erhvervsarealer, udlægges der ligeledes i henhold til Den Strategi-
ske Udviklingsplan erhvervsarealer i den vestlige del af Bramming og nord for Vardevej. 
 
Et forslag til kommuneplanen forventes at blive sendt i offentlig høring med udgangen 
af 2021 og med endelig vedtagelse i maj 2022. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Arealer til erhverv og boliger (Bramm-
ing Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Bramminoen, et net af vandreruter 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Lokalrådet ønsker en udvidelse af forprojektet for Bramminoen optaget på budgettet med 
det formål, at der i budgetperioden tilvejebringes en projektbeskrivelse af en samlende 
vandrerute omfattende det “gamle” Bramming og med tilknytningsmuligheder til en nord-
syd gående Vadehavsrute. En sådan projektbeskrivelse skal omfatte en projektorganisa-
tion og en tids- og handleplan for inddragelse af interessenter, registrering og digitalise-
ring af områdets kultur- og naturhistoriske elementer, eksisterende stier og veje, samt 
andre seværdigheder og fokuspunkter. 
 
En vandrerute af et sådant omfang vurderes at være et væsentligt bidrag til styrkelse af 
den kraftigt voksende vandreaktivitet i området og til en tydeliggørelse af områdets man-
ge kvaliteter. 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
En aftale med Banedanmark om overtagelse af ejerskabet af den nedlagte Grindstedba-
ne forventes klar til politisk behandling i de 4 kommuner i oktober 2021. 
 
Der vil være en række driftsomkostninger forbundet med overtagelsen. Disse kendes ik-
ke pt. 
 
Første step er at få lavet et projektforslag på omdannelsen af Grindstedbanen til en re-
kreativ sti. 
 
Til det formål har hver kommune afsat 200.000 kr.  
 
Derudover er der i Esbjerg Kommunes budget afsat yderligere 100.000 kr. til udarbej-
delse af projektforslag på etablering af en vandrerute i Bramming med tilknytning til 
den nedlagte jernbane. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Bramminoen, et net af vandreruter 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Ingen bemærkninger. 
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7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Tjæreborg Gamle Grusgrave (Sneum – Tjæreborg Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ansøgning til Esbjerg budget 2022 fra Sneum – Tjæreborg Lokalråd vedr. Tjæreborg 
Gamle Grusgrave. 
 
Esbjerg kommune vedtog i 2019 masterplan for Tjæreborg Gamle Grusgrave. Ved bud-
getforhandlingerne i 2021 kom projektet på ”den u-prioriterede anlægsliste” der indgår i 
dette års budgetforhandlinger. 
Sneum-Tjæreborg Lokalråd ønsker at der afsættes midler til en realisering af planen. 
 
Gennem en række dialogmøder i Tjæreborg, nedsat følgegruppe og arbejdet i styre-
gruppe blev Masterplanen for Tjæreborg Gamle grusgrave vedtaget. Det har hele tiden 
været meningen, at der lokalt også skulle findes noget af økonomien til at realisere Ma-
sterplanen.  
 
Lokalrådet er af den opfattelse, at det vil fremme vores ansøgninger til diverse fonde, 
hvis vi kan henvise til, at Esbjerg kommune også afsætter midler. Derfor ønsker Lokal-
rådet at søge og at der afsættes midler til dette i forbindelse med de kommende bud-
getforhandlinger for 2022-2025. 
Masterplanen kan realiseres over tid og i forskellige etaper. Det er Lokalrådets vurde-
ring, at det har en god virkning, at borgeren kan se, at der sker noget i området. Derfor 
bør der arbejdes på at etablere shelters, madpakkehus, udsigtstårnet og informations-
tavler. De tre første ting kan bruges af lokale borgere, skole og dagtilbud, dagplejere, 
borgere i hele Esbjerg kommune og af turister fra hele landet. Og infotavler kan uddybe 
områdets historier for de besøgende. Lokalrådet vil gerne søge fonde, puljer o.a. til det-
te. De nævnte ting koster ca. kr. 6.397.002,-  eks. moms. Se vedhæftede bilag med 
økonomi tidligere oplyst af Teknik og Miljø.  Alle ting laves i materialer, der indgår i har-
moni med den omgivende natur.  
 
Der lavet en pris på realisering af alle dele af Masterplanen. Beløbet er tidligere oplyst af 
Vej & Park, Teknik og Miljø, der sætter det totale beløb til ca. kr. 20.9 mio. eks. moms. 
Bilag vedlagt. 
 
Vi ønsker, at Masterplanen i sin helhed kommer på budgettet, og hvor dele af økonomi-
en til shelters, madpakkehus, tårn og infotavle rejses af Lokalrådet. Vi er åbne for, at 
økonomien kan komme over flere budgetår, da Masterplanen netop kan etableres i for-
skellige delprojekter uafhængigt af rækkefølge. Der er dog vigtigt, at vi kan henvise til, 
at Esbjerg kommune også bidrager med økonomi. 
 
Vi vil foreslå, at Esbjerg Kommune afsætter midler så det tydeligt fremstår, at Esbjerg 
kommune vil bidrage med beløb tilsvarende, det som kan rejses via fonde mm.  
 
Lokalrådet er i samarbejde med Ann Caroline Hansen, Landdistriktskonsulent ved Esb-
jerg kommune. Hun har været på rundtur i Tjæreborg Gamle Grusgrave sammen med 
repræsentanter fra Lokalrådet. Her blev der drøftet håb, drømme og muligheder. Ann 
Caroline Hansen er behjælpelig med at udarbejde skriftligt materiale til brug ved fonds-
ansøgninger.  
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
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Byrådet vedtog i 2019 masterplan for Tjæreborg Gamle Grusgrave og projektet kom i 
budgetforhandlingerne i 2021 på den ”u-prioriterede anlægsliste”, der indgår i dette års 
budgetforhandlinger. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tjæreborg Gamle Grusgrave (Sneum 
– Tjæreborg Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.



Tjæreborg gamle grusgrave
Landskabspark Alle priser er ex. Moms
20.06.2019

Betegnelse

Shelter
Tegnet til stedet, som refererer til skåret i bakkerne ved legepladsen,
som er udført i cortenstål
Udforudseste udgifter 10%
Økonomi delprojekt

Madpakkehus
Som Jordrup hytte, træ, tegnet til stedet, projektering, tilsyn
Materialer, eg
montage
Udforudseste udgifter 10%
Økonomi delprojekt

Tjæreborgtårnet, ca 12 m 
Cortenstål med balkon, Trapper, beton eller stål, tegnet til stedet.

Formidling af Tjæreborg gl. grusgrave
Udforudseste udgifter 10%
Økonomi delprojekt

Samlet for delprojekter Shelters, Madpakkehus og Tjæreborgtårnet
Øvrige delprojekter der er beskrevet i Masterplanen
Samlet økonomi ex. moms



Mæng
de

Enhed Enhedspris Pris

4 stk 150.000 600.000

60.000
660.000

1 stk 95.000 95.000
1 stk 250.000 250.000

100 timer 750 75.000
42.000

462.000

1 sum 5.000.000

1 sum 250.000 250.000
25002

5.275.002

6.397.002
14.500.000
20.897.002

Tjæreborg gamle grusgrave
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Cykelsti der forbindelser Sommervej med Gl. Koldingvej (Lokal-
råd Ribe Nord) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Cykelsti der forbinder Sommervej med Gl. Koldingvej – en kort men vigtig strækning for 
lokalområdet, for motionister i Ribe-Kalvslund-Obbekær området og for cykelturister. 
 
Med ”Bevæg dig for livet” har Esbjerg kommune sat sig et mål om at 75 % af alle borge-
re skal være fysisk aktive i 2025 og 50 % skal dyrke idræt i en forening. 
 
I ”Landdistriktspolitikken for Esbjerg Kommune” fremgår det at landdistrikter skal fremstå 
som steder, hvor det er attraktivt og trygt at bo, og hvor der er mulighed for et aktivt og 
sundt liv, både kulturelt og fysisk. 
 
I forhold til Esbjerg kommunes Vision 2025 er det helt afgørende at fremme bosætning i 
Esbjerg kommune 
 
Dette ønsker vi i Kalvslund Borgerforening aktivt at bidrage til:  
Vi kan bidrage med rammer og indhold til et aktivt og sundt liv, men har brug for lidt 
hjælp til at skabe tryghed i forbindelse med det aktive liv. 
 
I 2008 byggede vi hallen ved forsamlingshuset for at skabe moderne og aktive rammer 
omkring foreningslivet og dets fysiske og kulturelle aktiviteter. 
 
Parløbet mellem det kulturelle og det idrætslige samlingssted har til fulde indfriet forvent-
ningerne til en værdigfuld symbiose. 
 
Hallen i kombination med sportsplads og forsamlingshus viser, at Kalvslund giver mulig-
hederne for et aktivt og socialt liv. 
 
Dertil kommer de fantastiske naturoplevelser, man kan få på Kongeåstien og det kultur-
historiske vingesus, der er over en tur på Grænsestien. 
 
Faciliteterne i Kalvslund benyttes af lokale fra Obbekær og Kalvslund, men også mange 
fra Ribe har fået øjnene på for, hvad vi kan tilbyde. 
 
Koldingvej er en stor gennemgående færdselsåre med stadig stigende mængde trafik og 
megen tung trafik. 
 
Koldingvej løber midt igennem Kalvslund og halvdelen af området kan ikke undgå at kom-
me på Koldingvej på længere eller kortere strækninger, uanset om de ønsker at komme 
til Ribe, Holsted, Vejen eller Rødding. 
 
For en stor del af området vil en cykelsti fra Sommervej til Gl. Koldingvej gøre det muligt 
at komme trafiksikkert til Ribe, når vi skal i skole, til toget, på arbejde, til kulturelle eller 
idrætslige aktiviteter og det er en forudsætning for at cyklen vælges som det grønne 
transportmiddel. 
 
Det samme gælder for de sportsudøvere, der vælger at tage turen fra Ribe til aktiviteter 
i Kalvslund. Med en cykelsti har de har et bæredygtigt alternativ til bilen. 
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Vi sætter aktiviteter i gang for at vedholde Kalvslund, som et attraktivt sted at bo, men 
det kræver også stor mobilitet at bo på landet og i tidens ånd og på grundlag af politiske 
målsætninger, vil det være oplagt at tilbyde et bæredygtigt alternativ til bilen. 
 
Vi har ikke brug for tomme, forfaldne huse, men et hjem til alle de, der godt kan lide at 
bo ude i det åbne land med gode naboer og til de, der arbejder på de mange landbrug i 
området. 
 
Der er ikke længere en skole i Kalvslund, men vi kan stadig tilbyde børnefamilier et aktivt 
fritidsliv. 
 
Med en tryg cykelvej til skolen og til kammerater i Ribe, vil det give børn og unge et 
meget mere attraktivt, fleksibelt liv med mange flere muligheder. Det er forudsætningen 
for at opretholde bosætning af netop børnefamilier og mindske deres brug af bilen, fordi 
børene og de unge i højere grad selv kan transportere sig. 
 
Alle der bor i nærområdet Kalvslund, Ribe, Obbekær vil med cykelstien få mulighed for 
en aktiv, naturskøn og tryg cykeltur over Gl. Koldingvej, Vesterenge med et smut ind 
omkring Horslund Krat til Obbekær og med cykelstien fra Obbekær til Ribe. 
 
Cykelklubber fra andre byer, f.eks. Gram Cykelklub, vil oftere vælge at køre omkring 
Ribe for en forfriskning, hvis der kan vælges forskellige ruter. 
 
Cykelklubber i Ribe får et større udvalg af ruter, der kan motivere til at komme en tur ud 
på cyklen. 
 
For cykelturister vil cykelstien gøre det attraktivt at cykle ud og se de skønne gamle 
egekrat, moserne og Hjortvad Å, få historien om den gamle grænse, overnatte på B&B 
på Hjortlundvej og gennem landbrugslandet med de karakteristiske læhegn nå Kongeåen. 
 
Derfor mener vi, at cykelstien bør prioriteres og ser frem til konstruktiv dialog og handling 
på dette i 2022. 
 
Cykelsti fra Gl. Koldingvej til Sommervej, budgetønske 2022 
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Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Cykelstien er tidligere registreret som et ønske. Strækningen er ca. 800 m. 
 
De nuværende prisstigninger indenfor bygge/anlægsområdet gør det vanskeligt at give 
et reelt bud på et budget for anlæg af den ønskede cykelsti, men med et nøgletal på ca. 
4 mio. kr./km for en dobbeltrettet cykelsti på landet, vil et overslag på etablering af 
stien lyde på ca. 3.2 mio. kr. 
 
Ved evt. afsætning af budget anbefales det først at kvalificere overslaget ved udarbej-
delse af et skitseprojekt.  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Cykelsti der forbindelser Sommervej 
med Gl. Koldingvej (Lokalråd Ribe 
Nord) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 
Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
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6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Eksternt forslag: Fortsættelse og udvidelse af støtten til Korn 
180 
Korn 180 er et tilbud til unge ledige med forskellige sociale og psykiske udfordringer. 
Det drives af KFUM’s Sociale Arbejde, som her søger om en videreførelse samt en 
øgning af tilskuddet fra Esbjerg Kommune til projektet. 
 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Korn 180 har siden 2017 drevet et værksted og en genbrugsbutik i Esbjerg.  
 
Korn 180 har plads til 10 unge, der deltager i arbejdet på værksted og i butik. Formålet 
er at stimulere de unge til at generhverve mod og lyst til at tage styring over eget liv og 
at bidrage til, at de kommer ud af offentlig forsørgelse. Der tilrettelægges et individuelt 
program til den enkelte unge.  
 
Korn 180 er bemandet med faste medarbejdere med forskellige baggrunde og 10 
frivillige. 
 
De unge indgår i et vagtskifte med faste opgaver og får derudover individuel hjælp 
f.eks. til kontakt med socialpsykiatrien og til at løse sociale og økonomiske problemer.  
 
Aftalen med Korn180 udløber ved udgangen af 2021 og KFUM foreslår, at det fortsætter 
med et øget budget.  
 
Med den nuværende bevilling på 500.000 kr. årligt er der ressourcer til 3,5 time med 
1:1 kontakt pr uge. KFUM ønsker at udvide budgettet til 900.000 kr. pr. år og dermed 
få midler til 5,5 timer med 1:1 kontakt pr uge. 
 
Siden 2017 har 12 unge afsluttet et forløb hos Korn 180. Heraf er 7 stadig på 
uddannelseshjælp, 1 på sygedagpenge, 2 er førtidspensionister og 2 er i gang med en 
uddannelse. I alt 18 unge har været tilknyttet projektet siden starten i 2017. 
 
De deltagere, der har afsluttet et forløb hos Korn 180, har i gennemsnit været der i 17 
måneder med 5 måneder som det korteste og 38 måneder som det længste forløb. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Korn180 900,0 900,0 900,0 900,0 
      Drift - fortsættelse 500,0 500,0 500,0 500,0 

Drift – udvidelse 400,0 400,0 400,0 400,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

-:besparelse /+: udgift 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
- 
 



Eksternt forslag EKS-32 
 Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Eksternt forslag: Åbent værested for hjemløse og socialt 
udsatte om aftenen og i weekender (indsatsområde/resultatkrav) 
 
 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Kirkens Korshær driver Varmestuen i Exnersgade. Kirkens Korshær har modtaget en 
stor bevilling fra A.P. Møller fonden, hvilket muliggør, at der bygges et helt nyt og 
moderne værested, som erstatning for de meget nedslidte rammer. Byggeriet forventes 
at stå færdigt i august 2022.  
 
Kirkens Korshær søger økonomisk støtte til at udvide åbningstiderne om aftenen og i 
weekender i Kirkens Korshærs kommende værested i Ribegade, Esbjerg.  
 
Kirkens Korshær har i samarbejde med Borger & Arbejdsmarked, herunder Center for 
Misbrug & Udsatte drøftet ansøgningen. Forvaltningen er af den opfattelse, at en 
udvidelse af åbningstiden vil være til stor gavn for målgruppen.  
 
Ansøgningen vedrører forslag om udvidede åbningstider alle uger fra 1. august 2022 til 
udgangen af 2024: 
 
 Tirsdage 4,5 timer ekstra, så der er åbent i tidsrummet kl. 10 til 21 
 Torsdage 6,5 timer ekstra, så der er åbent i tidsrummet kl. 8.30 til 21 
 Søndage 4 timer ekstra fra kl. 11 til 15 
 
Udgiften udgør 0,5 mio. kr. årligt og dækker løn- og driftsomkostninger. To 
medarbejdere på arbejde ad gangen, og der er medregnet løntillæg for aften- og 
helligdage. 
 
Forslaget består således af aftenåbent to hverdagsaftener og søndag, fordi det skal 
understøtte Esbjerg Kommunes Housing First-strategi. Housing First handler om at øve 
sig i at have et hverdagsliv, hvor boligen er et hjem, som man bor og er i. Værestedet 
skal være dér, hvor man kan gå hen til et trygt – og om vinteren varmt – sted for at 
være del af et socialt fællesskab. Weekenderne kan være lange, og om søndagen vil 
Kirkens Korshær lave et varmt måltid mad til brugerne. 
 
Baggrund 
Ved sidste års budgetforlig besluttede de underskrivende partier, at der skulle laves en 
afdækning af behovet for nødherberg. Efter forvaltningens møder med de frivillige 
sociale foreninger og organisationer på hjemløseområdet, boligforeningerne samt SAND, 
de hjemløses egen organisation var konklusionen, at der ikke er behov for at etablere 
nødherbergspladser i Esbjerg Kommune. På den baggrund besluttede Esbjerg Byråd den 
19. april 2021, at der ikke etableres nødherberg. 
 
Men de involverede aktører på hjemløseområdet sagde samstemmende, at der er behov 
for et sted, hvor man kan møde ligesindede uden for værestedernes åbningstider i 
dagtimerne på hverdage. Der er stor ensomhed og et behov for aktiviteter, fx gåture og 
fællesspisning. Udsatte borgere og funktionelle hjemløse og hjemløse savner åbne 
mødesteder om aftenen og i weekenden. Deltagerne i workshop om Esbjerg Kommunes 
kommende hjemløsestrategi den 21. april 2021 bekræftede behovet. 
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3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Kirkens Korshærs værested, udvidede 
åbningstider 

210,0  500,0 500,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
- 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Eksternt forslag: Social café i Ribe ved KFUM’s Sociale Arbejde 
KFUM’s Sociale Arbejde søger om et tilskud i en treårig periode til at etablere og drive 
en social café i Ribe.  
 
2. Beskrivelse af forslag 
KFUM’s Sociale Arbejde har siden 2020 arbejdet med EnsOm Mad, Social Drive Out og 
en fredagscafé i Ribe. Nu har organisationen ved en behovsanalyse afdækket, at der er 
et grundlag for en social café. Ribe og omegn har intet socialt værested/café. Derfor 
søger organisationen om støtte til at etablere og drive en social café i byen. 
 
