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Emne:

vedr lergravning på Keldbjergvej.
Det er korrekt at jeg har fået en henvendelse fra lodsejeren, der dog siger sig i løbende kontakt med lertranskøb der
er ansøger. Som jeg hører det er der et stort ønske om at få sagen realitetsbehandlet / komme i dialog om løsninger,
jvf også mail fra Erwin Andresen den 25 april. Det synes ikke som om ansøger er informeret om at ansøgningen er
lagt i bero, så den blot er klar til foråret 2014. i Alt fald har lodsejer det problem, at han nu for 2. år i træk ikke ved
om han skal tilså sine marker. Jeg vil opfordre ansøger til at kontakte direktøren for at få rede på det rimelige i
tidsforløbet og kommunikationen i den forløbne periode, og se på mulighederne for at få sagen afsluttet.
Det var det praktiske som vel ordner sig forvaltningsmæssigt.
I forhold til Udvalgets arbejde har jeg et par synspunkter jeg ønsker rejst til drøftelse.

•

Vi får den 17 april forelagt et løsningsforslag om at der kan gives tilladelse på vilkår at der etableres en
beskrevet ny vejforbindelse. Udvalget vælger som bekendt denne løsning. Det viser sig efterfølgende at
vejforbindelsen ikke har en chance for at kunne etableres fordi den går over 3. mands jord, og at forholdet
ikke har været forelagt ansøger i sagsbehandlingsperioden ( der har varet 12 måneder, så der var tid nok til
at tjekke det ).
o jeg er ikke tilfreds med, og det kan ikke være arbejdsformen at få forelagt løsninger der er rene
paradeforslag. ( jeg har tidligere skrevet om dette i mail af 30 april )

•

Da ansøger bliver klar over at der er indsat et vilkår om ny vejforbindelse, skriver han den 25 april til
formanden med en anden transportvej og beder om dialog om muligheder, da det jo er spild at fremme
sagen i regionen mv på et grundlag der er umuligt.
o der står i redegørelsen at forvaltningen har afvist forslaget fra ansøger. Hvordan kan vi undgå en
udvalgsbehandling jvf det forkerte grundlag for beslutningen ovenfor.

•

Der står i redegørelsen at udvalget fastholdt beslutningen af 17 april på mødet den 12 juni. Det er ikke
korrekt. Vi fik under orienteringspunktet en en melding om at ansøger havde opgivet projektet, og derfor
bortfaldt ansøgningen.
o jeg havde rejst spørgsmålet om status i dialogen, jvf min mail af 30 april. Der var på baggrund af
oplysningen om bortfald intet videre at foretage sig for udvalget og der blev ikke taget noget
beslutninger. Der er ikke er ikke gjort noget for at korrigere meldingen, men tværtom i redegørelsen
udlagt som om der er to udvalgsbeslutninger der støtter afgørelsen.

Sammenlagt synes jeg vi står med en sag der aldrig har fået en realitetsbehandling i udvalget pga ufuldstændige og
fejlagtige oplysninger fra forvaltningen.

mvh
Bent Sørensen
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Fra: Aase Østergaard
Sendt: 13. august 2013 08:32
Til: Teknik og Miljøudvalget
Cc: Stig Werner Isaksen; Bent Thomsen; Jens Teilmann Vejrup
Emne: VS: Kort notat om ansøgning om lerafgravning på Keldbjergvej
Da der er blevet rejst spørgsmål om status for ansøgningen om lerafgravning på Keldbjergvej, som
blev behandlet på TMU møde d. 17. april 2013 og drøftet igen d. 12. juni, sender jeg hermed en kort
status for ansøgningen.
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Fra: Jens Teilmann Vejrup
Sendt: 8. august 2013 10:49
Til: Aase Østergaard
Emne: Kort notet om ansøgning om lerafgravning på Keldbjergvej
Udvalget fastholdte på mødet d. 12. juni beslutningen fra mødet d. 17. april 2013, at der kan
meddeles tilladelse til lerafgravningen ved Keldbjergvej med vilkår om, at der etableres en alternativ
vejforbindelse.
Efterfølgende har ansøger, som er Lertranskøb, sendt et forslag til kommunen, hvor man i stedet vil
køre fra Sønderborgvej via Tørsbølvej og Keldbjergvej. Forvaltningen har drøftet forslaget med
Lertranskøb og sagt, at der ikke er tale om en alternativ vejforbindelse, da Keldbjergvej fortsat
benyttes til lastbilkørsel i begge retninger.
Lertranskøb har ikke travlt med denne ansøgning, da teglværksproduktionen er gået i stå, og de nye
tilladelser fra 2013 vil først blive påbegyndt i foråret 2014.
Ansøger er Lertranskøb og forvaltningen har alene haft kontakt til Lertranskøb, da det er dem som
ansøger, der får en tilladelse fra kommunen og ikke lodsejeren.

Der er vedhæftet et oversigtskort over området.

Venlig hilsen
Jens T. Vejrup
Geolog
Byg, Natur & Miljø
Tlf. 73 76 77 80
jtv@aabenraa.dk
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