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Referat fra møde mellem Skads-Andrup, Vester 
Nebel, Bryndum og Sneum-Tjæreborg Lokalråd 
og Økonomiudvalget 
 

Besigtigelse af Energien fra 15.30 – 16.00 
 

Den 6. maj 2021 – Esbjerg Rådhus, Byrådssalen – 

kl. 16.15. 
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Fra Lokalråd 

Rikke Tangaa, Ulrik Thomsen og Kurt Nybo Jensen, Skads-Andrup Lokalråd 

Erik Schmidt og Karsten Jørgensen, Vester Nebel Lokalråd 

Anker Mark Jensen og Kjeld Kobbelgaard, Bryndum Lokalråd 

Karin Thorsø, Flemming Nielsen og Martin Østergaard Olesen, Sneum-

Tjæreborg Lokalråd 

Fra Byrådssekretariatet 

Chefkonsulent Jes Møller 

Landdistriktskonsulent og fundraiser Ann Caroline Hansen 
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Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø 

Formand for Kultur & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen 

Økonomiudvalgsmedlem John Snedker 

Referent 

Landdistriktskonsulent og fundraiser Ann Caroline Hansen 

Dagsorden 

Skads-Andrup Lokalråd 

1. punkt: Udvidelse af parkeringspladserne ved 

Skolen/Energien. 

 

Lokalråd er ærgerlig over, at der ikke tidligere har været en bedre dialog 

vedr. parkeringsforholdene idet forholdene i dag i virkeligheden er blevet 



[Skriv her] 

 

forringet i forhold til tidligere. Udfordringen i forhold til parkeringen er 

ikke på skoledage, men i forbindelse med arrangementer. Det man 

efterlyser er ikke en fin parkeringplads, men nærmere et græsareal, som 

er lidt mere fleksibelt end en reel parkeringsplads.  

 

Skads Skole Signatur har meddelt, at de ikke har behov for de ekstra p-

pladser, men at de godt vil stille arealet til rådighed til formålet.  

 

Der aftales, at lokalrådet kommer med en forslag til en bedre løsning 

med græs, og så vil EK forsøge at undersøge, hvad det koster og tage 

det med til budgetforhandlingerne.  

 

2. punkt: Fleksibel adgang til Energien, alternativ lokale leje 

for åben brug af Energien (forsøgsprojekt startet i 2019). 

Referat: 

Lokalrådet ønsker, at der skal være fri adgang fra 6.00 – 22.00, men pt. 

kræves der chip/nøgle for at komme ind i Energien, hvilket er i 

modsætning til ideen bag huset, hvilket også er en udfordring ift. den 

aftale, der er indgået med Lokale – og Anlægsfonden. I princippet 

betyder det, at man ikke lever op til de indgåede forpligtelser. 

 

Lokalrådet har haft et par møder med Kultur & Fritid, hvor der har været 

enighed om, at der skal findes en løsning, og lokalrådet afventer nogle 

bud på løsninger fra Esbjerg Kommune.  

 

Udfordringen er dog at afgøre, hvornår der er tale om en gratis aktivitet 

og hvornår, der er tale om en betalingsaktivitet, samt hvordan man 

håndterer hele aspektet vedr. forsikringer.  

 

Energien vil meget gerne være ”Åben hal” pilotprojekt for resten af 

Esbjerg Kommune.  

 

Vester Nebel Lokalråd fortæller, at man i deres multihal har en dialog 

med Ejendomme ift. en mere fleksibel adgang til hallen, som måske 

kunne rulles ud til andre haller i kommunen 

 

Økonomiudvalget har fra andre kommuner kendskab til haller, der er 

åbne, hvor man arbejder med automatisk dørlåsning og alarmer, hvilket 

derfor også kunne lade sig gøre i Esbjerg Kommune.  

 

Endelig ser lokalrådet meget gerne, at det kommunale bibliotekspot 

kommer ind i selve forhallen til Energien, fordi det kan skabe noget af det 

liv med læsekroge m.m., som oprindeligt var indtænkt i projektet. 

Planerne om at sætte bibliotekspot i vindfanget er der ikke opbakning til 

fra lokalrådets side. 