Målgruppen for caféen er mennesker i Ribe og omegn, som kan profitere af at være del 
af et accepterende og aktiverende socialt fællesskab. Det er mennesker, som oplever 
sig selv ensomme og mangler netværk, mennesker og familier med særlige sociale 
vanskeligheder og psykisk sårbarhed samt unge og voksne med problemer med misbrug 
af alkohol og andre rusmidler. De kan have en ringe eller ingen tilknytning til 
arbejdsmarkedet. 
 
KFUM’s Sociale Arbejde vil gerne udvide indsatsen i Ribe og lave en permanent social 
café i lighed med Café Finns Paraply i Esbjerg, som også drives af organisationen. Den 
sociale café skal køres af frivillige og én lønnet frivillig-koordinator 25 timer ugentligt.  
 
Caféen skal have åbent ca. fem timer dagligt. Aktiviteterne kan foruden EnsOm Mad fx 
være gældsrådgivning, juridisk rådgivning, familieklubber og sundhedstiltag. 
 
Projekt EnsOm Mad startede op i Ribe i tæt samarbejde med Kontakten under Center 
for Socialpsykiatri, Jobcenters Butik & Café Sct. Peder og Ribe Domprovsti. EnsOm Mad 
har hidtil haft til huse hos Kontakten på Tangevej 10 i Ribe.  
 
KFUM’s Sociale Arbejde ønsker at fortsætte og udvide samarbejdet med de kommunale 
instanser, domprovstiet og andre lokale organisationer. De vil gerne have egne rammer, 
hvor de på ’neutral’ grund kan øge aktivitetsniveauet. 
 
I Ribe er der, som nævnt, intet værested for psykisk sårbare og socialt udsatte drevet 
af frivillige. Dog har Frivillighuset Vindrosen lokaler til lokale frivillige sociale foreningers 
aktiviteter. KFUM’s Sociale Arbejde fremhæver, at fordelen ved en social café i Ribe 
drevet af en frivillig organisation er, at den kan give et socialt frirum uden for 
kommunale rammer og uden krav om slutdato på et forløb som i kommunalt regi.  
 
KFUM’s Sociale Arbejde søger om tilskud til etablering, driftsudgifter såsom husleje og 
forbrug samt en lønnet koordinator  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Støtte til den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune understøtter Vision 2025 – 
Velfærd om Hverdagslivet i vores kommune, hvor der tales om et finmasket 
sikkerhedsnet for de svageste, og Inddragelse og indflydelse, hvor fokus er på 
medborgerskab, at skabe gode rammer for samskabelse og de frivilliges betydning. 
 
 
4. Økonomi 
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Beløb i 1.000 kr. 
2022 2023 2024 2025 

Indsatsområde / resultatkrav     
Social café i Ribe 650,0 500,0 500,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 
      Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 

     
Områdets totale budget 650,0 500,0 500,0 500,0 

 
 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Projekt EnsOm Mad modtog støtte til den frivillige sociale indsats fra Esbjerg Kommune 
efter §18 i Serviceloven med 136.000 kr. i 2020 og 156.000 kr. i 2021. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Eksternt forslag: RECOVERY BULLS Den sociale sportscafé i 
Esbjerg 
RECOVERY BULLS søger om en permanent bevilling til en socialfaglig medarbejder samt 
dækning af udgifter til husleje i Den Sociale Sportscafé i Esbjerg.  
 
2. Beskrivelse af forslag 
RECOVERY BULLS er en frivillig organisation, der har som formål at skabe sociale stof- 
og alkoholfrie fællesskaber omkring idræt og motion for socialt udsatte mennesker. 
Organisationen arbejder også for at skabe opmærksomhed på, hvordan idræts-
aktiviteter og meningsfulde fællesskaber kan løfte både trivsel, sundhed og livskvalitet 
hos udsatte voksne og være et afgørende led i den enkeltes vej ud af mistrivsel. 
RECOVERY BULLS Esbjerg har 375 medlemmer. 
 
I 2019 udvidede RECOVERY BULLS idrætsaktiviteterne med Den Sociale Sportscafé, 
Strandbygade 30, Esbjerg. Caféen bliver brugt til sociale aktiviteter såsom temaaftener, 
supervision af frivillige og mødeaktivitet. Den fungerer som et supplement til 
idrætsfællesskaberne og som indgang for nye medlemmer. Den tiltrækker også 
medlemmer, der foretrækker fællesskaber med samtalen som omdrejningspunkt. 
 
RECOVERY BULLS søger om en permanent bevilling på årligt 561.000 kr. til løn til en 
socialfaglig medarbejder 37 timer ugentligt samt dækning af udgifter til caféens husleje. 
 
En socialfaglig medarbejder på fuld tid skal: 

 Sørge for bemanding af Den Sociale Café (med udvidet åbningstid) 
 Koordinere den frivillige indsats 
 Spotte individuelle behov og forandringsparathed hos medlemmerne 
 Holde introsamtaler med medlemmerne 
 Udvikle nye aktiviteter i caféen 
 Sørge for introkursus til nye frivillige 

 
RECOVERY BULLS samarbejder med Esbjerg Kommune på mange fronter. Blandt andet 
Center for Misbrug & Udsatte samt Kontakten under Center for Socialpsykiatri 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Støtte til den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune understøtter Vision 2025 – 
Velfærd, om Hverdagslivet i vores kommune, hvor der tales om et finmasket 
sikkerhedsnet for de svageste, og Inddragelse og indflydelse, hvor fokus er på 
medborgerskab, at skabe gode rammer for samskabelse og frivilliges betydning. 
 
 
4. Økonomi 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Social café i Ribe 561,0 561,0 561,0 561,0 
      Husleje  126,0 126,0 126,0 126,0 
      Drift  435,0 435,0 435,0 435,0 



Eksternt forslag EKS-34 
 Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

     
Områdets totale budget 561,0 561,0 561,0 561,0 

 
 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Siden 2018 har RECOVERY BULLS modtaget støtte fra Esbjerg Kommune til den frivillige 
sociale indsats efter § 18 i serviceloven. I 2021 var bevillingen på 200.000 kr. Her gik 
126.000 kr. til husleje og 74.000 kr. til lønnet frivilligkoordinator.   
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Eksternt forslag: headspace – rådgivning til unge på 12-25 år 
Det Sociale Netværk/headspace Danmark hermed om at få en permanent driftsbevilling 
fra Esbjerg Kommune til driften af headspace Esbjerg på Gasværksvej 2. 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Headspace Esbjerg blev etableret i 2014 som en af de første headspace-centre og har 
siden rådgivet og hjulpet tusindvis af børn og unge i Esbjerg Kommune. Headspace 
Esbjerg er i dag et veletableret og kendt lokalt forebyggende tilbud til kommunens børn 
og unge.  
 
Headspace er en frivillig social organisation, som giver rådgivning til børn og unge i 
alderen 12-25 år. Headspace åbnede i Esbjerg i 2014 og har til huse i Multihuset 
Tobakken. Der er ansat en centerleder og to medarbejdere, og der er en række 
frivillige. 
 
De unge kan henvende sig med problemer om alt fra selvværd, uddannelsestvivl og 
angst til destruktive tanker, præstationspres og kærestesorger. Målet er at forebygge, 
at unge med psykiske udfordringer, der kan afhjælpes i det nære miljø, gribes, inden 
deres udfordringer vokser sig større med brug for en mere intensiv indsats fra social- og 
sundhedsvæsenet. 
 
Esbjerg Kommune har siden 2017 haft en samarbejdsaftale med Headspace Esbjerg, 
som udløber 1. januar 2022. Den indebærer et driftstilskud på 600.000 kr. årligt. Hertil 
kommer, at kommunen stiller gratis lokaler til rådighed på Tobakken, Gasværksgade 2 i 
Esbjerg.  
 
Headspace søger om en permanent driftsbevilling som tidligere samt et øget 
driftstilskud på 150.000 kr. til dækning for underskud og en fremskudt kommunal 
socialfaglig medarbejder 15 timer ugentligt til indsatsen i Headspace Esbjerg. 
 
I forhold til samarbejdet med det etablerede system, har der været en fremskudt 
medarbejder fra psykiatrien i Region Syddanmark (psykiatrisygeplejerske) en dag om 
ugen i Headspace Esbjerg siden 2014 for de unge som har brug for det. Headspace 
Danmark ser dog også meget gerne, at der fremover tilknyttes en fremskudt kommunal 
medarbejder til indsatsen i Headspace Esbjerg i 15 timer om ugen. Det svarer til de 
øvrige Headspace-centre i Danmark.  
 
 
Evalueringer 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget fik den 28. maj 2019 en evaluering af Headspace 
Esbjerg udarbejdet af forvaltningen. Evalueringen konkluderede, at Headspace Esbjerg 
yder et bidrag til en forebyggende social indsats, der gør, at unge kan blive hjulpet, 
inden de eventuelt får et behov for professionel hjælp. Der er tale om en indsats, der 
med sin frivillige karakter og anonymitet kan understøtte en professionel bistand.  
 
Ungdomsuddannelserne, Uddannelseshuset, Familierådgivningen og Vitaskolen oplyste, 
at man gerne henviser til Headspace Esbjerg. De fandt, at den frivillige sociale indsats, 
som Headspace Esbjerg giver, er et godt supplement til den offentlige indsats, men ikke 
kan erstatte denne. 
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Rambøll lavede samme år en landsdækkende evaluering af Headspace, som Social & 
Arbejdsmarkedsudvalget fik den 27. august 2019. Evalueringen belyser Headspace’s 
virkninger for den enkelte og de økonomiske virkninger/konsekvenser for samfundet. 
Evalueringen viser dels, at unge, der bruger Headspace, har glæde af tilbuddet, dels at 
man ikke entydigt kan konkludere, at Headspace har en samfundsøkonomisk gevinst. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
En fortsat tildeling af midler til Headspace understøtter implementering Vision 2025 
samt Strategi for den frivillige sociale indsats 2019-2022.  
 
Forslaget betyder en udvidelse ved en fremskudt kommunal socialfaglig medarbejder 15 
timer ugentligt. 
 
4. Økonomi 
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Headspace Esbjerg, drift som hidtil 750,0 750,0 750,0 750,0 
      Fortsættelse af tilskud i 2017-2021 600,0 600,0 600,0 600,0 
      Ekstra driftstilskud 150,0 150,0 150,0 150,0 

     
Områdets totale budget 1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.050,0 

 
Borger & Arbejdsmarked vil gå i dialog med Headspace om ønske til fremskudt 
medarbejder efter budgetforhandlingerne. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ribe VikingeCenter – ansøgning om tilskud til 2 koordinator-
stillinger 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ribe VikingeCenter søger om permanentgørelse af tilskud til koordinatorer, hhv. en 
frivillig- og håndværkskoordinator. (Der blev givet en efterbevilling på 500.000 kr. i 
2021 til formålet). 
 
Ribe VikingeCenter søger om tilskud til koordinatorer på baggrund af ændrede forhold 
for det mangeårige samarbejde med Produktionsskolen nu FGU (Forberedende 
Grunduddannelse). Pga. ændringerne står Ribe VikingeCenter uden den fornødne 
assistance til opgaver inden for formidling og vedligehold/reparation af rekonstruerede 
bygninger. 
Den nærliggende og mest økonomiske løsning er at engagere de godt 1.200 frivillige 
personer, der deltager på Ribe VikingeCenter, mere effektivt. Det stiller store krav til 
planlægning, kommunikation, organisering og supervisering, da de frivillige opholder sig 
på forskellige tidspunkter på Ribe VikingeCenter, og fordi kvalitet og autenticitet fortsat 
skal håndhæves. Ribe VikingeCenter har derfor brug for en frivilligkoordinator og en 
håndværkskoordinator. 
Det er koordinatorernes ansvar at strukturere og organisere de frivillige, så de målrettet 
kan indgå i dels formidlingen og levendegørelsen af de fem store vikingemiljøer og dels 
vedligehold af bygninger og anlæg i miljøerne. 
Koordinatorerne skal udover at lede frivilligindsatsen også selv arbejde praktisk med. 
 
  
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til koordinatorstillinger Ribe 
VikingeCenter, drift 

877,4 877,4 877,4 877,4 
     

Områdets totale budget (driftstilskud) 1.029,7 1.029,7 1.029,7 1.029,7 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ribe VikingeCenters driftstilskud er omfattet af generelle rammebesparelser.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Sydvestjyske Museer – ansøgning om underskudsdækning 
(regnskab 2020) 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Museet havde foretræde for Kultur & Fritidsudvalget den 2. marts 2021, hvor udvalget 
blev orienteret om Sydvestjyske Museers negative regnskabsresultat på 3,3 mio. kr. i 
2020. 
 
Efterfølgende har udvalget (20.04.21) behandlet Sydvestjyske Museers ansøgning om 
underskudsdækning.  
Underskuddet er opstod dels i forbindelse med renovering af Quedens Gaard forud for 
etablering af museet HEX! (1,2 mio. kr.), dels i forbindelse med tilbageførsel af moms-
refusion til fonde (1,3 mio. kr.) og generelt færre indtægter end budgetteret (0,8 mio. 
kr.) 
Det blev besluttet at søge om tillægsbevilling i forbindelse med budgetrevisionen pr. 
30.04.21 for underskuddet vedr. HEX! 
De øvrige underskudsbeløb på i alt 2,1 mio. kr. (budgetværdi 1.995.000 kr.) medtages 
ved budgetforhandlingerne, da Sydvestjyske Museer også i 2021 forventer et underskud 
(ca. 900.000 kr.)    
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Sydvestjyske Museer – underskuds-
dækning, drift 

1.995,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 7.998,7 7.998,5 7.998,5 7.998,5 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Tilskud til Sydvestjyske Museer er omfattet af generelle rammebesparelser
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Forhøjelse af driftstilskud til Esbjerg Kunstmuseum 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Esbjerg Kunstmuseum søger om forhøjelse af driftstilskud for at sikre dels museets 
lovpligtige arbejde og dels museets fortsatte udvikling. 
Museet søger om 500.000 kr. (budgetværdi 475.000 kr.) i 2022 og yderligere 250.000 
kr. (budgetværdi 237.500 kr.) fra 2023 og frem. 
 
Reduktioner i museets kommunale og statslige driftstilskud har medført en nedjustering 
på alle områder af museets lovpligtige arbejde, fx har museet kun få midler til 
kerneaktiviteterne udstillinger og indkøb af kunst. 
 
Der er reserveret et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2023 som medfinansiering til en 
opgradering af museets ydre rammer, der bl.a. skaber forbindelse mellem kultur og 
natur ved etablering af adgang til taget.    
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Forhøjelse af driftstilskud til Esbjerg 
Kunstmuseum, drift 

475,0 712,5 712,5 712,5 
Områdets totale budget 2.382,7 2.382,8 2.382,7 2.382,7 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Museets driftstilskud er omfattet af generelle rammebesparelser.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Vadehavets FormidlerForum – ansøgning om driftstilskud 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Vadehavets FormidlerForum (VFF) søger om tilskud fra de 4 vadehavskommuner Fanø, 
Tønder, Varde og Esbjerg. Vadehavskommunernes bidrag kan sikre bl.a. ansættelsen af 
en koordinator. 
 
VFF er et professionelt arbejdsfællesskab, som samarbejder på tværs af kommune- og 
institutionsgrænser om formidling af Vadehavets natur og kultur.  
Parterne bidrager med specialviden om natur og kulturhistorie fra både naturcentre, 
museer, kommuner og biblioteker. Årligt samles 20-50 formidlere, og temagrupper 
arbejder kontinuerligt på udviklingen af undervisningsmaterialer og formidlingstiltag, 
som ikke kan løftes af de enkelte institutioner alene. 
 
Den seneste projektperiode og finansiering heraf udløb med udgangen af 2020, hvorfor 
VFF i forbindelse med budgetlægningen 2021-2024 igen søgte om tilskud, men Esbjerg 
Kommune var den eneste af vadehavskommunerne, der ikke imødekom ansøgningen.  
 
Tilskud til VFF udbetales til og administreres af Nationalpark Vadehavet.   
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til Vadehavets 
FormidlerForum, drift 

143,2 143,2 143,2 143,2 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Vadehavets Formidlerforum har modtaget tilskud i perioden 2017-2020.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ribe Kunstmuseum – ansøgning om dækning af udgifter til 
udbedring af vandskade på murværk 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Mange dage med voldsom slagregn fra sydvest primo 2020 medførte, at der skete 
omfattende vandskade i to af Ribe Kunstmuseums udstillingssale. 
 
Det lykkedes Ribe Kunstmuseum, trods COVID-19 udfordringer, at afholde udgifter til 
afdækning og beskyttelse (stillads og presenninger) indenfor driften i 2020, men 
museet søger om tilskud på 0,5 mio. kr. (475.000 kr. i budgetværdi) til dækning af 
udgifter i forbindelse med udbedring af vandskaden. 
 
Da bygningen er fredet, har museet været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om 
udbedring af skaderne og reetablering af en god klimaskærm. Styrelsen har ydet 
rådgivning og godkendt den nødvendige udbedring, men har også krævet, at arbejdet 
overvåges af en restaureringskyndig rådgiver, ligesom der er krav til den anvendte 
metode af f.eks. udskrabning af fugerne. Dette fordyrer projekter, og selvom styrelsen 
har bevilget 61.000 kr. til arbejdet, dækker det langtfra udgifterne.     
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til udbedring af murværk efter 
vandskade, drift 

475,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 3.085,6 3.085,7 3.085,7 3.085,7 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Driftstilskud til Ribe Kunstmuseum er omfattet af generelle rammebesparelser. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Fiskeri- og Søfartsmuseet – ansøgninger om tilskud til skiltning 
samt webcams og brug af app/hjemmeside (opgradering af for-
midling) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Fiskeri- og Søfartsmuseet ønsker at udvikle elementer, der kan bidrage til at styrke mu-
seet egenindtjening, og et af projekterne er at opgradere formidlingen i akvariet, dels 
for at udnytte formidlingspotentialet bedre og dels for at afprøve nye formidlingsformer. 
Hertil søger museet sammenlagt 290.000 kr. (budgetværdi 275.500 kr.) fordelt på 2 
delprojekter:  

a) Skilte i akvariet 200.000 kr. (budgetværdi 190.000 kr.). 
Nye traditionelle skilte til nogle af sektionerne og afprøvning af elektronisk skilt-
ning i flere sektioner, da de nuværende skilte er forældede og ikke formidler me-
get om hverken dyr eller habitater. 

b) Webcams og ekstern hjælp til opsætning af det nye univers på hjemmeside/app 
90.000 kr. (85.500 kr. i budgetværdi). 
Hjemmesiden ønskes opdateret med mere information om livet i akvarierne, de 
enkelte organismer, økosystemerne m.m., og der ønskes monteret 2 webcams 
som streamer live til hjemmesiden, hvor man kan gå ind og følge med i livet i 
f.eks. gopleakvariet, røreakvariet, månedens akvarium etc.  
Desuden ønsker museet at teste brugen af app, så man som supplement til skilt-
ningen kan læse en tekst, der modsvarer teksten på hjemmesiden, via mobiltele-
fon, mens man går rundt i akvariet. 

