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Referat 
 
 
1. Cykelstier 
 

A. Status på cykelsti ved Sdr. Farup som følge af stærk stigende trafik 
til Vadehavscentret – evt. overveje en udvidelse af vejen for at af-
hjælpe problemet. 

 
B. Cykelst fra Enderuvej 21/22 til byskiltet. 

 

Referat: 
Anders Kronborg redegjorde for de mange fornuftige ønsker, der er i kom-
munen til forbedring af cykelstierne. I alt er der ønsker for over 500 mio. 
kr., hvilket langt overstiger kommunens muligheder at anlægge – selv på 
meget lang sigt. 
 
Teknik & Byggeudvalget arbejder på, at foretage en mere reel prioritering 
af de mange ønsker. Hidtil har der ikke været foretaget en langsigtet priori-
tering mellem de mange projekter. Projekterne er blot blevet sat på listen, 
og så er det årligt blevet prioriteret hvilke cykelstier, der kan anlægges 
indenfor budgetrammen. Nu ønsker udvalget, at der foretages en priorite-
ring af alle projekterne på listen, hvilket giver lokalområderne en meget 
bedre mulighed for at vurdere, hvornår deres lokale projekt kan realiseres.  
 
LR fremførte, at den øgede fokusering på Vadehavet giver en stærk øget 
trafikmængde, og da Vadehavet tiltrækker mange turister og interessen 
forventes at stige, er kommunen nødt til at sikre gode forhold også for cyk-
listerne. 
 
LR foreslog desuden, at prioriteringen af anlæg af cykelstier også baseres 
på trafikmålinger. 
 

 
2. Stier 
 

A. Sti fra Roager til Ribe – del af stiplan for den sydøstlige del af kom-
munen. 

 
B. Der er tidligere blevet lovet etablering af sti I Roager i forbindelse 

med kloakering. 
 
Referat: 
LR orienterede om, at der er nu en sti til Lustrup fra Ribe, og at denne sti 
ønskes videreført til Roager/Spandet 
 
Chrisitan Bennetzen fremførte, at efter sidste års møde havde LR den op-
fattelse, at de ca. 100 m. sti, der mangler i V.Vedsted ville blive etableret. 
Borgmesteren tilkendegav, at den korte strækning har en meget høj priori-
tet, og Andres Kronborg lovede, at den vil indgå i Teknik & Byggeudvalgets 
besigtigelsestur. 
 
 
3. WC ved Mandø Ebbevej 
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Referat: 
Det blev aftalt, at V. Vedsted Landsbyforening rejser sagen i forhold til na-
tionaparken. 

 
 
4. Vejprojekt i V. Vedsted 
Drøftelse af alternative muligheder for vejprojekt i V. Vedsted, der blev 
udskudt i december 2013. 
 
Referat: 

Det projekt der er ønsket fra lokalområdets side koster ca. 2 mio. kr. Det er 
der ikke penge til, hvorfor kommunen har sendt et mindre ambitiøst projekt 
vedr. bump til høring.  
 
LR fortalte, at der er fremkommet en ny ide til at løse problemet, der er 
billigere end det oprindelige projekt. LR ønsker et møde om dette projekt, 
og de vil gerne have, at der også deltager politikere fra Teknik & Byggeud-

valget på dette møde.  
 
Det blev aftalt, at LR i deres høringssvar skriver, at de frem for projektet 
med bump ønsker, at der afholdes et møde, hvor de fremlægger deres ide, 
og at de ønsker politisk deltagelse i mødet. Henning Ravn og Henrik Vallø 
tilbød at deltage i sådan et møde. 
 
 
5. Byggemodning 
 

A. Status på byggemodning i V. Vedsted 
B. Status på byggemodning, Hermelintoften, Egebæk-Hviding 

 
Referat: 

A. Der er p.t. ikke planlagt udstykning af grunde i V. Vedsted. Til orien-

tering blev der i Øster Vedsted i juni 2013 udbudt 9 grunde til salg. 
Der er solgt 1 grund. 

