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Referat. Møde mellem Ribe Nord Lokalråd og Teknik og 

Byggeudvalget. 

Fredag d. 3. maj 2019. kl. 08.00 – 08.30 i mødelokale 1, Torvegade 74. 

Deltagere: 
 
Teknik & Byggeudvalget  
Søren Heide Lambertsen  
Mussa Utto 
Anders Rohr Jørgensen  
Alex Fritz Sørensen 
 
Ribe Nord 
Annette Aagaard Thuesen 
Pia Andersen 
 
Forvaltningen  
Direktør i Teknik & Miljø, Erik Jespersen 
Drift & Anlægschef, Morten Andersson 
Leder af Staben. Sekretariatet. Chris Nørregaard, referent 
 
Byrådssekretariatet 
Chefkonsulent Jes Møller 
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Referat 
 
Ribe Nord Lokalråd: 
 

1. Opsættelse af 60 km skiltning ved Hallen i Kalvslund. 
 

Referat: I forbindelse med Lokalrådets spørgsmål har Vej & Park set på 
forholdene ved Hallen i Kalvslund.  
 
 
Vej & Park vil vurdere muligheden for at nedsætte hastigheden til 60 km/t. Dette 
vil kræve en efterfølgende godkendelse fra politiet. Morten Andersson påpegede 
hertil at der kan opstå farlige situationer når gæster bakker ud i kørselsretningen 
når de forlader hallen. 
 
Lokalrådet spurgte herudover til hvilke tilladelser, der ligger ift. parkering – 
herunder om der ift. byggetilladelsen må parkeres biler langs bygningen.  
Forvaltningen undersøger dette. 
 
Cykelstier Koldingvej, Hjortlund, Obbekær 

 
Referat: Lokalrådet ønsker flere strækninger for at binde de små landsbyer bedre 
sammen og skabe større sammenhold. Særligt de strækninger med 80 Km/t 
afholder særligt børn men også voksne fra at cykle. 
 
Ønsket er bl.a. cykelsti fra Gl. Koldingvej til Sommervej. Strækningen igennem 
Obbekær til Hareby. Her vil stien krydse kommunegrænsen til Vejen Kommune. Og 
strækningen ved Hjortlundvej. 
 
Søren Lambertsen pointerede at der er positivt at lokalrådet ser på tværs af 
kommunegrænser og Alex Sørensen så positivt på samarbejdet med Hareby ift. en 
cykelsti mellem byerne. 
 
Strækningerne vil indgå i den videre politiske prioritering. Alex Sørensen medgav at 
der er mange ønsker om cykelstier i Esbjerg Kommune, men opfordrede lokalrådet 
til at blive ved med at fremsætte ønsker. 
 

 
2. Lokalrådsmedlemmerne vil gerne orienteres, inden tingene står i 

avisen, eller maskiner sendes ud. 
 

Referat: Lokalrådet gav to konkrete eksempler hvor der ikke var givet en 
forudgående advisering. Hjortvadvej og Kaslundvej. 
 
Morten Andersson vil tage ønsket med tilbage. Ved mindre arbejder eks. rep. af 
huller vil der ikke blive givet en advisering. 
 
3. Er det muligt at sende høringer ud, så de kun kommer ud til de 

områder, som de vedrører? 
 

Referat: Generelt gælder at langt de fleste høringer vedrører vejsager; hvor der 
kun sendes til de høringsberettigede og der annonceres offentligt men ikke 
specifikt lokalrådene og lokalplaner; hvor der sendes høringer ud til 
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høringsberettigede, herunder lokalrådene og relevante naboer/nærområdet jf. 
lovkrav.  
 
Derudover annonceres lokalplaner på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Endeligt er 
det muligt at melde sig til Esbjerg Kommunes høringsmodul, hvor man 
efterfølgende modtager en SMS om de høringer der gennemføres på planområdet. 
 
I forbindelse med ny portal til lokalplaner er det dog ikke muligt at vælge områder 
som borger på nuværende tidspunkt. Der arbejdes dog på en løsning hvor man 
kan vælge en geografisk afgrænsning. 

 