 
Museet introducerer i år appen Aratag generelt men anfører, at især akvariet kunne ny-
de godt af den øgede formidling gennem appen med både tekster og videoer.    
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til Fiskeri- og Søfartsmuseet til 
opgradering af formidling, drift  

275,5 0,0 0,0 0,0 
a) Skiltning 190,0 0,0 0,0 0,0 
b) Webcams/brug af app/hjemmeside 85,5 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 3.518,6 3.518,6 3.518,5 3.518,5 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Fiskeri- og Søfartsmuseets tilskud er omfattet af generelle rammebesparelser.



Eksternt forslag EKS-46 
 Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Esbjerg Musikforening – ansøgning om fast årligt tilskud 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Esbjerg Musikforening er etableret i 1963 og har siden Esbjerg Ensembles start i 1967 
samarbejdet med dem om en fælles sæsonplan og fælles abonnementsordninger. 
 
Musikforeningen har hidtil modtaget tilskud via kulturelle puljer, senest KULTURpuljen, 
men har, efter omlægning af og nye retningslinjer for KULTURpuljen, fået økonomiske 
udfordringer og søger derfor om et fast årligt tilskud på 40.000 kr. (budgetværdi 39.200 
kr.)  
 
Musikforeningens bestyrelse har besluttet at sætte aktiviteterne på pause i sæson 2021-
2022 og kun afvikle 2 koncerter, som pga. Corona er udsat fra foråret 2021 til efteråret 
2021. Hvis de tildeles et fast tilskud, vil de genstarte foreningen med en normal sæson 
2022-2023. 
 
Musikforeningen har mulighed for at få statstilskud, men kun hvis der afvikles min. 5 
koncerter årligt. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til Esbjerg Musikforening, drift 39,2 39,2 39,2 39,2 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Sydvestjyske Museer – ansøgning om tilskud til bygningsrela-
terede udgifter for Quedens Gaard-karréen og magasinbygning på 
Ørstedvej 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Sydvestjyske Museer søger om forhøjelse af tilskud på 1 mio. kr. (950.000 kr. i budget-
værdi) til dækning af bygningsomkostninger på egne bygninger. 
Sammen med Ribe Kunstmuseum er Sydvestjyske Museer den eneste af kommunens 
museer, der selv ejer bygninger. Det drejer sig om hele Quedens Gaard-karréen (Sorte-
brødregade 1-3 og 5 samt Overdammen 10 og 12) og den store magasinbygning på Ør-
stedvej 46. 
 
Ribe Kunstmuseum har siden 2015 modtaget tilskud til bygningsrelaterede udgifter, op-
rindelig 704.000 kr., men efter rammebesparelser reduceret til 577.000 kr. i 2021. 
 
Sydvestjyske Museer anfører, at ansøgningen skal ses i lyset af, at det nuværende drift-
stilskud ikke står mål med de mange opgaver, fordelt over flere byer, som museet skal 
løse. Eksempelvis er museets samlede budget til markedsføring nede på 300.000 kr. 
sammenlignet med, at en anden kulturinstitution med kun ét udstillingssted kan anven-
de 800.000 kr. 
 
Et tilskud til de bygningsrelaterede udgifter kan derfor bidrage til, at museet kan løfte 
sit formidlings- og markedsføringsbudget og dermed skabe flere aktiviteter. 
 
Følgende kommunale bygninger er stillet til rådighed for/administreres af Sydvestjyske 
Museer til museumsvirksomhed: 
Ribe: Ribes Vikinger, Ribe gl. Rådhus 
Bramming: Bramming Egnsmuseum, Bramming Vandtårn og Hestestalden 
Esbjerg: Esbjerg Museum og Esbjerg Vandtårn 
Dertil kommer administrationslokaler på Tangevej i Ribe  
  
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Sydvestjyske Museer, forhøjelse af til-
skud, drift 

950,0 950,0 950,0 950,0 
Områdets totale budget 7.998,7 7.998,5 7.998,5 7.998,5 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
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7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Sydvestjyske Museers driftstilskud er omfattet af generelle besparelser
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Esbjerg Sangakademi – ansøgning om forhøjelse af drift-
stilskud 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Esbjerg Sangakademi er den samlende kraft for sang i Esbjerg Kommune. Der er til-
knyttet 2 elitekor, og akademiet udvikler og gennemfører flere breddeprojekter, der 
fremmer sang i daginstitutioner, skoler, kor, foreninger, erhvervsliv m.v. Akademiet 
samarbejder med Kulturskolen, Syddansk Musikkonservatorium og Esbjerg Ensemble og 
er desuden 1 ud af 12 sangkraftcentre, der hører under det landsdækkende Sangens 
Hus. 
 
Esbjerg Sangakademi søger om forhøjelse af driftstilskuddet, så det sammenlagt udgør 
400.000 kr. (udbetalingsværdi). Beløbet tænkes bl.a. anvendt til at: 

 Samarbejde med dagtilbud om mere musik i børnehøjde 
 Understøtte morgensang i skolerne  
 Videreføre arbejdet med SangAppen til brug for folkeskolens mellemtrin og over-

bygning 
 Gennemføre forsøgsprojekt med stressramte, for at undersøge om sang kan lin-

dre stress 
 Implementere projekt ”Lyd På”, sangaktiviteter med borgere, som er i kontakt 

med socialpsykiatrien 
 Samarbejde med Sangens Hus om kommende nationale projekter 

 
   
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Esbjerg Sangakademi Forhøjelse af 
tilskud, drift 

204,4 204,4 204,4 204,4 
Områdets totale budget 189,7 189,8 189,8 189,8 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Driftstilskuddet er omfattet af generelle besparelser
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Jazzin’Ribe søger om tilskud til Ribe Jazz Festival og Jazz Camp 
Ribe i 2022 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Jazzin’Ribe søger om tilskud til 2 årlige arrangementer, nemlig Ribe Jazz Festival 50.000 
kr. og Jazz Camp Ribe 4.340 kr. (sammenlagt 53.300 kr. i budgetværdi). 
 
I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 blev der vedtaget nogle ompriorite-
ringer indenfor Kulturs ramme, hvorefter Jazzin’Ribe og Jazz Esbjerg fra og med 2021 er 
tildelt et årligt tilskud på hver ca. 50.000 kr. Dette tilskud gives til jazzklubbernes ordi-
nære koncertrækker, som jazzklubberne også kan søge Statens Kunstråd om honorar-
støtte til. Statens Kunstråd stiller krav om lokal medfinansiering, når koncertrækken ud-
gør min. 10 årlige koncerter. 
 
Jazzin’Ribe har tidligere modtaget tilskud fra Kulturens Vækstlagsforum til jazz camp for 
unge, men Kulturens Vækstlagsforum er nedlagt med virkning fra 2022 (KFU 17.12.19), 
og bevillingen af et årligt beløb til den ordinære koncertrække begrænser Jazzin’Ribes 
muligheder for at søge KULTURpuljens Musikpulje som følge af ændrede retningslinjer. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til Jazzin’ Ribe – Festival og 
Camp, drift 

53,3 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 50,6 50,6 50,6 50,6 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Foreningens tilskud er omfattet af generelle rammebesparelser. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Sneum-Tjæreborg Fritidscenter søger om eftergivelse af gæld 
 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Sneum-Tjæreborg Fritidscenter søger på ny om eftergivelse af gæld til Esbjerg Kommu-
ne. Lånet er afdragsfrit og med rentetilskud. De søger med begrundelsen, at det vil give 
Fritidscenteret mulighed for, efterfølgende at prioritere anderledes til gavn for økonomi-
en i centeret. 
 
Fritidscentret søger om eftergivelse af lån oprindeligt på 1.608.863,31 kr., men pga. ek-
straordinært afdrag (regulering af bidrag til rensningsanlæg og områdekloak) umiddel-
bart efter lånoptagelsen, er lånet nu på 1.589.038,36 kr. 
Fritidscentrets forsamlingslokaler, køkken m.m. blev ændret til forsamlingshus pr. 
1.9.1989. 
Fritidscentret indeholder også dels lokaler til bibliotek og fritids- og ungdomsklub, som 
Esbjerg Kommune lejer af den selvejende institution og dels foreningslokaler, hvor kom-
munen jf. Folkeoplysningsloven yder aktivitets- og lokaletilskud til brugerforeningen.  
 
Fritidscentret blev i 1977 etableret på frivillig basis, men med stor kommunal støtte. 
Kommunen stillede grund til rådighed, ydede et tilskud på 1.079.249,28 kr. (svarende 
til byggeudgiften for bibliotekslokalerne) og ydede det ovennævnte lån. Den samlede 
byggesum var i alt 3.940.465 kr.     
Lånet er afdragsfrit, så længe centret anvendes til sit formål i henhold til vedtægten. 
Der er rentetilskrivning på 9%, men denne udgift dækkes af et årligt tilskud fra kommu-
nen (Kultur). 
I 1999/2000 har den selvejende institution optaget lån til renovering af forsamlings-
huslokaler og til udbygning af klublokaler.  
 
Esbjerg Kommune har i 2010 stillet garanti for et lån på 700.000 kr. optaget af Fritids-
centret for at nedbringe kassekredit og udbedre bygningsskader på især klimaskærm. 
 
Hvis Byrådet vælger at eftergive gælden, er Fritidscentret dog stadig forpligtiget til at 
ansøge Esbjerg Kommune i forbindelse med evt. optagelse af nye lån, da det vil påvirke 
kommunens låneramme pga. kommunens lejemål og udbetaling af tilskud til en folkeop-
lysende forening i fritidscentrets lokaler. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Eftergivelse af Sneum-Tjæreborg for-
samlingshus gæld 

11,5 11,5 11,5 11,5 
      Ophør af rentetilskud, drift (Kultur) -131,5 -131,5 -131,5 -131,5 

Ophør af renteindtægt, drift (Økonomi) 143,0 143,0 143,0 143,0 
Områdets totale budget (Kultur) 131,5 131,5 131,5 131,5 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Lånet til Sneum-Tjæreborg Fritidscenter/Forsamlingshus er optaget i Esbjerg Kommunes 
regnskab/status 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Forsamlingshuset blev ved budgetlægningen i 2016 eftergivet restgæld på hhv. 2.000 
kr. og 10.000 kr. (forfalden i 2017) og 6.900 kr. (forfalden i 2018) 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Lokaler til Esbjerg Ensemble 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Esbjerg Ensemble er en selvejende institution, som fremfører klassisk kammermusik. 
Ensemblet består af 10 musikere og henter sin driftsstøtte fra Statens Kunstråd og 
Esbjerg Kommune samt ved varierende fonde. 
 
Ensemblet bor til leje i Norgesgade 19 og 23. Lejemålet i Norgesgade 23 ophører inden 
for en overskuelig fremtid, da ejendommen skal renoveres. 
 
Det foreslås at hjælpe Esbjerg Ensemble til at finde nye egnede lokaler med en central 
placering i Esbjerg Midtby på Tobakken. 
 
Tobakken er primært målrettet rytmisk musik, men har også andre brugere. En 
placering af Esbjerg Ensemble på Tobakken kan i værste fald medføre, at der skal findes 
andre lokaler til en anden af husets brugere.  
 
Lokalerne på Tobakken skal indrettes og tilpasses til Esbjerg Ensembles behov. Her 
tænkes særligt på krav til loftshøjde, isolering, beklædning af vægge, loft og gulv for at 
skabe den rette akustik, særlige øverum mv.  
 
Denne løsning er målrettet inddragelse af loftrum, som efter ombygning vil indeholde 
øvelokaler og en øvesal, som også vil kunne benyttes til mindre koncerter. Øvesalen 
kan også i en vis udstrækning anvendes til øverum for kor mv. Loftrummet står i dag 
som et uisoleret depotrum. 
 
For at kunne få vurderet mulighederne og udarbejdet et projektforslag mv. er der behov 
for af få afsat et beløb hertil på budgettet for 2022. Ejendommes umiddelbare skøn er 
på ca. 1 mio. kr. til ekstern bistand mv.  
Hertil kommer en skønnet anlægsudgift på 4 mio. i 2023 til ombygning og indretning til 
Esbjerg Ensemble. 
 
Beløbet til anlæg er ikke kvalificeret af Ejendomme. Det endelige beløb kommer på 
baggrund af forundersøgelsen. 
Udgifter til afledt drift vil blive beregnet, når det endelige projekt foreligger. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Lokaler til Esbjerg Ensemble 1.000,0 4.050,0 100,0 100,0 
      Anlæg  1.000,0 4.000,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 50,0 100,0 100,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 



Eksternt forslag EKS-51 
 Budget 2022-25 

                                                                                                                                                                                            

03.09.2021

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Hvis Ensemble-lokaler etableres på Tobakken, vil anlægsbeløb blive overført til 
Ejendomme, da Tobakken er en kommunal bygning. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen i relation til dette forslag. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Vadehavscentret – ansøgning om renovering og ombygning af 
den gamle naturskole (anlægspuljen) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Vadehavscentret søgte i 2020 om tilskud til ombygningen af den gamle naturskole, men 
blev henvist til at sende en ansøgning til budgetlægningen for 2021-2024, hvor den 
kom med i den uprioriterede anlægspulje. Der blev udarbejdet en hensigtserklæring til 
Vadehavscentrets brug ved fondsansøgninger. 
 
Planen er at indrette den gamle naturskoles 1. sal til kontormiljø for at styrke udvikling 
og virke, da Vadehavscentret siden genåbningen i 2017 har fået flere ansatte og flere 
samarbejdspartnere, bl.a. universiteter og andre læringsinstitutioner, der gerne vil ind-
gå samarbejde om praktiksted og projektsted. 
 
Ejendomme er ansvarlige for den udvendige vedligeholdelse af bygningen og har i for-
vejen afsat 816.000 kr. til udskiftning af tag på den gamle naturskole i 2022.  
Dette beløb er inkluderet i det samlede forventede projektbeløb på 10,2 mio. kr. 
 
Esbjerg Kommune søges om ca. 4,4 mio. kr. (grundbeløb + afregning af fondsmoms). 
Øvrig finansiering søges dækket via fondsmidler. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Vadehavscentret – ombygning af na-
turskole, anlæg (anlægspuljen) 

0,0 4.433,3 0,0 0,0 
- Samlet budget for projektet  10.196,3   
- Fondsmidler 
- Esbjerg Kommune, fondsmoms 
- Ejendomme, Vedligehold 

 
 
 

-5.996,3 
1.049,3 
-816,0 

 
 
 

 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Esbjerg Kommune er bygherre (kommunal bygning) og rådighedsbeløb/fondsmidler vil 
derfor blive overført til Ejendomme, Projekt  
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Vadehavscentrets driftstilskud er omfattet af generelle rammebesparelser.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Tobakken – ansøgning om tilskud til renovering af 1. sal i den 
hvide bygning 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Tobakken søger om tilskud til renovering af 1. sal i den hvide bygning. På 1. sal er der 
p.t. 6 mødelokaler, som fremstår nedslidte og utidssvarende i forhold til inventar og 
teknisk udstyr. Lokalerne har været anvendt til skiftende formål, men faste brugere har 
allerede nu fået tildelt andre lokaler.  
Den samlede investering for at renovere lokalerne og etablere nye kulturtilbud er anslå-
et til 4,0 mio. kr. 
 
Det er tanken, at renoveringen skal omfatte 4 projektelementer:  
Mødelokaler: etablering af et rummeligt mødelokale, som med en skydevæg kan opde-
les i 2 mindre rum, med inventar og tidssvarende teknik til at afvikle møder og foredrag 
(generelt bookes Tobakkens mødelokaler via kommunens bookingportal). 
Træningskøkken: etablering af 4 separate køkkener til undervisningsbrug og med inven-
tar og udstyr samt plads til fællesspisning, der kan medvirke til netværk omkring mad-
lavning.  
Til dette delprojekt søges der medfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden. 
Der sigtes primært efter at aktivere unge brugere gennem Konfus. I de nuværende faci-
liteter har det været nødvendigt at begrænse antallet af deltagere ved alle arrangemen-
ter. 
Virtuelt/Video eksperimentarium: lokalet indrettes med plads til et lille publikum og med 
teknisk udstyr, så det er muligt at optage og evt. streame live fra koncerter, kabaret, 
foredrag, poesi, stand-up etc. 
Brugere forventes at være den sceniske talentmasse, og Tobakken forventer samarbej-
de med både kunstnere, kulturskole, konservatorium, ungdomsskole og klubber m.fl.  
Lokalet kan også anvendes til små foredrag, arrangementer, filmforevisninger, stream-
ing etc. 
Kunstbiograf: indretning af lokale med plads til ca. 40 stole samt lille foyer.  
Det er et vilkår for kunstbiografer, at de ikke må konkurrere med kommercielle biogra-
fer i deres geografiske område. Tobakken har erfaring med drift af kunstbiograf, og er i 
besiddelse af det tekniske udstyr til biografen. 
 
Tobakken søger om tilskud på 4,0 mio. kr., men forsøger samtidig at aktivere fonde 
omkring projektet.   
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Tilskud til renovering af 1. sal, anlæg 4.000,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 5.483,8 5.483,8 5.483,9 5.483,9 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Tobakken har til huse i kommunale bygninger, og et evt. anlægsbeløb vil derfor blive 
overført til Ejendomme 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Tilskud til Tobakken er omfattet af generelle rammebesparelser
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. TeaterBLIK – ansøgning om tilskud til etablering og drift af 
egnsteater 
 
2. Beskrivelse af forslag 
TeaterBLIK er et lokalt forankret teater med base på Fanø. Teatret har eksisteret siden 
2007, er projektstøttet af Statens Kunstfond og skaber ny scenekunst for børn og deres 
voksne. Teatret funger som huskunstner på folkeskoler i området og turnerer desuden 
både i Danmark og i udlandet. 
 
TeaterBLIK søger om tilskud til etablering og opbygning af et professionelt skabende te-
ater i et kulturhus i Esbjerg. 
Med udgangspunkt i teaterBLIKs nuværende kunstneriske profil er målet at 

- Udvikle et skabende professionelt teater- og kulturhus, som kan producere inspi-
rerende scenekunst for borgere i alle aldre 

- Styrke børn og unges kulturelle udvikling og miljøer med en kunstpædagogisk 
profil, som arbejder for at skabe nye traditioner med respekt for byens historie 
og udvikling, samt naturen omkring os 

- Skabe sammenhæng i det scenekunstneriske miljø mellem amatørteatre og 
vækstlag og give mulighed for at prøve kræfter med det professionelle lag 

- Tiltrække scenekunst og musik fra ind- og udland, f.eks. i festivaler 
- Blive godkendt som egnsteater 

 
TeaterBLIK har i samarbejde med kommunen mulighed for at søge Slots- og Kultursty-
relsen om støtte til opstart. Opstartsfasen kan lede til Slots- og Kulturstyrelsens senere 
godkendelse af teatret som egnsteater. 
 