 

Økonomiudvalget orienterer om, at der er gode erfaringer fra Kvaglund 

bibliotek, hvor man bare registrerer sig med sygesikringskortet, som man 

evt. kan lade sig inspirere af.  

 

  



[Skriv her] 

 

 

3. punkt: Etablering af cykelfelt på den resterende del af 

Nordskrænten 

Cykelfelt fremføres til Andrup Byvej eller Cykelsti/2+1 vej langs 

Nordskrænten samt 60 km fartbegrænsning.  

 
Lokalrådet oplever, at der er farlige situationer på grund af den 

manglende cykelfelt/cykelsti på strækningen, der er 1.6 km. Dette er 

drøftet på et dialogmøde med Teknik & Byggeudvalget i april 2021, og 

forvaltningen undersøger mulighederne for at lave en 2 minus 1 vej. 

 

Økonomiudvalget orienterer om, at Esbjerg Kommune har opkøbt det 

tidligere Facebook-areal i Andrup for at opnå noget mere fleksibilitet i 

forhold til fremtidige interesserede købere.  

Desuden er der allokeret midler i budgettet 2023 til etablering af sikker 

cykelforbindelse fra Andrup til Kvaglund  

 

4. punkt: Udstykninger imellem Skads og Andrup (kommunalt 

udbud af byggegrunde) 

 
Referat:  

Der er et stort lokalt ønske om at samle de to landsbyer vha. 

udstykninger imellem Skads og Andrup og få etableret en dagligvarebutik 

i området mellem skole/Energien og lyskrydset, der kan være med til at 

skabe noget mere sammenhængskraft lokalt.  

 

Økonomiudvalget spørger ind til om hvor stor opbakning der er til en 

samling af de to landsbyer, hvortil lokalrådet svarer, at det har der været 

tidligere, men at det naturligvis er et aspekt man som lokalråd vil sikre 

sig gennem borgermøder.  

 

Økonomiudvalget orienterer om, at der vedtaget en strategisk 

udviklingsplan for Skads Andrup, og der skal laves kommuneplanrevision, 

som kommer i høring ultimo 2021.  

Skads-Andrup er et attraktivt område, og der vil formentligt være 

omkring 200 kommunale udstykninger i perioden frem mod 2032 i 

området.  

 

Økonomiudvalget spørger ligeledes ind til, om der er lavet en analyse 

vedr. behovet for seniorboliger i området. Til dette svarer lokalrådet, at 

der er mange seniorerne, der har et ønske om at blive boende i 

lokalområdet, men at der er ventelister til egnede boliger.  

 

5. punkt: Manglende lys ved gangstien mellem skolens 

gavlende og Energien 

 
Referat:  

Løst og ikke videre diskuteret.  

6. punkt: Biblioteksspot i Energien 

På nuværende tidspunkt er den placeret ved indgangspartiet grundet 

manglende løsning omkring adgangen til Energien.  
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Referat:  

Udfordringen har været diskuteret under punkt 2, men eftersom 

biblioteket er ivrig efter at komme i gang med deres projekt, aftales det, 

at Lokalrådet henvender sig til biblioteket ift. at se, om de kan afvente en 

løsning, der giver brugere adgang til det store fællesrum frem for det lille 

vindfang.  
 

7. punkt: Opførelse af aktivitetsstationer for enden af 

ENERGIEN og ned langs boldbanerne 

 

Referat:  

Lokalrådet præsenterede et nyt initiativ, hvor man i området omkring 

Energien og boldbanerne ønsker at etablere et aktivitetsområde med   

naturlige forhindringsbaner, klatre/bouldersten, balancebomme, pump-

track bane, skaterelementer mm. Målet er at skabe nye muligheder for 

de lokale samt at kunne tiltrække klatreinteresserede fra området 

udenfor Andrup og Skads. Der er udarbejdet materiale om projektet, og 

man planlægger at søge forskellige fonde og puljer om støtte til projekt.  

 

Økonomiudvalget synes, at projektet lyder spændende.  

8. Naturen omkring Skads-Andrup - Udvidelse af naturstier til  

 

Referat:  

Lokalrådet præsenterede en nyt stiprojekt, der handler om at facilitere 

bevægelse og forbindelsen mellem Skads og Andrup igennem naturen. 