 
B. Det forventes p.t. at der kan udbydes 6 grunde medio 2014. Der er 

fortsat 2 grunde til salg i den nuværende etape på Hermelintoften. 
 
 

6. Bredbånd og mobildækning 
 

A. Der mangler bredbånd i Roager 
B. V. Vedsted ønsker bedre mobildækning 

 
 
Referat: 
John Snedker orienterede om, at udrulning af bredbånd og mobildækning 
ikke er en kommunal opgave. Kommunen er selvfølgelig interesseret i, at 
borgerne er forsynet med bredbånd og mobiltelefoni. Derfor har kommu-
nerne, KL og staten også forsøgt at presse teleselskaberne til at sikre en 
bedre mobildækning. Det blev oplyst, at senest i 2016 er SE færdig med at 
udrulle bredbånd i hele kommunens område. 
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I øvrigt blev LR/brugerne opfordret til at presse på overfor SE og telesel-
skaberne om at sikre en bedre dækning. 
 
Egon Christensen oplyste, at et teleselskab har fået afslag fra kommunen til 

at sætte en mobilmast op ved Lundsmarkvej, Roager på trods af, at de 
omkringboende havde accepteret opsætningen. 
 
Økonomiudvalget lovede at undersøge sagen: 

Byggeri oplyser, at der er meddelt landzonetilladelse og byggetilladelse 
til opsætning af en antennemast for mobiltelefoni på Lundsmarksvej 
76. Det var Telcon A/S der søgte. Vedlagt tilladelsen – se nederst i re-

feratet. 
 
Byggeri har ikke umiddelbart kendskab til andre ansøgninger om op-
sætning af mobilmaster på/ved Lundsmarkvej. 

 
 
7. Gadelys i Sdr. Farup 

 
Specielt ønskes der gadelys i svinget ved busholdepladsen. 
 
Referat: 
Økonomiudvalget oplyste, at der ikke er sat penge af til formålet, men An-
dres Kronborg lovede at drøfte sagen i Teknik & Byggeudvalget.  
Hvis der er tale om et mindre beløb kan Økonomiudvalgets pulje til lokalråd 
måske finansiere etableringen af gadelys ved busholdepladsen. 
 
 
8. Kommunal erhvervelse af Lunden i Egebæk-Hviding 
LR ønsker, at kommunen erhverver Lunden fra Region Syddanmark.  
 
Referat: 
Lunden er et grønt rekreativt område, der er en del af statshospitalets are-

al. LR ønsker at sikre, at området forsat kan være et rekreativt område for 
byens borgere. 
 
Økonomiudvalget lovede at undersøge: 

 Had status er for salget af hospitalet? 
 Om Lunden evt. kan udskilles og købes? 
 Hvad prisen i givet fald vil være for området? 

 
 
9. Landsbyplan for Spandet - Roager 
Som en udløber af landsbyplanen for Roager har LR en række ønsker til 
forandring og herunder kommunal støtte til disse forandringer. 
 

A. Er der forestående gravearbejde på stationsvej, der kan medføre re-
tablering af rabatter ved stationsvej?  

B. Kan kommunen levere detaljerede tekniske kort og ejerforhold og 
evt. få foretaget en opmåling af enm landsinspektør? 

C. Kan kommunen levere materialer (stenmel/skærver/fliser), hvis LR 
selv forestår arbejdet med anlæg af fortov? 

D. Kan kommunen levere enten materialer eller finansiering til sti mel-
lem kirken, forsamlingshuset og skolen langs Skolevænget? 
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E. Vil kommunen stille jordstykke (matrikel 634a i Spandet) til rådig-
hed med henblik på et magelæg med jordstykke (matrikel 57 i 
Spandet) så der kan etableres et grønt område på sidstnævnte pla-
cering? 