For at kunne blive betragtet som egnsteater, skal teatret have fast spillested, lokal for-
ankring, være finansieret helt eller delvist af en eller flere kommuner og producere 
mindst 2 årlige produktioner.  
Hvis teatret godkendes som egnsteater, kan kommunen modtage delvis statsrefusion, 
men kravet er, at der indgås en 4-årig aftale mellem teatret og kommunen, i lighed 
med Esbjerg Kommunes nuværende egnsteateraftale med Den Ny Opera. 
Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at der først kan indgås nye 4-årige aftaler med 
virkning fra 2025. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Etablering af professionelt taleteater 
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4. Økonomi 
Der er ikke indregnet beløb til etablering af teater-/kulturhus, der skal fungere som fast 
base for teatret i Esbjerg Kommune. 
Statsrefusionen i 2025 er beregnet med 36%, som er den oplyste minimumspct. for 
2022.  
 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af og tilskud til egnsteater  4.387,0 4.387,0 4.387,0 2.807,7 

Etablering af teater-/kulturhus ?    
      Tilskud 4.387,0 4.387,0 4.387,0 4.387,0 

Statsrefusion (36%) 0,0 0,0 0,0 -1.579,3 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Havpark Østerbyen (Esbjerg Øst Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
En ide for en unik havpark, der forbinder det urbane Esbjerg med Vadehavet, og som 
kan fortælle historien om Energimetropol Esbjerg.  
 Ideen har som ambition at:  
 Skabe en unik havpark ved Måde Bakker  
 Forbinde havparken med den kommende SpektRum Park.  
 Skabe en naturskøn og sikker gå/cykelvej fra Østerbyen, over Havpark Østerbyen 

ved Måde, og videre til Roborg, så der skabes en kystnær vej fra Vadehavscenteret 
til Esbjerg.  

 Skabe adgang til hav og strand for beboere i det østlige Esbjerg, Tjæreborg og St. 
Darum.  

  
På den måde vil ideen:  
 Færdiggøre ambitionen om ”Esbjergs grønne Ring” – og forbinde ringen fra Esbjerg 

by til resten af kommunen.  
 Genskabe rekreativ værdi for østerbyen, som er forsvundet i takt med havneudvi-

delserne  
 Skabe et oplevelsesområde til glæde for alle kommunens indbyggere og turister.  
 Skabe et attraktivt center for naturorienterede turisme, uanset om det er med ud-

gangspunkt i cykelturisme, vandreturisme, vandsport eller lystfiskeri.  
 
Denne idebeskrivelse er delt op i fire afsnit, der beskriver baggrunden for Havpark 
Østerbyen, indholdet i Havpark Østerbyen, adgangsveje til Havpark Østerbyen og vejen 
til virkeliggørelse af Havpark Østerbyen.  
 
I baggrunden beskrives områdets helt unikke placering og mulighed. Området markerer 
en grænse mellem det urbane og naturen, og en grænsen mellem fortiden og nutiden. 
Her kan man skue ud over vadehavet og ind over havnen. Man står ved en historisk bo-
sætning, der går tilbage til stenalderen, samtidig med man kan se industrien, teglvær-
kerne og vindmøllerne, der udskibes til de havvindparker, der skal skabe grøn strøm til 
fremtiden.  
 
Området rummer et enormt potentiale for at etablere et unikt rekreativt område. Det 
hører til en absolut sjældenhed, at en stor dansk by har et stort grønt areal (ca. 10 HA), 
der ligger 4 km. fra bycentrum, på en sydvendt skråning, med udsigt over byen og ha-
vet.  
 
Afsnittet beskriver hvordan Østerbyen i dag er afskåret fra vandet, og at Østerbyen over 
de sidste 30 år, har afgivet omkring 2,5 km. strandareal, og dermed har haft en betyde-
lig rekreativ forringelse.  
 
Ved at etablere Havpark Østerbyen, og binde den sammen med SpektRum Parken, vil 
Esbjerg Kommune kunne genskabe noget af den rekreative værdi, som Østerbyen har 
mistet med havneudvidelserne.  
 
Ved at forbinde SpektRum Parken med Esbjergs grønne Ring, og ved at forbinde Hav-
park Østerbyen med Roborg og Tjæreborg, vil Havpark Østerbyen skabe værdi for hele 
Esbjerg Kommune.  
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Afsnittet omkring indhold beskriver hvilke elementer der kunne indgå i Havpark Øster-
byen. Indholdet skal ikke ses som en fuldkommen liste, men som et foreløbigt bud på 
indhold.  
 
Det foreslås at der etableres en borgermole bag på den kommende udvidelse af Esbjerg 
Havn. På den måde vil der kunne genskabes noget areal med havadgang, samtidig med 
at man får et maritimt område, der kan anvendes til lystfiskeri, til anløbsplads for hav-
kajakker og som havnebad.  
 
På bakkerne foreslås der bl.a. oprettet formidlingscenter/skoletjeneste, hvorfra bl.a. va-
dehavet, historien og Energimetropol Esbjerg kan formidles. Det forslås at der anlægges 
en legeplads i maritimt tema med en rutchebanepark. Det foreslås ligeledes at en del af 
arealet udlægges som park, eller anvendes til arrangementsformål.  
 
Under adgangsveje er det beskrevet, hvordan området kan kobles sammen med Øster-
byen og dets grønne områder, samt kobles til ”Esbjergs grønne Ring”. Det beskrives og-
så hvordan området kan kobles sammen med Tjæreborg og vesterhavsruten. På den 
måde kan Havpark Østerbyen også blive et naturligt centrum for vandre og cykelturis-
me. Afsnittet beskriver også, hvordan området bør sikre adgangsforhold, både ad vand-
vejen og for biltrafik.  
 
I sidste afsnit beskrives processen mod tilblivelse af Havpark Østerbyen. Dette ideoplæg 
tager sit udgangspunkt i den gældende lokalplan, og giver en vision for en virkeliggørel-
se af denne. Ideoplægget skal dog ikke ses som et færdigt bud på Havpark Østerbyen. 
Det endelige projekt bør udvikles gennem samskabelse, samtænkning, sammenhæng 
og samarbejde, hvor brugere, aktører og interessenter inddrages.  
 
For yderligere beskrivelse henvises der til bilag. 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Der har tidligere været arbejdet med skitsering af en forbindelse for de bløde trafikanter 
fra Østerbyen til Måde Bakker, da stianlæg og shelterfaciliteter på Måde Bakker blev 
etableret. Der blev dog ikke afsat midler til en realisering. 
 
En cykelstiforbindelse fra Roborghus langs kysten forbi Måde bakker er en del af det, 
der arbejdes med i skitseringen af en Vestkystforbindelse. Byrådet godkendte 16. au-
gust 2021 frigivelse af midler til en foranalyse på etablering af en Vestkystforbindelse. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Havpark Østerbyen (Esbjerg Øst Lo-
kalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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Havpark Østerbyen 
 

- En ide for en unik havpark, der forbinder det urbane Esbjerg med Vadehavet, og som kan fortælle 

historien om Energimetropol Esbjerg. 

- Ideen har som ambition at: 

o Skabe en unik havpark ved Måde Bakker 

o Forbinde havparken med den kommende SpektRum Park. 

o Skabe en naturskøn og sikker gå/cykelvej fra Østerbyen, over Havpark Østerbyen ved 

Måde, og videre til Roborg, så der skabes en kystnær vej fra Vadehavscenteret til Esbjerg. 

o Skabe adgang til hav og strand for beboere i det østlige Esbjerg, Tjæreborg og St. Darum. 

 

 

 

Grafisk facilitering med udgangspunkt i forslaget til Havpark Østerbyen 

På den måde vil ideen: 

• Færdiggøre ambitionen om ”Esbjergs grønne Ring” – og forbinde ringen fra Esbjerg by til resten af 

kommunen. 

• Genskabe rekreativ værdi for østerbyen, som er forsvundet i takt med havneudvidelserne 

• Skabe et oplevelsesområde til glæde for alle kommunens indbyggere og turister. 

• Skabe et attraktivt center for naturorienterede turisme, uanset om det er med udgangspunkt i 

cykelturisme, vandreturisme, vandsport eller lystfiskeri.  
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Resume 
Denne idebeskrivelse er delt op i fire afsnit, der beskriver baggrunden for Havpark Østerbyen, indholdet i 

Havpark Østerbyen, adgangsveje til Havpark Østerbyen og vejen til virkeliggørelse af Havpark Østerbyen.  

I baggrunden beskrives områdets helt unikke placering og mulighed. Området markerer en grænse mellem 

det urbane og naturen, og en grænsen mellem fortiden og nutiden. Her kan man skue ud over vadehavet 

og ind over havnen. Man står ved en historisk bosætning, der går tilbage til stenalderen, samtidig med man 

kan se industrien, teglværkerne og vindmøllerne, der udskibes til de havvindparker, der skal skabe grøn 

strøm til fremtiden. 

Området rummer et enormt potentiale for at etablere et unikt rekreativt område. Det hører til en absolut 

sjældenhed, at en stor dansk by har et stort grønt areal (ca. 10 HA), der ligger 4 km. fra bycentrum, på en 

sydvendt skråning, med udsigt over byen og havet. 

Afsnittet beskriver hvordan Østerbyen i dag er afskåret fra vandet, og at Østerbyen over de sidste 30 år, har 

afgivet omkring 2,5 km. strandareal, og dermed har haft en betydelig rekreativ forringelse.  

Ved at etablere Havpark Østerbyen, og binde den sammen med SpektRum Parken, vil Esbjerg Kommune 

kunne genskabe noget af den rekreative værdi, som Østerbyen har mistet med havneudvidelserne. 

Ved at forbinde SpektRum Parken med Esbjergs grønne Ring, og ved at forbinde Havpark Østerbyen med 

Roborg og Tjæreborg, vil Havpark Østerbyen skabe værdi for hele Esbjerg Kommune. 

Afsnittet omkring indhold beskriver hvilke elementer der kunne indgå i Havpark Østerbyen. Indholdet skal 

ikke ses som en fuldkommen liste, men som et foreløbigt bud på indhold. 

Det foreslås at der etableres en borgermole bag på den kommende udvidelse af Esbjerg Havn. På den måde 

vil der kunne genskabes noget areal med havadgang, samtidig med at man får et maritimt område, der kan 

anvendes til lystfiskeri, til anløbsplads for havkajakker og som havnebad. 

På bakkerne foreslås der bl.a. oprettet formidlingscenter/skoletjeneste, hvorfra bl.a. vadehavet, historien 

og Energimetropol Esbjerg kan formidles. Det forslås at der anlægges en legeplads i maritimt tema med en 

rutchebanepark. Det foreslås ligeledes at en del af arealet udlægges som park, eller anvendes til 

arrangementsformål.  

Under adgangsveje er det beskrevet, hvordan området kan kobles sammen med Østerbyen og dets grønne 

områder, samt kobles til ”Esbjergs grønne Ring”. Det beskrives også hvordan området kan kobles sammen 

med Tjæreborg og vesterhavsruten. På den måde kan Havpark Østerbyen også blive et naturligt centrum 

for vandre og cykelturisme. Afsnittet beskriver også, hvordan området bør sikre adgangsforhold, både ad 

vandvejen og for biltrafik.  

I sidste afsnit beskrives processen mod tilblivelse af Havpark Østerbyen. Dette ideoplæg tager sit 

udgangspunkt i den gældende lokalplan, og giver en vision for en virkeliggørelse af denne. Ideoplægget skal 

dog ikke ses som et færdigt bud på Havpark Østerbyen. Det endelige projekt bør udvikles gennem 

samskabelse, samtænkning, sammenhæng og samarbejde, hvor brugere, aktører og interessenter 

inddrages. 

 

Esbjerg Marts 2021 
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Hvorfor en havpark i Østerbyen? 
Bakkerne ved Måde byder på en unik oplevelse, hvor det urbane møder Vadehavet, og hvor fortiden møder 

fremtiden.  

Området rummer et enormt potentiale for at etablere et unikt rekreativt område. Det hører til en absolut 

sjældenhed, at en større dansk by har et stort grønt areal (jeg anslår det er ca. 10 HA), der ligger 4 km. fra 

bycentrum, på en sydvendt skråning, med udsigt over byen og havet. 

Området kombinerer en naturoplevelse i absolut topklasse, med den rå industrialisering og det urbane. 

Derfor rummer bakkerne ved Måde en oplagt mulighed for at formidle både Vadehavets natur og historie 

og Esbjergs rolle som havneby, industriby og energimetropol. 

På trods af Østerbyens kystnære beliggenhed, er der i dag ikke en etableret adgangsvej fra til havet for 

fodgængere og cykellister. Ved at tænke Havpark Østerbyen ind i en sammenhæng med de øvrige store 

projekter i området (som havneudvidelsen og SpektRum Parken), så kan der skabes en vision for at binde 

Østerbyens grønne områder sammen med havet, binde disse områder sammen med Esbjergs grønne ring, 

og forbinde den med Tjæreborg, St. Darum og Ribe. 

På den måde kan der skabes et stort og sammenhængende grønt område i østbyen, som delvist kan 

genskabe den rekreative værdi, som Østerbyens strandarealer har haft inden havneudvidelserne. Området 

kan også give en oplevelse, der er noget andet end de øvrige tilgængelige strandområder i Esbjerg 

(Sædding, Hjerting, Marbæk), og samtidig sprede den store brug, der i dag er på disse områder, ud på flere 

lokationer. 

 

Udsigt fra Måde Bakker mod Esbjerg  

Den unikke placering – Det urbane møder vadehavet 
Når man står på toppen af bakkerne i Måde, så mødes man med et betagende syn. Mod Vest ser man 

industriens fortid og fremtid, når man kigger ind over havnen. Man kan se vindmøllefabrikken, platformene 

til montering og fragtskibene i Østhavnen. Man kan også se siloerne fra olieindustrien og Måde Teglværk. 

Teglværkerne har sat et markant aftryk i hele Østerbyen, men det eneste sted der stadig står bygninger fra 

teglproduktionen, er ved Måde Teglværk.  
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Mod øst kan man se vadehavet. Man kan se strandlinjen med sandstrand ved Måde, der ca. halvvejs mod 

den historiske ladeplads Roborghus afløses af strandeng. Den kan man se fortsætte ned langs 

vadehavskysten, mod Sneum Sluse og St. Darum, mod Kongeåslusen og Gredstedbro, mod Kammerslusen 

og Ribe, og derfra videre mod vadehavscenteret. På klare dage kan man fra bakkerne ane tårnet på 

domkirken i Ribe. 

Mod Syd kan man se ud over havet og Fanø. Her er der ”rigtigt hav”. Det er ikke en stille plumret bugt, men 

den inderste del af det rå vesterhav.  

Mod nord kigger man ind over Måde Deponi og østerbyen. Her ser man hvor industriens slutprodukt ender 

– på det enorme affaldsbjerg man står på. Med den rette formidling, så kan man her også få øje på 

fortidens Esbjerg, da dette område har været beboet siden yngre stenalder. 

Når man står her, så står man på grænsen mellem det urbane og naturen, og på grænsen mellem fortiden 

og nutiden. Man kan med synet af vindmøllefabrikken også skue ud i fremtiden, og blive mindet om de 

næste store projekter for Esbjerg. Energiøen i Nordsøen og de kommende projekter for at lagre vindenergi, 

der er afgørende nødvendige for os, hvis vi skal lykkes med at løse klimaudfordringerne.  

Derfor er området ved Måde unikt. Det rummer et enestående møde mellem vores natur og vores industri. 

Mellem vores historie og vores fremtid.  

 

Udsigt fra Bakkerne i Måde mod Roborghus Ladeplads  

Måde og østerbyens historie 
De ældste kendte bebyggelsesspor i Måde stammer fra enkeltgravstiden i yngre stenalder (ca. 2600-2400 f. 
Kr.), og herfra kan den mere eller mindre uafbrudt følges med først enkeltgårde op igennem bronzealderen, 
og senere med landsbyer fra den ældste del af jernalderen. Som landsby kan Måde følges tilbage til 
århundredende omkring Kristi fødsel, hvor, den har bestået af 5-6 gårde, der har ligget under det 
nuværende Måde Deponi.  
Måde omtales første gang i 1508 som Madwm, mens navnet i 1606 har fået den mere nutidige form: 
Maade. Udskiftningen af Måde skete i 1773- 76, men endnu så sent som i 1820 var kun en gård flyttet ud, 
knap 1 km mod sydvest.  
I forbindelse med etableringen af Esbjerg kom der fra slutningen af 1800-tallet gang i teglproduktionen i 
Østerbyen og Måde, der havde en god, leret undergrund. I Måde findes to teglværk. Måde Teglværk fra 
omkring 1895 i vest (hvoraf skorstenen og andre bygninger stadigvæk står, og som er årsagen til de to store 
søer i området), og Strandgårdens teglværk (anlagt 1947) i øst, der har ligget øst for skydebanerne. Derfor 
finder man stadig mur- og tagstensrester på stranden – nogle af dem med indstøbt firmanavn.  
I 1968 var lergravene ved Strandgaardens teglværk ved at være udtømte, og Esbjerg Kommune begynder at 

bruge de tomme lergrave til affaldsdeponi. Denne beslutning er den direkte årsag til, at Måde Bakker i dag 

findes, og at området i dag stadig bliver brugt til affaldsdeponi. 
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Aktuelt Vestjylland 1. maj 1968 

På dette tidspunkt var Måde en del af et 5 km langs strandområde, der gik fra ca. hvor Taurusvej i dag går, 

og til ca. 2 km. øst for Måde. Strandområdet er løbende blevet opslugt af de forskellige havneudvidelser. 

Med den foreslåede havneudvidelse vil ca. 2,7 km. kyststrækning de senere 30 år være blevet overtaget af 

havneareal. Pga. terrorsikring vil der efter havneudvidelsen ikke være adgang til kysten, i et ca. 3,8 km. 

langt område fra Dokhavnen til foden af Måde Bakker. 

 

Luftfoto over østerbyen og Måde – 1970 (Foto: Det kongelige biblioteks samling af luftfoto) 
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Muligheder ved havneudvidelsen 
Havnen og havneudvidelserne har altid været afgørende for Esbjergs muligheder for udvikling. Med etape 5 

bygges der helt op til Natur 2000 området. Tænkes der stort, så rummer det mulighed for at få tænkt en 

sammenhængende vision for både industri, natur og mennesker. 

Havneudvidelsen er også en mulighed for at få tænkt sammenhængen mellem by og vand ind i en vision for 

Esbjergs Østerby, og få koblet Østerbyen på ”Esbjergs grønne Ring”. 

Samtidig er havneudvidelsen en mulighed for at tænke ny funktionalitet og nye muligheder ind i både 

havnen og området ved Måde, og bruge det til at formidle fortællingen om Esbjerg som Energimetropol, 

om Esbjergs historie, og om Vadehavet. 