Langs disse stier beplantes der med insekt- og fuglevenlige 

bærbuske/blomster/vegetation, der bidrager til biodiversiteten. Endeligt 

er der på sigt ønske om at etablere et shelterområde.  

 

Lokalrådet beder om, at kommunen vil supportere og rådgive omkring 

etablering af denne sti samt bistå i dialog med lodsejer, samt vil 

supportere og medvirke til beplantning og rådgivning. 

 

Økonomiudvalget synes, at projektet lyder spændende og henviser til, at 

Vej & Park som tidligere lovet kan bistå lokalrådet med råd og vejledning.  

Lokalrådet forventes dog selv at tage dialogen med de respektive 

lodsejere. 

 

Eftersom det er besluttet, at Esbjerg Kommune skal være ”Vild med 

vilje”- kommune, vil der været et øget fokus på diodiversitet, som er et 

tiltag, som de lokale kræfter i en eller anden udstrækning også vil blive 

inddraget i.  

 

Vester Nebel Lokalråd 

9. punkt: Midler til nye skaterramper 

Lokalrådet ønsker midler til nye skaterramper, da de gamle er slidt ned 

 

Referat:  
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Lokalrådet takker for bevillingen fra puljen til lokale projekter, og de 

påbegynder projektet snarest.  

10. punkt: Nye lejeboliger 

Lokalrådet ønsker nye 3 og 4-værelses lejeboliger til børnefamilier. 

 

Referat:  

Lokalrådet oplever en del interesse for lejeboliger i Vester Nebel, hvilket 

der ikke er mulighed for at imødekomme, fordi landsbyen har meget få 

lejeboliger. Eftersom der ikke er planer herfor i lokalplanen, har dette jo 

forholdsvis lange udsigter, men hvad mener Økonomiudvalget om dette? 

   

Lokalrådene skal selv spille en rolle ved at gå i direkte dialog med evt. 

boligforeninger og gøre opmærksom på behovet. Hvis en boligforening er 

interesseret i et projekt i Vester Nebel, kan de melde det ind til 

dialogmøderne mellem boligforeningerne og kommunen, hvorefter det vil 

indgå i prioriteringen af hvilke projekter, der kan få grundkapitaltilskud. 

 

Vi er meget opmærksomme på at have almene boliger fordelt på hele 

kommune, så der er forskellige muligheder i lokalsamfundene.  

11. punkt: Storparcelgrunde 

Se på pris og størrelse for storparcelgrunde 

 

Referat:  

Lokalrådet er bekymret for udviklingen i Vester Nebel, hvorfor man gerne 

vil opfodre Esbjerg Kommune til at se på pris og størrelse for 

storparcelgrunde, idet der ikke er noget salg af disse.  

 

Økonomiudvalget forklarer, at priserne sættes efter omkostningerne, 

men hvis det viser sig, at vi har grunde der er udstykket i 2012 og de 

ikke sælges, så kan vi naturligvis drøfte politisk om priserne kan 

reguleres. Lovgivningen siger dog, at vi skal prissætte efter 

omkostninger, og det kan være meget kompliceret at gøre noget ved.  

 

Det blev aftalt at forvaltningen skal undersøge, om der er belæg for at 

justere på priserne.  

 

Sneum-Tjæreborg Lokalråd 
 

12. punkt: Tjæreborg gamle grusgrav 

Hvordan er udsigten til at få ”Tjæreborg Gamle Grusgrave” med på 

budgettet for 2022.  

Tænk evt. ”Danmarks Vildeste Kommune” ind her. 

 

Referat:  

Lokalrådet ønsker at vide, hvad udsigten til at få Grusgraven på 

budgettet i 2022 er – Ønsket stod på budgettet sidste år  

Lokalrådet ønsker shelters og bålplads i området. 

 

Lokalrådet opfodrer Esbjerg Kommune til at gå foran, når det kommer til 

at sætte fokus på biodiversitet, og de foreslår, at man laver en lokal 
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konkurrence i regi af ”Danmarks Vildeste Kommune”, hvor man f.eks. 

kårer det vildeste lokalsamfund.  

