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Dagsorden til dialogmøde mellem Plan & Byudviklingsudvalget og Vejrup 

Lokalråd torsdag den 24. marts 2022 Kl. 17.25 - Kl. 18.25 Vejrup Endrup 

Fritidscenter, Skolevænget 5, 6740 Bramming 

 

 
Deltagere:  

Plan & Byudviklingsudvalget  

Henning Ravn 

Karsten Degnbol 

Henrik Andersen 

Klaus Sandfeld 

Dino Selimovic 

Mussa Utto 

Hans Erik Møller 

 

Vejrup lokalråd  

 

 

Forvaltningen  

Erik Jespersen, Direktør i Teknik & Miljø  

Morten Andersson, Drift & Anlægschef  

Thomas Rødgaard Poulsen, Leder af Udvikling & Analyse 

Lars Bach, Vej & Parkchef 

Morten Harder, Stadsarkitekt 

 

 

 

 

Dagsorden  

1. Velkommen v/ Henning Ravn 
  

2. Samarbejde med lokalråd  
 
3. Drøftelse af lokalrådets indsendte punkter  
 

1. Erhvervsjord i Vejrup 

Drøftelse om manglende erhvervsjord i Vejrup – Esbjerg Kommunes østlige 

hjørne uden erhvervsjord 

 

Forvaltningens kommentar: 

Den 1/1-22 var der 1,9 ha til salg i Vejrup.   

 

Teknik & Miljø 

Udvikling & Analyse 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 16. marts 2022 
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Der er udlagt yderligere 7,6 ha i kommuneplanen til erhverv.  De blå arealer 

viser alle erhvervsarealer udlagt i kommuneplanen. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Referat: Lokalrådet blev opfordret til at indsende bemærkninger i forbindelse 

med høringen af Kommuneplanen.  

2. Landsbyplanen som blev lavet for mere end 10 år siden 

Der blev lavet en Landsbyplan for mere end 10 år siden – Forældet og glemt? 

 
Forvaltningens kommentar: 

Landsbyplanerne skal opdateres og fornyes 

 
Referat: arbejdet med at opdatere landbyplanerne starter når kommuneplan er 

godkendt. Lokalrådet oplyser, at de gerne vil i dialog med forvaltningen. Bjarne 

Lanng stiler sig gerne til rådighed og lokalrådet er velkomne til at invitere ham.  

 
3. Overdragelsen af banestrækningen i Vejrup 

Hvornår bliver arealet disponibelt for Vejrup?  

Hvor stort et areal bliver disponibelt for os? 

 

 

Forvaltningens kommentar: 

Banestrækningen er overtaget af Esbjerg Kommune omkring 1. februar i 

år. Der skal, i samarbejde med en konsulent og de kommuner der har dele af 

strækningen, udarbejdes en samlet plan for hele banen, så der er ingen aktuel 

tidsplan pt.  
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Referat: De berørte kommune laver en plan for projektudvikling for hele 

traceet inkl. sidearealerne langs banen. Her vil der være mulighed for at 

lokalrådet kan komme med forslag til hvordan det berørte fredsskov langs 

banen kan bringes i anvendelse.  

 

4. Ændring af vejkryds 

En plan for ændringen? 

Krydset mellem Gl. Hovedvej og Vejrup Storegade. 

 
Forvaltningens kommentar: 

Lokalrådet skal genoptage deres aktiviteter og eventuelt indkalde en 

repræsentant fra Projekt Team (Vej & Park) til en nærmere drøftelse. 
 

Referat: Lokalrådet har lavet en skitse, som de har fået godkendt hos politiet. 

Der skal søges en gravetilladelse og lave skilteplan. Lokalrådet kan også tage 

direkte kontakt til Vej & Parkchef Lars Bach 

  
5. Mangel på Dagpleje/vuggestue pladser i Vejrup 

Der er problemer for byens forældre med dagpleje/ STOR mangel – Er tiden 

moden til en vuggestue eller? 

 
Forvaltningens kommentar: 

Punktet medtages på Økonomiudvalgets møde med lokalrådet. 

 

Referat: I forbindelse med planlægningsaktiviteter søger forvaltningen altid at 

sikre, at daginstitutioner, skoler mm. kan følge med udviklingen. Lokalrådet 

opfordres til at tage drøftelse med til Børn & Skole udvalget og til dialogmøde 

med Økonomiudvalget.  

 

4. Evaluering (5 minutter)  
 