Derfor skal havparken være en del af processen omkring den nye havneudvidelse.  

 

Bakkernes udsigt og muligheder 
I lokalplan 280 (1993) og i tillæg nr. 1 til denne (2003), er det allerede beskrevet, hvordan Måde Bakker skal 

etableres som fire bløde bakker, der løbende udlægges til rekreativt formål. Dette er allerede i gang, og nu 

følger processen om at udvikle området. 

Kombination af det store bynære areal, med den fantastiske placering på en sydvendt skråning mod havet 

rummer et enormt potentiale, der bare venter på gode ideer. Fra bakkerne er der en fantastisk udsigt over 

både by og vand – og områdets herlighed overdøver rigeligt det faktum, at man går rundt på et bjerg af 

affald, og at nærmeste nabo er Måde Deponi. 

Vadehav og strand 
Langs vadehavet er sandstrand et særsyn. Ved området mellem Måde og Roborghus der ændrer den 

karakteristiske vadehavsnatur sig, og pludselig kan man møde en sandstrand. Dette strandareal fortsætter 

ind til kanten af den eksisterende havn.  

Byen ved havet 
I Esbjerg vil vi gerne være ”byen ved havet”. Esbjerg er generelt set lykkes med en gennemtænkt 

sammenhæng mellem havet og byen, hvor ”Esbjergs grønne Ring” binder de blå og grønne lommer 

sammen, så byens børn og borgere har let adgang mellem de grønne områder og havet.  

Fra dokhavnen til Marbæk er der tænkt mange gode tanker, og brugt mange penge på, at byen skal åbne 

sig mod havet, og få havn og by til at smelte sammen. Der er etableret cykel og gangstier, parker, kunst og 

gode adgangsforhold, der sikrer byens børn og borgere adgang til den smukke natur.  

 

Et 3 km. langt hegn blokerer i dag Esbjergs Østerby fra vandet  
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Sådan er det ikke, hvis man tager turen fra dokhavnen og østpå. Her har man udsigt til en godt 3 km. lang 

gåtur langs et pigtrådshegn. Når hegnet åbner sig, så er der en kontrolpost. Med etape 5 forlænges dette.  

Måde Bakker og området omkring det, er i dag det sidste område, hvor der er adgang til vandet fra Esbjergs 

Østerby. Dog er adgangsvejen ikke specielt indbydende, og er man ikke lokalkendt, så ville man nemt kunne 

tro, at det ikke var tilladt at gå ind til området. 

 

Adgangsvejen til Bakkerne i Måde i dag  

Forbindelse til Østerbyen, Tjæreborg og St. Darum 
Mellem Måde Bakker og Roborghus er der i dag ikke anlagt nogen form for sti. Man kan gå langs stranden 

til fods, men de mange udløb gør det umuligt at gå ruten til ende. Terrænet rummer ellers mange gode 

naturoplevelser, hvor man kan se forandringen i områdets natur, samtidig med at man kan se 

vadehavsfuglene boltre sig.  

I tillæg 1 til lokalplan 280 (2003) er der planlagt en cykelsti mellem Måde og Roborg, og at ”vestkystruten” 

føres af denne. Da den endnu ikke er anlagt, så føres ”vestkystruten” (Cykelrute 1) i dag væk fra vandet ved 

Roborg, og ruten ledes væk fra kysten ind imod Esbjerg. 

 

Det er en prioritet for Esbjerg Kommune, at adgangen til havet er tilstede, uanset hvor man bor i Esbjerg 

Kommune. Sådan må det være, når man er ”Byen ved havet”. Derfor er det afgørende for Esbjergs 

sammenhængskraft, at: 

- At der etableres et rekreativt område ” Havpark Østerbyen” i området mellem den nye 

havneudvidelse og skydebanen. 

- At der etableres en sikker og indbydende adgangsvej for cykler og gående til havet fra Østerbyen 

- At området forbindes mod øst til Tjæreborg og St. Darum for cykler og gående. 

- At der skabes forbedrede vej og parkeringsforhold. 
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Muligt indhold 
Det er ikke dette ideoplægs mål, at give et færdigt bud på, hvordan Havpark Østerbyen skal se ud. Det er 

målet at komme med en vision for, hvordan det kunne se ud. Den endelige udformning skal ske i 

samskabelse og samarbejde, med det mål at skabe sammenhæng og samtænke projektet med 

havneudvidelsen, SpektRum Parken mv. 

Ideoplægget her indeholder følgende ideer: 
- Borgermole langs Østhavnen 

- Legeplads ved Østhavnen 

- Udsigtspunkt på bakken ved Østhavnen 

- rutchebanebakke/kælkebakke mellem de to bakker 

- Shelterplads  

- Park på plænen ved skydebanen – med mulighed for arrangementer.  

- Skoletjeneste/informationsstation. 

- Indtænkt biodiversitet – området skal være ”vildt med vilje”. 

- Adgangsvej og sammenhæng med Esbjerg/Østerbyen via Paradissøerne og SpektRum Parken 

- Cykelvej til Tjæreborg/St. Darum (omlægning af cykelrute 1) 

Men det vigtigste indhold er der allerede. Det er: 

- Havet 

- Stranden 

- Vadehavet 

- Havnen 

- Udsigten 

 

Udsigten over den kommende Etape 5 
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Området ved havnen 
Borgermole bag Østhavnen 
Havneudvidelsen er projekteret, så den ligger 10 meter fra Nationalpark Vadehavet, og bygger dermed til 
grænsen af det mulige. Derfor skal der i konstruktionen af Etape 5 indtænkes, at der på bagsiden af 
Østhavnen anlægges en borgermole, der følger havneudvidelsen ud i vandet.  
Dette anlæg ville kunne skabe rammerne for, ikke bare at gå til vandet, men også gå ud over vandet. Her 
ville både byens børn, unge, voksne og ældre kunne nyde vandet og den unikke natur. Børnene ville kunne 
fange krabber, og molen ville kunne fungere som havnebad og udgangspunkt for vandsport som 
paddelboard og havkajak, ligesom molen ville være en oplagt fiskeplads for lystfiskere. 
Havnen har altid været et naturligt samlingssted for mennesker. Det er desværre ikke længere muligt pga. 
bl.a. terrorsikring. Derfor er det afgørende, at der i havneudvidelsen også tænkes adgang for mennesker. 
Borgermolen vil samtidig kunne være et udgangspunkt for at nyde vadehavet fra vandvejen. Der kan laves 
en god havkajakrute, med mulighed for at ligge ind ved sluserne og ved borgermolen. 
Borgermolen kunne være et oplagt udflugtsmål for både lystfiskere, og for den ældre del af Esbjergs 
befolkning, der har haft havet og havnen som en stor del af deres liv. 
 
Legeplads i Havpark Østerbyen 
Grænsen mellem Måde Bakke og den nye havneudvidelse, er den mest bynære mulighed for en indgang til 
Havpark Østerbyen. Derfor vil det være oplagt her at placere en legeplads her, så området bliver et 
attraktivt udflugtsmål for beboerne i Østerbyen og resten af Esbjerg.  
Det vil her være oplagt at tænke områdets placering ind i legepladsens opbygning. Med placeringen ved 
vindmøller og havn, så kunne skibe og vindmøller indgå som et tema i legepladsens udformning. Det vil 
samtidig være oplagt at tænke bakken med i legepladsen. Bakken vil gøre det nemt at placere nogle 
ruchebaner med betydelig længde og hældning. Den mest oplagte placering af rutchebanerne er mellem de 
to bakker. 

 
Adgangsvejen til Måde Bakker i dag – her tænkes der anlagt en mere etableret legeplads 

Bakken ved den nye Østhavnen – udsigtspunkt 
Måde Bakker har to bakkehøje. I dag er bakkerne beplantet med græs, der græsses af får om sommeren. I 

udviklingen af området kunne man tænke i, hvordan området kan bidrage til at øge biodiversiteten i 

Esbjerg Kommune, og udlægge dele af bakkerne som et område der er ”vild med vilje”. 

På toppen af begge bakker er der en fantastisk udsigt. Bakken nærmest Esbjerg har en glimrende udsigt 

mod Esbjerg og havnen. Derfor kunne det være oplagt at placere et udsigtspunkt på denne bakke, og bruge 
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det aktivt i formidlingen af Esbjerg som Engergimetropol. Samtidig kan man mod nord formidle områdets 

historiske bosætninger. Det kunne f.eks. ske gennem gennemsigtige plancher, og indgå i en sammenhæng 

med skoletjenestens formidling ved Myrtuegård og Østskoven. 

Området kan også formidle den industrielle historie og vadehavets natur. Derfor skal historieformidlingen 

og skoletjenesten have en central plads i Havpark Østerbyen. 

Mellem bakkerne 
Mellem de to bakker er der i dag placeret en hytte og et shelter. Her er hældningen mindre stejl, men har 

til gengæld en god længde. Bakken er formentligt Esbjergs bedste kælkebakke. Desværre er antallet af 

snedage i Esbjerg begrænset. Derfor vil det være en oplagt mulighed at ligge en rutchebanepark her.  

Samtidig kan shelterpladsen udvides, som en unik overnatningsmulighed på cykelrute 1 (se punktet 

adgangsvej til Tjæreborg/St. Darum).  

Bakken ved skydebanen 
På bakketoppen af bakken mod skydebanen er der en stor plæne langs skydebanerne. Plænen inviterer til 

at der etableres et parklignende område, hvor der kan opstilles borde og bænke, og hvor der er plads til 

picnictæpper. Her vil man kunne nyde solskinnet på solrige sommerdage, og mødes med venner og familie. 

Fra bakketoppen er der en fremragende udsigt over vandet. 

Kan der etableres adgangsveje, vil stedet også være en uovertruffen lokation for arrangementer og 

begivenheder. Det kunne f.eks. være koncerter eller open air biograf. 

 

Plænen ved skydebanen 

Der skal tænkes sikkerhed ind i denne del af projektet, da Måde Skydebane er nærmeste nabo. 
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Stranden 
Som et af de eneste landfaste steder ved vadehavet, så er der ved Måde Bakker en sandstrand. Det virker 

oplagt at få området gjort tilgængelig fra både Østerbyen og Tjæreborg/St. Darum, så også beboerne i disse 

områder af Esbjerg Kommune, får en nem adgang til havet. 

Området mellem skydebanen og mod Roborg er i dag rimeligt ryddet, mens der i området fra vindmøllerne 

mod Esbjerg pt. er gang i en større oprydning og reetablering. Dette bør færdiggøres inden Havpark 

Østerbyen er færdiggjort. 

Derefter vil der være en 2-3 km. lang sandstrand. 

 

Stranden mellem Måde og Roborghus Ladeplads 
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Adgangsforhold 
Skal området ved Måde Bakker udvikles, så det udnytter sit store potentiale, så er det nødvendigt at 

adgangsvejene også udvikles. Her skal der tænkes i adgang både for cyklende/gående og for kørende. Men 

der bør også indtænkes adgangsvej fra havet, så området kan besøges med f.eks. havkajak. 

Adgangsvej mod Tjæreborg/St. Darum 
Langs vadehavet er der fra syd en smuk kystrute. De fleste steder følger denne rute vestkystruten 

(cykelrute 1). Med få undtagelser er det muligt at følge kysten på cykel fra grænsen og mod nord. I Esbjerg 

Kommune er det også muligt at følge denne rute, fra Hviding i syd, og op til Roborghus Ladeplads, hvorefter 

ruten drejer ind i landet. 

I forbindelse med etablering af Havpark Østerbyen, vil det være oplagt at etablere en forlængelse af 

cykelvejen langs kysten, så etableres en cykelvej mellem Måde og Roborghus langs kysten. På den måde 

kobles området ved Havparken ikke alene sammen med Esbjergs Østerby, men også sammen med 

Tjæreborg og St. Darum.  

 

Cykelrute fra Vadehavscenteret til Måde i dag (rutekort fra google) 

Dermed bliver området til gavn for en betydelig del af Esbjerg Kommunes befolkning, der vil få langt 

kortere til havet, end tilfældet er i dag. 

Samtidig kunne det være oplagt at knytte projektet til en satsning på vandre og cykelturisme. Dels kan 

cykelrute 1 omlægges, så den følger kysten til Måde Bakker, og derfra videre mod SpektRum parken. 

Havpark Østerbyen kunne desuden gøres til start eller målområde for en Vadehavmino, der f.eks. kunne gå 

fra vadehavscenteret og mod nord – forbi kammerslusen ved Ribe, Kongeåslusen ved Gredstedbro, Sneum 

Sluse ved St. Darum, Roborghus og videre til Esbjerg. 

Adgangsvej mod Østerbyen 
I dag er adgangsvejen til Måde Bakker gemt væk bag betonblokke og andre afspærringer. Adgangsvejene 
går igennem områder med meget tung trafik, hvor der ikke er etableret hverken cykelstier eller fortov. 
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Når havneudvidelsen etableres, så bør Havpark Østerbyen tænkes med i denne proces. Her bliver det 
afgørende, at der tænkes i adgangsveje for cyklende og gående, og at der både etableres en tilgængelig og 
indbydende adgangsvej mod Østerbyen, der samtidig binder Havparken sammen med Østerbyens grønne 
områder. 
En cykel og gangvej til Havpark Østerbyen skal gøre det muligt for Østerbyens beboere, børnehaver, skoler, 
sociale tilbud mv, at bevæge sig sikkert mellem Østerbyens grønne områder og Havpark Østerbyen.  
Samtidig skal Østerbyens grønne områder bindes sammen med ”Esbjergs grønne Ring”, så Havpark 
Østerbyen kan blive til glæde for alle kommunens indbyggere og turister. 
Det kunne f.eks. gøres, ved at etablere en sammenhængende adgangsvej fra parken ved Degnevej, hvor 
den kobles på den kommende SpektRum Park (mellem boldbanerne v. præstegårdsskolen og 
Paradissøerne, og derfra under Gammelby Ringvej og Måde Industrivej, og herfra ned til Østerbyens 
Havpark.  
Herfra kan der også skabes adgang til området ved Munkestien/Den gamle sandgrav, til Lergravssøen, og til 
cykelstien langs Baggesens Alle mod Esbjerg by. 
 
Der er flere muligheder for linjeføring, men der er i dette ideoplæg ikke taget stilling til hvilken der bør 
vælges. Det er dog væsentligt, at det sker så bynært som muligt, så det fremmer brugen.  
 

 
Oversigtskort over sammenhæng mellem Esbjergs grønne Ring, SpektRum Parken og Havpark Østerbyen (Montage/Googlemaps) 

 

Adgangsforhold i bil 
I dag er parkeringsforholdene ved skydebanen begrænsede, ligesom vejen ud til skydebanen er meget 

hullet. Derfor bør der i forbindelse med etableringen af Havpark Østerbyen også indtænkes parkering og 

adgangsforhold for besøgende i bil. Det kan indtænkes ved at forbedre de nuværende forhold ved 

Skydebanen, eller etablere nye ved Mådevej. 
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Adgangsforhold fra vandsiden 
Ved at etablere en borgermole på bagsiden af østhavnen, så vil området også kunne anvendes af 

besøgende fra havsiden. Borgermolen vil her kunne fungere som opholdsplads, og dette kunne tænkes 

sammen med andre pladser langs vadehavskysten, f.eks. det planlagte bro og shelterområde ved Sneum 

Sluse.  

På den måde bliver området også attraktivt at besøge for både kajak og jolle sejlere langs vadehavskysten. 

 

Solnedgang over Esbjerg 
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Vejen til virkeliggørelse af Havpark Østerbyen 
Indholdet af denne idebeskrivelse, skal ikke læses som et færdigt oplæg til Havpark Østerbyen. Den skal 

læses som en vision. En ide i et tidligt stadie, som skal modnes gennem involvering af både beboere, 

foreninger, forvaltningen, og projektets øvrige interessenter.  

Idebeskrivelsen tager sit udgangspunkt i Lokalplan 280 fra 1993, og i tillæg 1 til denne fra 2003. Disse 

beskriver at området skal udvikles som rekreativt område, og adgangsveje til både Roborg og Østerbyen. 

Idebeskrivelsen starter hvor lokalplanen stopper, og giver et bud på, hvordan der kan ske en udvikling af 

området, inden for lokalplanens ramme og intention. 

Nogle af de ideer der beskrives heri, vil muligvis ikke kunne føres ud i livet, af forskellige tekniske eller 

juridiske årsager. Det er ikke Ideoplægets intention at være præcis på de enkelte elementer. Det er 

projektets intention at vise en mulighed for, hvordan projektet kan se ud. I processen frem mod resultatet, 

vil der komme nye ideer, der er bedre end dem der er skitseret her. De ideer bør selvfølgelig indgå i et 

endeligt projekt. 

Samskabelse 
Det endelige projekt omkring Havpark Østerbyen bør ikke tænkes af enkelte beboere, interessenter eller 

politikere. Det bør foregå i en åben samskabende proces, hvor alle får mulighed for at byde ind med gode 

ideer til projektet.  

Ejerskabet over projekt og proces, bør spredes ud. Det kan ske gennem åbne innovative workshops, 

elektroniske ideopslagstavler mv. – hvor alle potentielle brugere af Havpark Østerbyen får mulighed for at 

komme med deres gode ideer til projektet. 

Samtænkning 
Det er vigtigt, at Havprak Østerbyen samtænkes med de øvrige store projekter i Østerbyen, herunder først 

og fremmest havneudvidelsen og SpektRum Parken. Projekterne kan meget nemt komme til at skabe 

benspænd for hinanden, og derfor er det vigtigt, at de tænkes i en helhed.  

Sammenhæng 
Overordnet skal projektet skabe en større sammenhæng i Esbjerg Kommune. Projektet skal skabe 

sammenhæng mellem havet, Østerbyen og Tjæreborg/St. Darum, men projektet skal også skabe 

sammenhæng til resten af Esbjerg by. 

Samtidig skal projektet mere metaforisk illustrere sammenhængen mellem naturen og det urbane, og 

mellem overgangen fra det industrielle til det bæredygtige. 

Samarbejde 
Projektet skal føres ud i livet i et samarbejde mellem de aktører der er i området. Det er først og fremmest 

beboere, foreninger og erhvervsliv i området. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Indretning af Møgehøjen til Skulpturpark (Sædding-Fovrfeld 
Lokalråd) 
 
2. Beskrivelse af forslag 
Der er ikke fremsendt yderligere beskrivelse af forslaget. 
 
Forvaltningen har følgende bemærkninger: 
Der er endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med Mågehøj. Der foreligger en løs skitse 
med mountainbikerute på en del af højen og en stiforbindelse over højen, der skal forbin-
de Esbjerg Strand med Tovværksparken og Vognsbølparken. Arbejdet med etablering af 
krydsningshelle til sikker stikrydsning over Hjertingvej forventes færdigt i år. 
 