 
Referat 
Spandet var ikke repræsenteret på mødet, hvorfor det blev aftalt, at LR 
kontakter Spandet om sagen for nærmere forklaring. 
 
Enkelte forhold blev dog afklaret: 
Ad A: Der er ikke umiddelbart planlagt større samgravningsprojekter på 

strækningen de næste 4 år 
 
Ad B: 
Esbjerg Kommune kan levere tekniske kort, hvor også ejerforhold indgår. 
Det er dog en nødvendighed, at disse ejere ikke har adressebeskyttelse. 
 
Esbjerg Kommune kan ikke afholde udgifterne til en landinspektøropmåling. 

Udgifterne til opmålingerne kan koste op til 50.000 kr. 
 
Ad E: 
Esbjerg Kommune er åben for dialog omkring et magelæg mellem matr.57 
og en del af matr.nr. 634a. En del af matr.nr. 634a vil dog skulle forblive i 
kommunal regi til brug for fremtidig udstykning af grunde på Møllevænget. 
Hvorvidt det kan lade sig gøre at gennemføre et magelæg, skal undersøges 
nærmere. Det antages, at Lokalrådet selv bekoster etablering af det grønne 
område på matr. 57.. 
 
 
10. Landsbypedel 
Drøftelse af landsbypedelordningen 
 
Referat: 

Borgmesteren redegjorde for ordningen og opfordrede LR til at benytte sig 
af den. LR roste etableringen af ordningen. 
 
 
11. Eventuelt 
 
Referat: 

 
LR glædede sig over, at der er givet 1,6 mio. kr. til medborgerhuset i Roa-
ger. 
 
LR påpegede, at Enderupvej trænger til forbedringer. 
 
Hvis LR opdager ting, der trænger til reparationer – f.eks. skilte – opfor-
drede Økonomiudvalget til, at de melder det til deres kontaktpersoner i 
forvaltningen.  
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Tillæg til byggetilladelse. 

 
Esbjerg Kommune meddelte 23. januar 2013 landzonetilladelse til opstilling 
af en 42m antennemast for mobiltelefoni bag ejendommen Lundsmarkvej 

76, 6760 Ribe. 
 
Antennemasten er en gittermast på 42m. I masten opsættes 6 stk. 
panellantenner samt 4 link med max. Ø60cm i diameter. Der placeres 2 
stk. RF moduler under hver antenne. 
Ved masten fod opføres en teknikkabine på ca. 6m2. 
 

Til landzonetilladelsen er der knyttet flere vilkår og et er dem er kravet om 
at antennemasten placeres max. 20m fra staldbygningen.  
 
Jeg meddeler den 27. februar 2013 en byggetilladelse til antennemasten 
med baggrund i landzonetilladelsens vilkår. 
 
Forvaltningen er efterfølgende blevet orienteret om, at placeringen af an-
tennemasten er i konflikt med fremtidige udvidelsesmuligheder for land-

brugsejendommen. 
 
I forlængelse af tidligere meddelte byggetilladelse meddeles der hermed 
tilladelse til, at antennemasten kan placeres ca. 35m fra staldbygningen.  
 
Masten vil komme til at stå på den østlige side af den lille markvej og ca. 
35m fra hjørnet af nærmeste staldbygning og ca. 105m syd for Lunds-

markvej. 
 
Vedlagt er bilag med angivelse af antennemastens nye placering og et bilag 
der viser et muligt byggefelt for udvidelser af landbrugsejendommen.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
Dorthe Hjort Lauridsen 
Bygningskonstruktør 
 
 
 
 

Telcon A/S 

Naverland 2. 12. 
2600 Glostrup 
 

Torvegade 74 . 6700 Esbjerg 

  

Dato 3. juni 2013 

Sagsbehandler Dorthe Hjort Lauridsen 

Telefon direkte 76 16 33 17 

Sags id 2013-4988 

E-mail dhk@esbjergkommune.dk 

   

  



   
  

 

 
 
 
 

- 7 - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


