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REFERAT af dialogmøde mellem Teknik & Byggeudvalget og 
Skads-Andrup lokalråd torsdag den 15. april 2021 kl. 17.15-18.15,  
Byrådssalen, Esbjerg Rådhus, Torvegade 74, 6700 Esbjerg 
 
 
Deltagere: 
 
Teknik & Byggeudvalget 
Søren Heide Lambertsen 
Mussa Utto (Afbud) 
Anders Rohr Jørgensen 
Alex Fritz Sørensen 
Henning Ravn 
 
Skads-Andrup Lokalråd  
Kurt Nybo Jensen 
Ejnar Søndergaard 
 
Forvaltningen 
Erik Jespersen, Direktør i Teknik & Miljø  
Morten Andersson, Drift & Anlægschef 
Jesper Schlüter, Chef for Byudvikling & Økonomi 
Thomas Rødgaard Poulsen, Leder af Udvikling & Analyse 
 
 
  

 

Teknik & Miljø 
Byudvikling & Økonomi 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 28. april 2021 

Sagsid 20/23168 
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Referat 
 
1. Velkommen v/Søren Heide Lambertsen 

 
2. Samarbejde med lokalråd 

 
3. Drøftelse af lokalrådets indsendte punkter 
 

1. Etablering af cykelfelt på den resterende del af Nordskrænten, så 
denne fremføres til Andrup Byvej eller Cykelsti/2+1 vej langs 
Nordskrænten samt 60 km fartbegrænsning. 
 

Forvaltningens kommentar: 

Der er ikke planer om at etablere cykelsti/cykelbane på  
Nordskrænten. Den gældende lokalplan indeholder fortsat 
mulighed for at nedlægge strækningen. 
 

Referat 

Lokalrådet oplever, at der er farlige situationer på grund af den 
manglende cykelfelt/cykelsti.  

Forvaltningen oplyser, at de krav, til oversigtsforholdene ved en 2 
minus 1 vej, ikke umiddelbart vurderes at give problemer på den 
pågældende strækning. Det drejer sig om lidt under en kilometer, 
som lokalrådet ønsker sikret.  

 
Vej & Park undersøger mulighederne for at lave en 2 minus 1 vej.  
 
Vej & Park drøfter med politiet, om der kan laves en fartbegrænsning på 60 
kilometer i timen.  

 
2. Udstykninger imellem Skads og Andrup (kommunalt udbud af 

byggegrunde). 

 
Forvaltningens kommentar: 

Vi følger kommuneplanen angående udbygning af boliger i dette 
område. Planen har udlagt et større kommende boligområde 
omkring Krogsgårdsvej i Andrup syd. 

Der er derfor ikke påtænkt boligudbygning mellem de to byer. 

 

Referat 

Der er et lokalt ønske om at få bygget Skads og Andrup mere 
sammen, eventuelt med mulighed for en butik som centrum, 
sammen med Energien.  

Forvaltningen oplyser, at der ligger omkring 200 kommunale 
udstykninger i perioden frem mod 2032 i Skads-Andrup.  
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Lokalrådets ønsker til sammenbygningen af Skads og Andrup kan 
indsendes i forbindelse med kommuneplansrevisionen, hvor der vil 
være høring i slutningen af januar 2022. Eventuelle input i 
forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske helhedsplan kan 
indsendes til Teknik & Miljø.   

3. Manglende lys ved gangstien mellem skolens gavlende og 
Energien. 
 
Børn & Kulturs kommentar: 

Ifølge Signaturskolens administrative leder er der etableret en 
enkelt lampe på det omtalte sted. Pedellen undersøger p.t., om 
det er muligt at tilføje yderligere belysning ud fra nogle af de 
eksisterende installationer. 
 
Referat 
Der er kommet mere lys op.  
 

4. Udvidelse af parkeringspladserne ved Skolen/Energien. 

 
Forvaltningens kommentar: 

Tages med på Økonomiudvalgets møde med lokalrådet. 
 

Referat 

Lokalrådet ønsker fortsat at få flere parkeringspladser ved Energien.  
 

5. Fleksibel adgang til Energien, alternativ lokale leje for åben brug 
af Energien (forsøgsprojekt startet i 2019). 
 

Forvaltningens kommentar: 

Tages med på Økonomiudvalgets møde med lokalrådet. 
 

Referat 

Hænger sammen med punkt 6.  
 

6. Biblioteksspot i Energien. 
 

Forvaltningens kommentar: 

Spørgsmålet vedrører indretning af biblioteksområde i 
lokalsamfundet, hvorfor spørgsmålet bedes rettet til Fritid, 
v/Birthe Nørgreen. 

 
Referat 
Lokalrådet fortæller, at borgerne har svært ved at få adgang til 
Energien, når man ikke er medlem af en forening, og foreslår 
derfor, at man kunne bruge Sygesikringskort som adgangsbrik. 
Lokalrådet er bekymret for, at Lokal & Anlægsfonden ikke er 
tilfredse med den nuværende løsning, da fleksibel adgang var en 
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af forudsætningerne for fondens tilskud. Forvaltningen formidler 
bekymringen til Kultur & Fritid v. Birthe Nørgren med henblik på at 
finde en løsning, som tilfredsstiller behovet.  

 

7. Yderligere drøftelser på dialogmødet: 
 
 Klima og naturtiltag vinder indpas i Skads-Andrup, hvor der er et godt 

samarbejde med forvaltningen.  
 

 Lokalrådet har afholdt møder med borgere, hvis jord ikke er blevet 
opkøbt, som er bekymret for, hvordan arealet mellem det store 
erhvervsareal og motorvejen skal anvendes.  
Lokalrådet opfordrer derfor forvaltningen til at disse borgere inddrages i 
udviklingsplanen.  
Forvaltningen oplyser, at det vil være relevant at tage denne drøftelse 
med Økonomiudvalget.  

 
4. Evaluering  

Lokalrådet er positive i forhold til mødeformen, men er ærgerlige 
over, at det desværre ikke kunne lade sig gøre at invitere udvalget 
på besøg på grund af corona situationen.  
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