Der er således allerede flere forskellige ønsker til brug af Mågehøj, der må afvejes i forhold 
til en skulpturpark. 
 
En eventuel skulpturpark vil skulle ses i forhold til den tværgående kunststrategi og et 
nyt kunstråd. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Indretning af Mågehøjen til Skulptur-
park (Sædding- Fovrfeld Lokalråd) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
      Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 

Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen bemærkninger. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen bemærkninger. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen bemærkninger.
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1. Sønderris Lokalråd – udarbejdelse af plangrundlag for 
udvidelse af idrætsfaciliteterne i Sønderris  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Byrådet vedtog med Budget 2019, at der, på baggrund af lokale ønsker, skulle 
udarbejdes en strategisk udviklingsplan for bydelen Sønderris.  
Hensigten bag dette var at give de lokale borgere, foreninger og erhvervsliv mulighed 
for selv at påvirke en positiv udvikling af Sønderris.  
 
Arbejdet med udviklingen af den strategiske udviklingsplan har stået på siden maj 2019 
og er nu i slutfasen, der mangler således kun en endelig færdigskrivning samt 
efterfølgende godkendelse af Esbjerg Byråd. 
 
Det skal her kort nævnes, at den strategiske udviklingsplan ikke er et juridisk bindende 
plandokument, den har således ingen direkte planmæssige eller politiske konsekvenser. 
 
Af den strategiske udviklingsplan fremgår det, at der er udtrykt behov for yderligere 
idrætsfaciliteter i Sønderris, herunder udvidelse af den eksisterende gymnastiksal ved 
Sønderris skolen samt udvidelse af Sønderrishallen og slutteligt etablering af ekstra 
udendørs arealer svarende til en 11 mads fodboldbane. 
 
Sønderris Lokalråd ansøger med dette forslag om et beløb på 500.000 kr. til brug for 
udarbejdelse af konkret plangrundlag for en udvidelse af idrætsfaciliteterne i Sønderris. 
 
Kultur & Fritidsudvalget har, i tidligere fremsendte høringssvar til den strategiske 
udviklingsplan for Sønderris, udtrykt, at der, set fra en fritidsvinkel, vurderes at være 
en tendens til, at planen skildrer et område der lukker sig om sig selv, idet der ikke 
beskrives/ses muligheder for brug af idrætsfaciliteter i de tilstødende lokalområder.  
 
Det er Kultur & Fritidsudvalgets opfattelse, at der indledningsvist bør udarbejdes en 
sektorplan for kommunens fritids- og idrætsfaciliteter.  
Med en færdigudviklet sektorplan for området kan der ske en kvalificeret politisk 
prioritering af den fremtidige udvikling af kommunens fritids- og idrætsfaciliteter både 
lokalt og på tværs af kommunen, herunder også faciliteterne i Sønderris. 
 
De politiske beslutninger om sektorplanens rammer og prioriteringer bør således 
fastlægges, førend der arbejdes videre med en kapacitetsanalyse og efterfølgende et 
konkret plangrundlag for bydelen Sønderris. 
 
Forvaltningen forventer at der sker udarbejdelse af en sektorplan for kommunens 
fritids- og idrætsfaciliteter i løbet af 2022. I tråd med intentionerne i Politik for fritids- 
og idrætsliv vil de eksisterende faciliteter blive gennemgået bl.a. med henblik på en 
optimeret udnyttelse. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Udarbejdelse af plangrundlag for 
udvidelse af idrætsfaciliteterne i 
Sønderris, drift 

500,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget (Intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser) 
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Seniorhus i Ribe på seminarieHuset – disponering af 2 lokaler 
 
 
2. Beskrivelse af forslag  
En borgergruppe i Ribe har gennem de seneste år arbejdet for etablering af et seniorhus 
i Ribe, som det kendes fra Kultur og Fritidshuset, Skolegade, Esbjerg og fra Mødestedet 
i Bramming. 
 
Der var en underskriftsindsamling ultimo 2017 som efterfølgende blev afleveret til 
formanden for Kultur & Fritidsudvalget. Herudover har der været afholdt workshops i 
Ribe, og emnet har løbende været drøftet på Økonomiudvalgets møder med Lokalrådet.  
 
Endelig har initiativtagerne løbende drøftet mulig organisering af huset med 
Forvaltningen, således at seniorhusets konstruktion som det første minder om de 
konstruktioner, som er kendte fra Esbjerg og Bramming, og for det andet ikke kolliderer 
med regler for benyttelse af kommunale lokaler på fritidsområdet, hvor foreningerne 
betaler gebyr for benyttelse af kommunale lokaler. 
 
Der er udarbejdet vedtægter for en ny forening ”Kultur- og Fritidsforeningen 
seminarieHuset Ribe”, der skal stå for seniorhuset, der er afholdt stiftende 
generalforsamling og 4 personer er valgt til bestyrelsen.  
 
Vedtægterne er formuleret med formål og vilkår, som Esbjerg Kommune lovligt må 
støtte jf. kommunalfuldmagtsreglerne. 
 
Foreningens formål er at forebygge ensomhed samt skabe oplevelser for befolkningen i 
Esbjerg Kommune. Foreningen skal arrangere sociale aktiviteter med særlig fokus på 
seniorer. Disse oplevelser kan være kulturelle, musikalske, underholdende, kulinariske, 
kreative og ikke mindst lærerige.  
 
Endelig er medlemmerne beskrevet som seniorer, pensionister, efterlønsmodtagere og 
særligt udsatte ensomme. Andre foreninger kan dermed ikke via booking af lokaler 
gennem seniorhusforeningen få adgang til gratis kommunale lokaler. 
 
Det er ikke muligt at oplyse medlemstal, og derfor ej heller forventet aktivitetsniveau 
for seniorhusforeningen. En række borgere har dog tilkendegivet at ville være medlem 
af seniorhusforeningen.  
Bestyrelsen har senest besluttet ikke at opkræve kontingent, før der er udsigt til, at 
Esbjerg Kommune vil stille lokaler til rådighed i seminarieHuset.  
 
Der er derfor sendt en henvendelse til Esbjerg Kommune om, at seniorhuset som 
minimum kan disponere over 3 store gode lokaler (til en opstart) i seminarieHuset. 
Dette således, at der ikke skal betales for brug af lokalerne, og således at foreningen 
råder over lokalerne som egne faste lokaler. 
 
Forvaltningen anbefaler, at der til en opstart disponeres 2 klasselokaler á 39,5 m2 til 
seniorhusforeningen til de aktiviteter, der ikke kan ”pakkes væk” fra gang til gang, altså 
faste egne lokaler (som alene benyttes af seniorhusforeningen). Herudover vil 
seniorhusforeningen have mulighed for at booke øvrige fritidslokaler i seminarieHuset 
gratis.  
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Herved sidestilles seniorhusforeningens betaling for brug af kommunale lokaler til 
aktiviteter med tilsvarende i Esbjerg og Bramming.  
 
I seminarieHuset sikres dog samtidig optimal udnyttelse af lokalerne, idet delebrug af 
lokaler giver langt bedre udnyttelse end disponering til faste lokaler. Optimal udnyttelse 
af fritidsfaciliteterne er beskrevet som et fokusområde i Politik for fritids- og idrætsliv. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Disponering af 2 lokaler i 
seminarieHuset til seniorhus i Ribe 

120,0 45,0 45,0 45,0 
      Drift – Etableringsudgifter, anslået 75,0 0,0 0,0 0,0 

Drift – Lokaleudgifter inkl. rengøring 45,0 45,0 45,0 45,0 
Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Den afsatte økonomi til lokaleudgifter til de 2 lokaler placeres under Teknik & 
Byggeudvalget. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Sport & Event Park Esbjerg - budgetansøgninger 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Jf. kontrakten mellem Esbjerg Kommune og Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) kan 
SEPE ekstraordinært søge om tillægsbevilling.  
 
SEPE har på denne baggrund fremsendt 2 ansøgninger til Budget 2022-2024, som 
beskrives særskilt herefter. 
 
Anlægstilskud til vedligehold af befæstede arealer i Esbjerg Idrætspark, Guldager 
Idrætscenter og Veldtofte Idrætspark – 1.582.200 kr. 
SEPE ansøger om anlægstilskud til vedligehold af befæstede arealer. 
Asfaltarealerne ved Guldager Idrætscenter, Veldtofte Idrætspark og omkring Blue Water 
Arena er flere steder i en stand, så en gennemgribende omlægning af belægningen er 
nødvendig. SEPE har gennem en periode repareret, og der repareres løbende nødtørftigt 
flere steder for at sikre, at biler og personer ikke kommer til skade. 
 
Når følgende områder og opgaver er gennemført, vil belægningerne på 
idrætsanlæggende være i en acceptabel stand. 
 
Blue Water Arena 

 Asfaltvejen langs Blue Water Arena og parkeringspladsen ved Loungen – der skal 
af fræses og etableres slidlagsbelægning. 

 På areal langs det sydlige skel er der udlagt stabilt grus. Dette område skal 
afrettes med 10 cm. stabilt grus, der skal udlægges asfaltbærelag og arealet 
afvandes. Delprojektet var oprindelig en del af færdiggørelsen af Blue Water 
Arena. 

Begge delprojekter ønskes gennemført i 2022 til en samlet budgetværdi for Esbjerg 
Kommune på 547.000 kr. 
 
Guldager Idrætscenter 

 Der skal af fræses og udlægges nyt slidlag på parkeringspladsen foran hal 1. 
 Slidlag ved tilkørsel/vendeplads omkring flagstang af fræses og der udlægges nyt 

slidlag. 
 Der etableres ekstra parkering i forbindelse med den nuværende parkeringsplads 

op mod hallen og i dele af haven ved den gamle tjenestebolig, da nuværende 
kapacitet ikke er tilstrækkelig.  

De 2 første delprojekter ønskes gennemført i 2023 til en samlet budgetværdi for Esbjerg 
Kommune på 371.100 kr. og det sidste delprojekt ønskes gennemført i 2024 til en 
samlet budgetværdi for Esbjerg Kommune på 195.300 kr. 
 
Veldtofte Idrætspark 

 Alle asfaltveje (inkl. vej fra Sportsvej til port og fra Sportsvej til skel til EFI-
hallerne) af-fræses og der udlægges slidlag. 

Projektet ønskes gennemført i 2024 til en samlet budgetværdi for Esbjerg Kommune på 
468.800 kr. 
 
Samlet beløber alle projekterne sig til 2.100.900 kr., der sker medfinansiering fra SEPE 
på i alt 515.700 kr., og der søges dermed om et samlet anlægstilskud på 1.582.200 kr. 
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Anlægstilskud til udskiftning af kunstgræstæppet i Veldtofte Idrætspark til granulatfrit 
underlag – 400.000 kr. 
SEPE ansøger om anlægstilskud til udskiftning af det nedslidte kunstgræstæppe i 
Veldtofte med et gummifrit granulat. 
 
I 2013, da kunstgræstæppet på Gl. Vardevej stod til udskiftning, flyttede man det 
gamle tæppe derfra til Veldtofte Idrætsparks vinterbane.  
Det eksisterende tæppe er således et gængs kunstgræstæppe med gummigranulat 
placeret på en gammel grusbane, dvs. den er ikke at sammenligne med en ”rigtig” 
kunstgræsbane. Nu ca. 7 år senere er kunstgræstæppets alder mellem 15‐20 år, og 
sliddet igennem disse år betyder desværre, at kunstgræstæppet er i en så dårlig stand, 
at banen ikke længere er brugbar. 
 
Oprindeligt havde SEPE planlagt udskiftning af kunstgræstæppet i 2021 med endnu et 
brugt kunstgræstæppe indeholdende gummigranulat, indenfor driftstilskuddets rammer. 
Med baggrund i den vedtagne plaststrategi blev forslaget sammen med 2 alternativer 
forelagt Kultur & Fritidsudvalget den 15/6-2021. 
 
Kultur & Fritidsudvalget valgte i stedet et af alternativerne, nemlig at der skulle indgås 
dialog med henblik på SEPE’s finansiering af yderligere 400.000 kr. i 2021, til etablering 
af et granulatfrit underlag.   
SEPE har efterfølgende vurderet at der hos dem ikke kan findes midler til finansiering af 
ekstraudgiften.  
 
Etableringen af et granulatfrit underlag ønskes i stedet gennemført i 2022 med en 
samlet budgetværdi for Esbjerg Kommune på 415.000 kr. heri ligger, at SEPE 
medfinansierer et beløb svarende til den planlagte renovering i 2021. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
SEPE, budgetansøgninger 962,0 371,1 664,1 0,0 
      Vedligehold af befæstede arealer, inkl.   
      medfinansiering fra SEPE, anlæg 547,0 371,1 664,1 0,0 

Udskiftning af kunstgræstæppet i Veldtofte 
idrætspark til granulatfrit underlag, inkl. 
medfinansiering fra SEPE, anlæg 

415,0 

 
0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget (budgetværdi af 
driftstilskud til SEPE) 28.800,3 28.194,9 28.195,0 28.195,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
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Der har gennem de senere år løbende været reduktioner på tilskud til Sport & Event 
Park Esbjerg samt opjusteringer ifm. udvidelse af facilitetsmassen. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Korskro Motorsportscenter – forsat udvikling af 
motorsportscentret jf. prioriteret udviklingsplan 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
Brugergruppen ved Korskro Motorsportscenter har udarbejdet en overordnet plan for 
renovering og udvikling af arealerne omkring baneanlæggene. 
 
Brugergruppen har i samråd prioriteret ønskerne i udviklingsplanen og fremsender til 
budget 2022 til 2025 i alt 5 prioriterede ønsker som er samlet i dette udviklingsforslag. 
 
De 2 ønsker præsenteres herefter i prioriteret rækkefølge, da prioriteringen er sket ud 
fra største behov, er det vigtigt at den fælles prioritetsrækkefølge følges ved en eller 
flere eventuelle bevillinger. 
 
Prioritet 1: Etablering af strøm og lys i ryttergård ved Esbjerg Motorsport Auto (EMSA) 
Alle Rallycross og Cross-kart løb foregår over 2 dage, hvor alle teams overnatter i 
ryttergården i deres busser og autocampere, derfor er det et krav fra Dansk Automobil 
Sports Union, at der er strøm til alle teams. Opgaven løses i dag ved at leje 
generatorer. 
Der afholdes større og større løb, hvorfor den nuværende løsning ikke er hverken 
økonomisk eller praktisk holdbar længere. 
Ved store løb vil der således være omkring 120 deltagere, som skal have hver deres EU-
stik og automatsikring. 
Samtidig ønskes der etableret lysanlæg i ryttergården, således at alle kan færdes 
sikkert rundt, også når det er mørkt. 
Projektet udføres af EMSA og der søges om et anlægstilskud på 782.000 kr. 
(budgetværdi 649.100 kr.) 
 
Prioritet 1: Udstyr til tidsregistrering samt lydanlæg og højtalere ved EMSA 
Rallycross og Cross-kart løb afvikles ved at deltagerne kører på tid i alle de indledende 
heat og dermed tildeles en plads i finalerne. 
Dette forudsætter et tidtagersystem med sensorer i jorden ved start og slut. 
Alt dette udstyr kontrolleres af et IT-system som opsamler alle data og ligger dem ind 
på skærmen i dommertårnet. Derefter laves de nye heat sammensætninger og køerne 
kan se disse lister på en storskærm og få meldinger gennem højtalere.  
Det er et krav fra Dansk Automobil Sports Union, at der skal være et tidtagersystem 
samt lydanlæg for at kunne afvikle Rallycross løb. 
Man er i dag nødsaget til at leje alt dette udstyr fra andre klubber i landet. Dette er 
udgiftstungt og samtidig er det et stort arbejde at installere og pakke sammen igen før 
og efter en løbsweekend. 
Projektet udføres af EMSA og der søges om et anlægstilskud på 660.000 kr. 
(budgetværdi 547.800 kr.). 
 
Prioritet 1: Udskiftning af lysanlæg på banelegemet ved EMS 
Det lysanlæg EMS har i dag er gammelt og dyr i drift, da pærerne springer hele tiden og 
det er dyrt både i strøm og indkøb af nye pærer. 
I bestræbelse på at være mere energibevidste og spare ressourcer, ønsker EMS at 
udskifte lysanlægget på banelegemet med et nyt anlæg med LED pærer. 
Projektet udføres af EMS og der søges om et anlægstilskud på 150.000 kr. 
(budgetværdi 124.500 kr.). 
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Prioritet 2: Vaskeplads med olieopsamler ved EMSA (90m2) 
Ved internationale løb er der krav om en vaske plads, hvor deltagere kan vaske bilerne 
efter den 1. dag og samtidig lave service på dem. Dette gøres med 8 højtryksrensere, 
som alle placeres på et betonområde, hvor vandet samles i olieopsamler. For at kunne 
lave et sådant område er der behov for egen vandforsyning samt er det er krav fra 
Industrimiljø, at der etableres en benzin- og olieudskiller samt formentlig en 
overdækning. 
Projektet udføres af EMSA og der søges om et anlægstilskud på 575.000 kr. 
(budgetværdi 477.300 kr.). 
 
Prioritet 2: Overdækning af pladser til tekniskkontrol og digital vægt EMSA 
For at kunne give de bedste vilkår for det mandskab der kontrollerer køretøjerne, vil der 
skulle laves overdækning af både pladsen for tekniskkontrol og pladsen med 
digitalvægt. 
Projektet udføres af EMSA og der ansøges om et anlægstilskud på 250.000 kr. 
(budgetværdi 207.500 kr.). 
 
Tilskuddene udbetales løbende og i samme takt som fakturaerne betales af 
foreningerne, og det kan maximalt udgøre de konkrete udgifter som er forbundet med 
projekterne, dvs. skulle projekterne blive billigere, nedsættes tilskuddene tilsvarende. 
Skulle projekterne omvendt blive dyrere, vil finansiering af overforbruget skulle ske af 
EMSA og EMS.  
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Korskro Motorsportscenter – forsat 
udvikling af motorsportscentret 

1.321,4 684,8 0,0 0,0 
1. EMSA – Etablering af strøm og lys i 

ryttergård 
649,1 0,0 0,0 0,0 

1. EMSA – Udstyr til tidsregistrering samt 
lydanlæg og højtalere 

547,8 0,0   

1. EMS – Udskiftning af lysanlæg på 
banelegemet 

124,5    

2. EMSA – Vaskeplads med olieopsamler  477,3   
2. EMSA – Overdækning af pladser til 

tekniskkontrol og digital vægt 
 207,5   

     
Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
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For hele motorsportsanlægget gælder, at der gennem årene har været både udvidelser i 
form af konkrete anlægsprojekter, samtidig har området været underlagt de generelle 
driftsbesparelser, der har været.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Den selvejende institution Hjertinghus – ansøgning om garanti 
til lånoptagelse ved Kommunekredit til færdiggørelse af faciliteter 
og udenomsarealer ved Hjertinghus. 
 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Hjerting Idrætsforening og Hjertinghus har fået udarbejdet en helhedsplan for området 
mellem Hjertinghus og Tobølparken.  
Den overordnede vision med helhedsplanen er, at stille inspirerende udendørsfaciliteter 
til rådighed omkring Hjertinghus og at danne rammen for Hjertings nye centrale 
bydelsrum. Helhedsplanen omhandler også etablering af 3 nye padel tennisbaner.  
 