 

Økonomiudvalget synes, at lokalrådets idé er god, og orienterer i øvrigt 

om, at man i 2021 forventer at ansætte en person, der skal arbejde med 

biodiversitet og være i dialog med de forskellige interessenter herunder 

lokalrådene, således så mange borgere og lokalsamfund som muligt 

inddrages. 

 

I forhold til mere biodiversitet på indfaldsvejene samarbejder Esbjerg 

Kommune med Vejdirektoratet. 

13. punkt: Power to X fabrikken i Måde 

Behøver vi være bekymrede og hvordan er processen. 

 

Referat:  

Lokalrådet er meget bekymret for en evt. påvirkning fra ammoniak 

dampe, der kan opstå, hvis der placeres et Power to X anlæg i Måde  

 

Power to X projektet i Måde er endnu i sin tidlige opstart, og udover at 

Esbjerg Kommune har modtaget en interessetilkendegivelse fra CHP 

Infrastruktures, så der intet er besluttet, og de relevante aktører 

herunder lokalrådet vil blive inddraget, hvis der er en videreudvikling af 

projektet.  

 

Området er i Kommuneplanen allerede industri 7 erhverv, som er tung 

erhverv, men der skal i disse situationer udarbejdes en 

miljøkonsekvensrapport, hvori der redegøres for, hvad et sådanne anlæg 

må og gør ift. støj og lugtgener.  

14. punkt: Sikkerheden på Tjæreborg Station 

Hvad kan vi gøre mere? 

 

Referat:  

Lokalrådet er stadig meget bekymret for sikkerheden på Tjæreborg 

Station, og med byens udvikling med bebyggelse på begge sider af banen 

er det vigtigt at være opmærksom på, at sikkerheden er i top. Lokalrådet 

ønsker sammen med kommunen at genoptage dialogen med 

Banedanmark. 

 

Økonomiudvalget har forståelse for lokalrådets bekymring, og de 

opfordrer lokalrådet til at invitere de lokal folketingspolitikere ud at 

inspicere området og få en fornemmelse af problemets omfang, så der 

kan skabes opmærksomhed herom.    

 

15. punkt: Måde bakker 

Projekt ”Måde Bakker” herunder stiforbindelse mellem Roborg og Måde. 

 

Referat:  

Lokalrådet er positiv ift.,  at der er afsat midler til en forundersøgelse af 

strækningen i Esbjerg Kommune, men de opfordrer til, at Esbjerg 

Kommune ligeledes inddrager Digelaget i dette projekt.  
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Bryndum Lokalråd 
Lokalrådet har ikke indsendt punkter til dagsordenen 

 

Økonomiudvalget 
 

16. Forventningsafstemning 

Forventningsafstemning mellem ØU og lokalrådene herunder, at 

lokalrådene repræsenterer deres lokalområde, mens Økonomiudvalget 

skal have et helhedsperspektiv på kommunen. 

Referat:  

Økonomiudvalget anerkender det store arbejde som lokalrådene påtager 

sig i deres lokalområder og gør samtidigt opmærksom på, at selvom 

Økonomiudvalget er meget opmærksom på de enkelte lokalområder, så 

er deres opgave at have fokus på hele kommunen.  

 

Økonomiudvalget gjorde opmærksom på, at punkter, der sendes til 

møderne, skal være begrundede. 

 

17. Inddragelse af lokalrådene 

En drøftelse af, hvordan inddragelsen af lokalrådene kan optimeres 

herunder lokalrådenes forpligtigelse til at inddrage deres bagland. 

Referat:  

Økonomiudvalget oplever generelt, at lokalrådene er rigtigt gode til at 

inddrage deres bagland og håber, at dette også i fremtiden vil være 

tilfældet.  

Fælles/Eventuelt  
 

18. Opgradering af A11  

Referat: 

Vester Nebel lokalråd konstaterer, at A11 er en udfordring og 

understreger, at man skal være opmærksom på, at evt. tiltag ikke splitter 

sognet i to.  

 

Økonomiudvalget pointerer, at der i denne sag ikke findes en  

simpel eller nem løsning, men at vi må afvente vedtagelse af regeringens 

infrastrukturplanherunder fordelingen af midler.  
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