Kultur & Fritidsudvalget besluttede på mødet den 16. marts 2021 at godkende den 
udarbejdede brugsretsaftale og projektet for Hjertinghus Helhedsplan.  
 
Hjerting IF står for udgifterne til aktiviteterne inklusive etableringsomkostninger.  
 
Hjertinghus står for de tilhørende faciliteter samt udeståender fra byggeriet som blev 
valgt fra på grund af manglende finansiel kapacitet.  
 
Det nuværende driftsbudget for Hjertinghus har ikke mulighed for at finansiere 
udgifterne til etablering af faciliteterne, som er anslået til 1,7 mio. kr.  
DSI Hjertinghus har derfor fremsendt ansøgning til Esbjerg Kommune til Budget 2022-
25 om mulighed for at optage et lån på 1,7 mio. kr. med kommunegaranti.  
 
Den folkeoplysende forening Hjerting IF har en lejeaftale med DSI Hjertinghus og 
modtager lokaletilskud til betaling af lejen fra Esbjerg Kommune; som pt. er årligt 
anslået til 400.000 kr.  
I ovenstående konstellation for mulig etablering af den ønskede Helhedsplan for 
området, vil kommunegarantien derfor skulle gives til DSI Hjertinghus.  
 
DSI Hjertinghus har en brugsretsaftale med Esbjerg Kommune der omfatter arealet for 
Hjertinghus, samt indkørsels- og parkeringsområder.  
Hjerting IF har en brugsretsaftale med Esbjerg Kommune der omfatter det resterende 
grønne areal ved Hjertinghus, for realisering af Helhedsplanen, samt den fulde drift og 
vedligehold af 3 eksisterende tennisbaner.  
Helhedsplanen omfatter areal der er omfattet af begge brugsretsaftaler.  
 
Projektet omhandler:  

- Asfaltbelægning af vejen ned til Hjertinghus.  
- Udvidelse af parkeringsarealer der har vist sig at være utilstrækkelige og 

planlægges udlagt med slotsgrus og markering af pladserne.  
- Dræn af parkeringsområdet da eksisterende har vist sig at være utilstrækkeligt. 
- Depot til affaldscontainere (lever pt. ikke op til gældende krav), græsslåmaskine, 

grill og effekter til udendørs aktiviteter.  
- Cykelstativer.  
- Indkøb af græsslåmaskine.  
- Færdiggørelse af køkken samt køkkenfaciliteter.  
- Udvidelse af fitness området pga. stor tilslutning og mulighed for at åbne op for 

andre aktiviteter.  
- Op-skalering af de oprindelige AV-faciliteter for at kunne tilfredsstille behovet.  
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Projektets økonomi: 
Samlet projektsum ekskl. moms:   1.700.000 kr.  
 
Projektets finansiering: 
Lånoptagelse hos Kommunekredit med  
Samtidig ansøgning om kommunegaranti 1.700.000 kr.  
Samlet finansiering   1.700.000 kr. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
DSI Hjertinghus – færdiggørelse af 
faciliteter og udenomsarealer ved 
Hjertinghus 

 

1.700,0 0,0 0,0 0,0 

      Kommunegaranti - Økonomiudvalget 1.700,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget (intet sammenligneligt)     

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ansøgning om tilskud og lån til etablering af springcenter ved 
Ribe Fritidscenter  
 
2. Beskrivelse af forslag 
Ribe Gymnastikforening er en stor forening med over 1.800 medlemmer, som har en 
ambition om altid at gøre det bedst mulige. Ved at etablere et moderne springcenter 
med topmoderne faciliteter, bliver der plads til alle, og selv de bedste gymnaster kan 
fortsat udfordres. 
 
Ribe Fritidscenter er en selvejende institution, hvis formål er at udbyde faciliteter til 
brug for idræt, fritidsvirksomhed, møder, koncerter, kongresser, udstillinger og andre 
kulturelle aktiviteter. Gymnastikforeningens ønske om et springcenter vil gøre 
idrætsanlægget mere fuldendt og være med til at skabe endnu bedre rammer for 
brugerne. Et springcenter vil blive brugt af gymnastikforeningen i det daglige, men vil 
også blive et naturligt samlingssted for store arrangementer, og træningssamlinger for 
landsdelshold. Udvidelsen vil også have den betydning, at der bliver plads til flere 
foreninger og brugere i Ribe Fritidscenter. 
 
Springcentret bliver placeret bag den eksisterende hal 3, og bygningen bliver på 1.250 
m2 med et indskudt dæk på 417 m2 med plads til spejlsal. Springcentret skal bl.a. 
indeholde fasttrack trampolinbane, løsskumsgrav, fast parkourbane og plads til at have 
fiberbanen liggende fremme hele tiden.  
 
Projektet forventes finansieret således (i 1.000 kr.): 
Ribe Gymnastikforening, egenfinansiering 2.000 kr. 
Ribe Gymnastikforening, værdi af eget arbejde 200 kr. 
Anlægstilskud Esbjerg Kommune (udbetalt værdi) 15.000 kr. 
Fondsmidler m.m. 900 kr. 
Lånoptagelse ved Kommune Kredit (Ribe Fritidscenter) 6.000 kr. 
I alt inkl. moms 24.100 kr. 

 
Ribe Gymnastikforening og Ribe Fritidscenter har på baggrund af de nuværende 
lokaletilskudsregler udarbejdet et forventet budget for udleje af det nye springcenter. 
Denne viser en forventet lejeindtægt på 739.000 kr., hvortil der ydes 91% lokaletilskud 
i alt 672.490 kr. årligt (udbetalt værdi).   
 
Jf. Folkeoplysningsloven kan kommunalbestyrelsen udlade at yde lokaletilskud til nye 
haller, dvs. haller, til hvilke foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, hvis 
der kan anvises egnede kommunale faciliteter. Kommunalbestyrelsen kan også undlade 
at yde lokaletilskud til ændring af lejemål om haller, hvis det medfører væsentlige 
merudgifter for kommunalbestyrelsen.  
 
Etablering af springcentret vil betyde, at Ribe Gymnastikforening kan få plads til alle 
sine hold i Ribe Fritidscenter.  
 
Projektet forventes igangsat i løbet af 2023-2024. 
 
Det skal nævnes, at processen med udarbejdelse af sektorplan (facilitetsplan) for fritids- 
og idrætsaktiviteter er igangsat.  
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Byrådets afsatte pulje på 50 mio. kr. til imødegåelse af deponering, som kan anvendes 
til deponering vedr. garantistillelse for Ribe Fritidscenter. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Etablering af springcenter 0,0 15.000,0 585,1 585,1 
      ANLÆGSUDGIFTER 
      Anlægstilskud Ribe Fritidscenter 
      Garanti Ribe Fritidscenter – Økonomiudvalget 
      Garantistillelse finansieret af reservation til 
imødegåelse af deponeringer 

 
0,0 
0,0 

 
15.000,0 
6.000,0 

-6.000,0 

 
  

DRIFTSUDGIFTER 
Lokaletilskud (anslået budgetværdi) 

 
0,0  

0,0  
585,1  

585,1 
Områdets totale budget (lokaletilskud) 21.608,8 21.440,9 21.441,0 21.441,0 

Det er ikke muligt at afløfte tilskudsmoms på anlægstilskud til Ribe Fritidscenter, da Ribe Fritidscenter bliver 
frivillig momsregistreret på udlejning af ejendom. 
Esbjerg Kommune skal foretage deponering jf. lånebekendtgørelsen ifm. garanti til Ribe Fritidscenter. 
 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Garantistillelse ydes fra politikområde Finansiering. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Esbjerg Kommune har tidligere givet garantier til Ribe Fritidscenter, senest i 2017 ifm. 
udbygning af centret med kampsportsfaciliteter, hvor Esbjerg Kommune gav garanti på 
8,5 mio. kr.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ribe Boldklub. Hævning af kampbane  
 
2. Beskrivelse af forslag  
Ribe Boldklub har gennem en årrække været udfordret af, at klubbens opvisningsbane, 
som ligger i hjertet af anlægget, ikke har kunnet bruges sæsonen igennem pga. vand 
på banen.  
Ribe Boldklub ønsker at få problemet løst. De har derfor fremsendt ansøgning til Esbjerg 
Kommune til Budget 2022-25, hvor de tilbyder at være medfinansierende til projektet. 
 
Entreprenørafdelingen ved Esbjerg Kommune har ansvaret for den daglige drift af 
kommunens boldbaner. De kender til problemerne og har derfor haft sagen til 
gennemgang. Entreprenørafdelingen har fremsendt løsningsforslag samt tilbud på 
udførelse af opgaven.  
 
Entreprenørafdelingens kommentarer: 

- Opvisningsbanen ved Ribe Fritidscenter har, i perioder med megen nedbør, 
problemer med, at banen er for våd til, at der kan spilles på den.  

- Opvisningsbanen ligger lavt, og det er den eneste bane på anlægget, der ikke er 
blevet hævet.  

- Grundvandet for området ved Ribe Fritidscenter ligger højt og reguleres ved af-
pumpning. 

- Der pumpes vand væk fra drænsystemet.  
- Drænsystemet er gammelt og trænger til en omlægning, da der har været 

sætninger på opvisningsbanen. 
- Pumpesystemet for området er, i perioder, overbelastet. Ved megen nedbør over 

længere tid, kan det tage op mod flere dage før vandet er pumpet væk. 
- Erfaring med banerne ved rondellen har vist sig, at når banen hæves 1m og der 

etableres nyt dræn, så fungerer det rigtig godt.  
 
Entreprenørafdelingens løsningsforslag: 

- Opgaven omfatter, at banearealet ved opvisningsbanen skal hæves ca. 1 meter 
fra kote 1.05 til kote 2.05 langs siderne og med kote 2.25 midt på banearealet. 

- Da der er tale om en opvisningsbane, bør der indtænkes et vandingssystem. 
(Vandingssystemet er indtænkt pga. udfordringer med vejrliget. Lange perioder 
med tørke medfører, at banen vil mangle vand; her og nu.  

- Opgaven kræver hævning af et samlet baneareal på ca. 14.400 m2 
 
Entreprenørafdelingens tilbud for udførelse af opgaven: 

- Hævning af baneareal på ca. 14.400 m2: 2.630.000 kr. ekskl. moms 
(Alle priser er vejledende og indeksreguleres, når tilbuddet accepteres). 

 
Tømning af sandfang ved Ribe Boldbaner: 
Miljø tømmer sandfanget, med sand fra åen, ved Ribe Boldbaner. Sandet herfra er brugt 
til hævning af andre baneområder ved Ribe Boldklub. 
Sandet kan ligeledes bruges til hævning af opvisningsbanen.  
For hver m3 sand der kan hentes ved sandfangene, kan prisen reduceres med 20 kr. pr. 
m3. Da sand fra sandfanget gives væk efter ”Først til mølle”, er det ikke muligt, på 
forhånd, at indregne besparelsen i tilbuddet fra Entreprenørafdelingen.  
 
Projektet kræver tilkørsel af 17.280 m3 sand. Hvis samtlige m3 hentes fra sandfanget 
vil det medføre en besparelse for projektet på 345.600 kr. 
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Ribe Boldklub har i mail af 13. juni 2021 oplyst, at de er medfinansierende til projektet 
med 19% af omkostningerne eller max. 500.000 kr.  
Medfinansieringen er fordelt med 250.000 kr. af egen klubkasse og 250.000 kr. som 
tilvejebringes via sponsorer mm 
          
 Værdi for EK       
 

Omfattet  
af 17,5% 

Tilskuds- 
beløb        

Samlet anlægsudgift:     2.630.000 kr.       
          

      Ribe Boldklub.  
(Medfinansiering fra egen klubkasse) Nej 250.000 250.000 kr.       
          
Ribe Boldklub. 
(Medfinansiering via sponsorer mm.) Ja 250.000 206.250 kr.       
          
Finansiering Esbjerg Kommune   2.173.750 kr.       
              
          
En realisering af projektet har en nettoudgift for Esbjerg Kommune på 2.173.750 kr.    
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Udvikling af baneområdet ved opvisningsbanen ved Ribe Boldklub. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ribe Boldklub. Hævning af 
opvisningsbane 

2.173,7 0,0 0,0 0,0 
      Anlægsudgift 2.630,0 0,0 0,0 0,0 

Anlægsindtægt 
Momsudligning, drift 

-500,0 
43,7 

0,0 
0,0 

0,0 0,0 
Områdets totale budget 3.667,0 3.667,0 3.667,0 3.667,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Budget for drift af boldbaner har løbende været omfattet af generelle 
budgetreduktioner. 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ansøgning fra Ribe Golfklub om rente- og afdragsfrit lån til 
etablering af vandingsanlæg 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Ribe Golfklub gennemførte i 2020 en udviklingsplan for golfbanens 18 huls bane. Planen 
bestod af oprettelse af nye teesteder samt etablering af nye søer og bunkers. Den del, 
der blev gennemført i 2020 kostede 1.250.000 kr., som foreningen selv finansierede 
med opsparede midler. 
 
Sidste fase indeholder vandingsanlæg på 18 huls banens fairways. I dag vandes 
fairways med en markvandingsmaskine, der flyttes manuelt. Ved etablering af nyt 
vandingsanlæg bliver det muligt at vande greens og teesteder stort set hvert døgn, så 
græsvæksten ikke udtørrer. 
 
I foreningens budget for 2021 er der afsat 1.300.000 kr. til anlæg, som skal bruges til 
at færdiggøre udviklingsplanen. Der er afsat 250.000 kr. til etablering af hegn langs 
vejen, 400.000 kr. til udskiftning af maskiner og 650.000 kr. til nyt vandingsanlæg. 
 
Vandingsanlægget finansieres således: 
Egenfinansiering Ribe Golfklub 650.000 kr. 
Privat indsamling, fonde m.m. 400.000 kr. 
Rente- og afdragsfrit lån Esbjerg Kommune 350.000 kr. 
I alt  1.400.000 kr. 

 
Vandingsanlægget er planlagt til gennemførelse i sidste kvartal i 2021, så det kan være 
i brug til sæsonstart 2022. 
 
Esbjerg Kommune har tidligere givet rente- og afdragsfri lån til folkeoplysende 
foreninger, herunder til Esbjerg Golfklub ved udvidelse af banen i 2005. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Rente- og afdragsfrit lån 
(Økonomiudvalget) 

350,0 0,0 0,0 0,0 
Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser  
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Rente- og afdragsfrit lån ydes fra politikområde Finansiering. 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
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Ingen.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Aktivitetsområde i Helhedsplan Bramming (eksternt forslag) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
Bramming Lokalråd ønsker generelt forbedrede aktivitetsmuligheder for byens borgere, 
ikke mindst børn og unge. 
 
Forbedrede aktivitetsmuligheder ser Bramming Lokalråd gerne placeret ved Bramming 
Kultur- og Fritidscenter og umiddelbart øst for Bakkevej, og dette ses gerne inddraget i 
Helhedsplan Bramming.  
 
Bramming Lokalråd foreslår, at der skal skabes fysiske faciliteter som for eksempel 
skaterbane, padel, parkourinstallationer og multi- og flexbaner. 
 
Forvaltningen oplyser: 
 
Helhedsplan Bramming er planen for en ny bydel i Bramming omkring Bramming Kultur- 
og Fritidscenter. Her etableres i de kommende år ca. 200 nye boliger på den såkaldte 
planteskolegrund, ligesom de nuværende sundhedsfaglige tilbud styrkes. Det er håbet, 
at samspillet mellem de kommunale institutioner i bydelen styrkes. Her spiller 
Bramming Kultur- og Fritidscenter både indendørs og udendørs en nøglerolle, så centret 
bliver hjertet for aktivitet, udfoldelse og fællesskab i den nye bydel.  
 
Derfor er der også i Helhedsplan Bramming tegnet nye aktivitetsområder ind nord for 
Bramming Kultur- og Fritidscenter. Her bliver der mulighed for at etablere for eksempel 
de aktiviteter, som Bramming Lokalråd foreslår ovenfor. Byggeri af boligerne forventes 
igangsat i efteråret 2023, hvis tidsplanen for lokalplanudarbejdelse og byggemodning 
holder. Budgetmidler til at skyde aktivitetsområdet i gang er endnu ikke afsat. 
 
I forhold til aktiviteter i projektområdet er det værd at bemærke, at Bramming Boldklub 
etablerer padel øst for Bakkevej på to nedlagte tennisbaner. For at binde denne nye 
aktivitet sammen med Helhedsplanens visioner er budgetforslag KF 10-XX ”Bedre 
synlighed/adgang mellem Bramming Kultur- og Fritidscenter og de udendørs 
idrætsfaciliteter” udarbejdet.  
 
Hvis dette budgetforslag vedtages, vil en sammenbinding mellem Bramming Boldklubs 
klubhus, øvrige aktiviteter øst for Bakkevej – tennis og padel – og Bramming Kultur- og 
Fritidscenter styrkes, og nogle af Bramming Lokalråds ønsker være opfyldt. 
 
Forvaltningen kan ikke anbefale etablering af skaterbane i nærhed til et boligområde på 
grund af støjgener. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
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Aktivitetsområde i Helhedsplan 
Bramming 

? ? ? ? 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Seniorbofællesskab i Sønderris (eksternt forslag) 
 
2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning) 
 
På Sundhed & Omsorgs reserverede areal til plejehjem ved Tarphagevej/Sønderrisvej 
ønsker Sønderris Lokalråd at etablere et stort seniorbofællesskab med seniorboliger og 
fælles faciliteter eventuelt omkranset af sundhedsprofessionelle tilbud.  
 
Der er i Sønderris en enorm efterspørgsel efter seniorboliger, da seniorer i Sønderris 
ikke føler, at de har boligalternativer til parcelhusene, når seniortilværelsen skal leves. 
Denne efterspørgsel ses tydeligt i arbejdet med den strategiske udviklingsplan for 
Sønderris, som forventes politisk vedtaget af Esbjerg Byråd i efteråret 2021. De samme 
ønsker blev fremført af Sønderris Lokalråd til Sundhed & Omsorgsudvalget på udvalgets 
møde den 21. juni 2021. På mødet deltog flere lokalråd om mulighederne for 
seniorboliger. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af Sektorplan 2020-30 for Sundhed & Omsorg blev det 
besluttet, at et nyt plejehjem på ovennævnte grund skal stå færdigt med mindst 75 
plejeboliger i slutningen af 2025. Tankerne var også her, at der skulle indgå 
seniorboliger og sundhedsprofessionelle tilbud på arealet. 
 
Esbjerg Byråd afsatte - ved budgetvedtagelsen for Budget 2021-24 - 1,5 mio. kr. i 2023 
til det forberedende arbejde med denne seniorby.  
 
Forvaltningen følger udviklingen i behovet for plejeboliger meget tæt. I den forbindelse 
er der store forventninger til, at nye boligformer kan mindske behovet for flere 
plejeboliger. 
  
Forvaltningen er derfor indstillet på, at det reserverede areal kan ændre anvendelse fra 
offentligt område til blandet boligområde ved en kommuneplanændring og en 
efterfølgende udarbejdelse af en lokalplan. Samtidig kan der i det nordlige Sønderris 
ved de kommende udstykningsplaner langs Guldagervej reserveres et areal til Sundhed 
& Omsorg til et eventuelt plejehjemsbyggeri som erstatning for afgivelsen af 
ovennævnte areal. 
 
En anden årsag til, at Sundhed & Omsorg ønsker at ændre en relativ ny beslutning om 
en seniorby i Sønderris, er, at private aktører, som ønsker at opføre plejehjem i 
kommunen, har gjort sit indtog. Dette gør, at det er fornuftigt at afvente et eventuelt 
byggeri af et nyt kommunalt plejehjem i Sønderris. Med en ny reservation til 
plejehjemsbyggeri i det nordlige Sønderris sikres et eventuelt kommunalt behov for 
opførelse af plejehjemsbyggeri i den nærmeste fremtid.    
 
Dette forslag vedrører specifikt et ønske om at fremrykke de afsatte 1,5 mio. kr. i 2023 
til 2022, så det forberedende arbejde med seniorbofællesskab og eventuelle 
sundhedsfaglige tilbud kan igangsættes i 2022. Samtidig skal en kommuneplanændring 
af arealet - fra offentligt område til blandet boligområde i forbindelse med 
udarbejdelsen af en lokalplan - igangsættes.   
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
- 
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4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Fremrykning af afsatte budgetmidler 1.500,0 -1.500,0 0 0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
- 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
- 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
-
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Budget 2022-25

26.08.2021

 
 
 

Ændringsforslag  Spareforslag  
 

1. Ansøgning fra Esbjerg Disc Golf Klub om drift af fairways 
ved yderligere 4 huller  

2. Beskrivelse af forslag 
Sidst i 1980’erne blev en 3-huls disc golfbane i Nørreskoven indviet, og siden da har 
banen været offentlig tilgængelig og gratis at benytte, ligesom den undervejs i tiden er 
udvidet til 9 huller. 

 
Sporten og dermed også banen er i de senere år vokset i popularitet, således har 
Esbjerg Disc Golf klub mere end fordoblet sit medlemstal siden udgangen af 2019. 
Klubben udlåner gratis disc og har ugentligt flere udlån til både firmaer og skoler, 
baseret på indberetninger fra klubbens medlemmer vurderer klubben at der spilles ca. 
1.000 runder på banen i løbet af en uge. 

 
Med baggrund i banens efterhånden nedslidte stand har Esbjerg Disc Golf Klub 
foranlediget en gennemgribende renovering af banen i foråret 2021. 
Der er således sket indkøb og etablering af nye kurve, tee-steder samt afmærkning af 
banen med tee-steder til både erfarne og begyndere. 
Esbjerg Disc Golf klub har afholdt alle udgifter, og har til formålet indsamlet 192.000 kr. 
ved fonde og sponsorer. 

 
I forbindelse med renoveringen samt forberedelsen til den første turnering i nyere tid i 
Esbjerg, er der etableret yderligere 4 midlertidige huller på fairways fra den tidligere 
golfbane. 

 
Forvaltningen har oplyst, at det vil koste kr. 40.000 årligt at drifte fairways for de 4 nye 
huller med græsslåning flere gange i løbet af sæsonen, der slås på nuværende tidspunkt 
kun græs én gang årligt. (se endvidere vedlagte notat om drift af offentligt tilgængelige 
udearealer). 

 
Esbjerg Disc Golf Klub ansøger hermed om et driftstilskud på kr. 40.000 om året 
startende med budgetår 2022, så forvaltningen kan fortsætte med at vedligeholde de 
midlertidige baner med græsslåning mm. i de kommende år. 
Dermed skabes der mulighed for en aflastning af de nuværende 9 huller, og mulighed 
for at endnu flere borgere gratis kan få motion og bevægelse på en idræt som er 
tilgængelig for alle. 

 
Det skal slutteligt kort nævnes, at der i Helhedsplanen for Fovrfeld indgår en 18-huls 
disc golfbane på stedet, hvilket også er et stort ønske fra Esbjerg Disc Golf Klub 
 

 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen. 
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4. Økonomi 

Beløb i 1.000 kr. 
2022 2023 2024 2025 

Indsatsområde / resultatkrav 
    

Drift af yderligere 3 huller/fairways på 
den offentlige disc golfbane i 
Nørreskoven, drift 

40,0 40,0 40,0 40,0 

Drift, TBU 40,0 40,0 40,0 40,0 

Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen 

 
6. Konsekvenser for andre politikområder 
Beløbet placeres under Teknik & Byggeudvalget, hvor drift af området også i dag er 
placeres. 

 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen 



 
 

Fritid Sundhed & Omsorg 
Fritid 

 
 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 
Dato 23. august 2021 

Sagsbehandler Karin Stig Olsen 
 
 
 
 

Notat 
Drift af udearealer og udefaciliteter 

 
Dette notat er udarbejdet med baggrund i en ekstern ansøgning fra Esbjerg Disc 
Golf Klub til Budget 2022-25, hvor der ansøges om et driftstilskud til drift og 
vedligehold af yderligere 4 midlertidigt etablerede huller på den offentligt 
tilgængelige disc golfbane i Nørreskoven. 

 
I det videre sondres der mellem udearealer/-faciliteter som foreninger alene 
disponerer over og offentligt tilgængelige udearealer/-faciliteter. 

 
Foreningsdisponerede udearealer/-faciliteter 
I Esbjerg Kommune er der mange foreninger der har aktiviteter som finder sted på 
udearealer med dertil indrettede faciliteter, herunder bl.a. bueskydningsbaner, 
skydebaner, golfbaner, ridebaner, hundetræningsbaner, mv. 

 
Disse udearealer kan være hhv. privatejet og lejet af foreningen, foreningsejet 
eller kommunalt ejet og lejet af/udlånt til foreningen. 
Dvs. det er arealer og faciliteter som foreningerne aktivt har foretaget et valg om 
at have i foreningsregi. 

 
Esbjerg Kommunes tilskudsregler ift. de folkeoplysende foreninger retter sig ikke 
mod foreningers drift af udearealer. For ovenstående gælder således, at 
foreningerne selv forestår pleje af udearealerne, uanset ejerforhold, ligesom det 
også er foreningerne alene der har retten til at benytte de på udearealerne 
etablerede faciliteter. 

 
Offentligt tilgængelige udearealer/-faciliteter 
Ud over de foreningsdisponerede udearealer/-faciliteter er der også en række 
offentligt tilgængelige faciliteter på kommunalt ejede udearealer, herunder MTB- 
spor, disc golfbanen, ridestier, løberuter, bålpladser, shelters mv. Disse faciliteter 
driftes af Esbjerg Kommune og anses som rekreative områder til brug for alle 
kommunens borgere. 

 
Her varetages driften af Esbjerg Kommune jf. de til enhver tid politisk vedtagne 
standarder og kvalitetsniveau for grønne områder. 
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Fritid er dog bekendt med en enkelt undtagelse, nemlig det forhold at der er 
indgået en brugsretsaftale mellem MTB Esbjerg og Teknik & Miljø for Mentor It 
Bikepark i Ådalen/Guldager. 
Mentor It Bikepark er offentlig tilgængelig og konstellationen der, kan derfor 
umiddelbart sammenlignes med disc golfbanen i Nørreskoven. 

 
Af den gældende brugsretsaftale fremgår det, at MTB Esbjerg selv skal forestå al 
løbende vedligeholdelse af selve MTB sporet og den af foreningen opsatte 
bålhytte, mens Esbjerg Kommune sørger for drift og vedligehold af de 
omkringliggende arealer. 
MTB Esbjerg har desuden ansvaret for, at banen til enhver tid er farbar og 
forsvarlig samt at det samlede areal og udstyr fremstår i pæn og ordentlig stand. 
Dette kan sammenlignes med, at Esbjerg Disc Golf Klub selv skal forestå drift og 
vedligehold af kurvene og andet udstyr på banen. 

 
Derudover er der en årlig udgift på 25.000 kr. (2016-tal) til sikring af, at banen er 
sikkerhedsmæssig forsvarlig, denne udgift deles mellem Esbjerg Kommune 
(10.000 kr.) og MTB Esbjerg (15.000 kr.). 
Denne udgift kan sammenlignes med udgiften til det årlige lovpligtige 
sikkerhedstilsyn af offentlige legepladser. Hvis en forening anlægger en legeplads 
på kommunalt ejet jord, pålægges denne også udgiften for det lovpligtige 
sikkerhedstilsyn. 

 
Disc Golfbanen i Nørreskoven 
Disc Golf banen, som er kommunalt ejet og offentlig tilgængelig, er den eneste af 
sin slags i Esbjerg Kommune, og benyttes derfor af Esbjerg Disc Golf Klub. 
Klubbens medlemmer bruger omkring 300 frivillige timer årligt på at vedligeholde 
hullerne, beskære grene (efter aftale med Entreprenøren), fjerne nedfaldne grene, 
rive fairways, samt indsamle affald efterladt i Nørreskoven. 
Dette forhold kan sammenlignes med MTB Esbjergs vedligehold af MTB-sporet. 

 
Omvendt sørger Entreprenøren for græsklipning. Fairways til de renoverede huller 
klippes således flere gange i løbet af sæsonen, hvilket umiddelbart kan 
sammenlignes med Esbjerg Kommunes drift og vedligehold af de omkringliggende 
arealer ved Mentor It Bikepark. 

 
I forbindelse med en gennemgribende renovering af banen i foråret 2021 samt 
forberedelsen til den første turnering i nyere tid i Esbjerg, er der dog etableret 
yderligere 4 midlertidige huller. For disse gælder, at der normalt kun slås græs én 
gang årligt for at forhindre skovvækst. Klubben har dog truffet aftale med 
Entreprenøren som i resten af sæsonen i 2021 vil slå græsset med samme interval 
som for de øvrige fairways. 

 
Entreprenøren har til Esbjerg Disc Golf oplyst, at det vil koste 40.000 kr. årligt 
hvis græsklipningen skal fortsætte i 2022. 
Foreningen ansøger derfor om et driftstilskud på 40.000 kr. til budget 2022. 

 
Konklusion 
Hvis der bevilges et beløb til forhøjelse af standarden for drift af disc golfbanen i 
Nørreskoven, så anbefales det, at det samme sker ved en eventuel fremtidig 
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henvendelse fra MTB Esbjerg om forhøjelse af standarden for drift af de arealer, 
der er i umiddelbar nærhed af MTB Sporet. 

 
Fritid er ikke bekendt med om der kan findes flere faciliteter som er kommunalt 
ejede og offentlig tilgængelige, men hvor foreningerne afholder udgifter til driften. 
Fritid vil, hvis ønsket, i samarbejde med Teknik & Miljø dog gerne følge op på, om 
det skulle være tilfældet.
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. SGI – Udviklingsmuligheder og bedre faciliteter for fodbolden i 
Sædding.   
 
2. Beskrivelse af forslag  
Sædding-Guldager Idrætsforening (eller SGI) er en idrætsforening der blev stiftet i 1971 
ved en sammenslutning af Guldager Gymnastik- og Ungdomsforening, Sædding 
Ungdoms- og Idrætsforening samt Guldager Boldklub.   
Pt. er der omkring 450 medlemmer og 95 trænere og ledere i foreningen.  
 
Klubbens visioner er, at blive Esbjerg Kommune og omegns mest attraktive klub for 
både spillere, trænere/ledere og sponsorer og anser det som væsentlig, at klubben 
fremtræder som et, i alle henseender, godt sted at være.  
Samt være en klub der giver plads til både bredde- og talentarbejde.  
 
SGI-fodbold ønsker bedre udviklingsmuligheder for ”de små” (3 til 12-årige), herunder 
bedre faciliteter for at kunne fastholde og udvikle fodbolden i området. 
 
Ønsket om udviklingsmuligheder for området går i flere retninger. Der er et ønske om:  
 

 at fastholde de ”små” i nærområdet 
 at forbedre faciliteterne / ændre på eksisterende faciliteter 
 at udvide sæsonen for fodbold markant 

 
Derfor har SGI-fodbold fremsendt en ekstern ansøgning til Esbjerg Kommune til Budget 
2022-25, hvor de ansøger Esbjerg Kommune om et samarbejde for udvikling af 
børnefodbolden ved Sædding Fritidscenter. 
 
SGI-fodbold har årgange fra 3 år (U4-5) til 12 år (U12) inkl. ved Sædding Fritidscenter. 
Klubbens formål er at aktivere og motivere børn fra 3-12 år til at motionere og spille 
fodbold; men også at fastholde de unge ved faciliteterne i Sædding.  
 
Hvis ønsket om at fastholde de små årgange i nærområdet skal lykkes, så er det 
nødvendigt at nytænke og opdatere faciliteterne, som i dag blot udgør et almindeligt 
baneanlæg. 
 
Banefaciliteterne ved Sædding Fritidscenter består af træningsbaner og kampbaner. 
Dette forhold begrænser spillesæsonen til perioden 1. april til ca. 15. oktober. En 
vinterbane eller helårsbane giver en klub mulighed for træning hele året. 
 
Overordnet er det ønskeligt med en fælles udviklingsplan for fodbold for hele området 
Sædding, Sønderris, Guldager og Hjerting, så der bliver skabt en rød tråd og hermed en 
helhed på tværs. En opgave som forvaltningen vil tage op på et senere tidspunkt.  
 
Dette projekt omhandler udelukkende området for Sædding og projektet skal nu 
videreudvikles i samarbejde med SGI-fodbold. En proces hvor forventninger og ønsker 
skal afstemmes i forhold til behov.  
 
Der søges et opstartsbeløb til at arbejde videre med projektet. I den videre proces vil 
omfanget af projekt og tidshorisont blive kvalificeret yderligere, herunder også mulighed 
for ekstern medfinansiering og afledt drift.  
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Der vil blive medtaget udviklingsforslag til Budget 2023-2026 til den endelige 
projektløsning, herunder eventuelle restfinansieringsbehov og afledt drift. 
 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
SGI-fodbold. Udviklingsmuligheder og 
bedre faciliteter for fodbolden i 
Sædding, anlæg 

500,0 0,0 0,0 0,0 

Områdets totale budget 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk) 
Ingen 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen 
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 Ændringsforslag  
 Spareforslag  

 
1. Ho Bugt Havbad – klubfaciliteter til ny forening, opstart 
 
 
2. Beskrivelse af forslag  
Forvaltningen har siden 2020 været i dialog med Ho Bugt Sejlklub om klubfaciliteterne 
på Sanatorievej 2-4 i Hjerting. Klubfaciliteterne (en kommunal fritidsbygning) blev 
etableret i 2010 sammen med etableringen af strandpromenaden i Hjerting.  
 
Lokale- og Anlægsfonden gav tilskud til projektet med ønsket om, at der både skulle 
være klubfaciliteter til sejlklub og badefaciliteter til offentlig badning indeholdt i det 
samlede byggeri. Undervejs i processen blev det aftalt, at baderne blev en del af Ho 
Bugt Sejlklub, således at én forening kom til at råde over faciliteterne. 
 
Siden etableringen er morgen- og vinterbadningen vækstet rigtig meget, således at der 
nu vurderes at være op imod 200 badere. Hertil kommer, at også sejlklubben har 
oplevet vækst, således at sejlklubdelen nu har op imod 175 medlemmer. 
 
Samlet set vurderes aktiviteterne af foreningen at være vokset ud af faciliteterne, og 
det er besluttet at oprette en ny folkeoplysende forening ”Ho Bugt Havbad” med fokus 
på morgen- og vinterbadning samt saunagus. Det oplyses, at den nye forening pt. har 
268 medlemmer. 
 
I nuværende klubfaciliteter findes et klublokale med the-køkken på ca. 60 m2, 2 
omklædningsrum á ca. 13 m2, en sauna på ca. 10 m2 samt nogle mindre depotrum og 
toiletter.  
 
Udfordringerne opstår primært omkring omklædnings- og saunafaciliteterne, idet 
sejlerne har behov for adgang til sauna, når de kommer ind fra havet. Baderne giver 
derimod udtryk for, at man gerne ser ”bookemulighed” til saunafaciliteterne, således at 
der kan laves fælles aktiviteter for baderne efter en tur i havet. 
 
Foreningerne vurderer, at nuværende faciliteter ikke egner sig til at huse 2 foreninger, 
hvor behov og ønsker til brug af faciliteterne ikke harmonerer. 
 
Formanden for Kultur & Fritidsudvalget har sammen med Forvaltningen holdt møde med 
repræsentanter fra de 2 foreninger, og der er enighed om, at der skal arbejdes for nye 
klubfaciliteter til baderne. Sejlklubben deltager også gerne og hjælper i processen. 
 
Der er fra Ho Bugt Havbad peget på en ønsket placering i nærheden af stranden i 
Hjerting Strandpark, hvor der også er tilgængelig badebro i sommerhalvåret og mere 
plads.  
 
Forvaltningen er pt. ved internt at undersøge, hvilke muligheder der er for placering af 
faciliteter til baderne. Det skal her nævnes, at mulige områder langs kysten oftest er 
omfattet af særlige restriktioner herunder bl.a. andre myndigheder, fredninger og 
strandbeskyttelseslinjer. Det er væsentligt, at disse forhold bringes med ind i 
beslutningsprocessen, før der træffes endelig beslutning om, hvilken placering der 
arbejdes videre med sammen med Ho Bugt Havbad. 
 
Der søges et opstartsbeløb til at arbejde videre med projektet. I den videre proces vil 
placering og projekt/tidshorisont blive kvalificeret yderligere, herunder også mulighed 
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for ekstern medfinansiering og afledt drift (enten kommunal facilitet eller lokaletilskud 
til foreningens egen facilitet). 
 
Der vil blive medtaget udviklingsforslag til Budget 2023-2026 til den endelige 
projektløsning, herunder eventuelle restfinansieringsbehov og afledt drift. 
 
3. Ændring af målsætninger / serviceniveau 
Ingen 
 
 
4. Økonomi 
Beløb i 1.000 kr. 

2022 2023 2024 2025 
Indsatsområde / resultatkrav     
Ho Bugt Havbad – klubfaciliteter til ny 
forening, opstart, anlæg 

500,0 0 0 0 
Områdets totale budget (intet sammenligneligt) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

5. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser 
Ingen. 
 
6. Konsekvenser for andre politikområder  
Ingen 
 
7. Tidligere besparelser / udvidelser 
Ingen 
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