Askov den 19. oktober 2018

Skovgårdsvej.
I dagspressen og på Vejen Kommunes hjemmeside kan man følge med i debatten om den mildest
talt uheldige sag om lovliggørelse af den allerede etablerede Skovgårdsvej nord for Askov.
Ved afholdt ekspropriationsforretning, gennemført af Statens Ekspropriationsforretning, blev
ekspropriationsbeslutningen påklaget af en lodsejer, og Højesteret har den 10. september 2018 dømt
ekspropriationen ugyldig. Højesteret vurderer, at elektrificeringsloven ikke giver hjemmel til
ekspropriation af vejanlægget, og at ekspropriation til vejanlægget skal tilvejebringes med hjemmel
i den lovgivning, der vedrører disse formål.
Omtalte lodsejer har med baggrund i denne afgørelse foreslået Vejen Kommune forskellige
løsninger, bl.a. at kommunen overtager arealerne hvorpå vejen er etableret. Dette har kommunen
afslået.
Vejen Kommunes reaktion - Vurdering af lokalplanpligt.
Som led i en retlig lovliggørelse af Skovgårdsvej har Vejen Kommune (den 17. oktober 2018)
foretaget en fornyet vurdering af, om etablering af Skovgårdsvej er lokalplanpligtig
Det er Vejen kommunens vurdering, at etablering af Skovgårdsvej ikke er lokalplanpligtig, og at
etablering af Skovgårdsvej derfor ikke er opfattet at kravet om tilvejebringelse af en lokalplan, jf.
Planloven §13, stk. 2. Begrundelsen for vurderingen er følgende:
Anlæggelse af veje i landzone kan være lokalplanpligtige, f.eks. hvis disse indgår i en
planlægningsmæssig sammenhæng med de tilstødende arealer. Skovgårdsvej mellem Estrupvej og
jernbanen er beliggende i landzone, og de tilstødende arealer er ikke udlagt i kommuneplanen som
rammeområder for lokalplanlægning, eller til andet byudviklingsformål. Skovgårdsvej ligger
hverken i umiddelbar nærhed af bymæssigt bebyggede eller rekreative arealer, og udløser ikke
væsentlige ændringer i det bestående miljø. Af disse grunde foreligger der ikke lokalplanpligt.
Denne vurdering omfatter Skovgårdsvej fra Estrupvej i syd til Norgesvej i Nord.
Ovenstående vurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger efter at
vurderingen er offentligt bekendtgjort.
Lodsejers reaktion – Skovgårdsvej lukker den 22. oktober 2018.
Den 9. oktober kan man i dagspressen se, at omtalte lodsejer bebuder en lukning af Skovgårdsvej
mandag den 22. oktober. Lodsejer udtaler, at dette vil ske med oplyste spærringer og at han er i
dialog med politiet om forløbet. På bannere hævder lodsejer at kæmpe for den private ejendomsret.

Askov Bylaug`s vurdering.
Askov Bylaug er ikke part i sagen og vil ikke være det. Omvendt fungerer vi som lokalråd og
varetager Askovs interesser overfor offentlig myndighed og en snarlig løsning ligger os meget
på sinde. Vi er løbende i dialog med Vejen Kommune / Borgmesteren om sagen.
Bebudet lukning af vejen på mandag den 22. oktober. Vi opfordrer alle, der fra på mandag
færdes i trafikken i og omkring Askov, til at være ekstra opmærksomme. Når vi ikke ved om
en lukning af vejen realiseres må vi agere ud fra at vejen lukkes. Kør hjemmefra 5 minutter
før, kør forsigtigt, tag ekstra hensyn til cyklister – børnene begynder igen i skolen efter ferien.
Vi opfordrer fortsat lodsejer og kommune til at finde en løsning på sagen hurtigst muligt.
Vi opfordrer kraftigt kommunen til at indføre en varig hastighedsbegrænsning på 40 km/t i
hele Askov By.
Vi opfordrer kraftigt kommunen til at indføre en hastighedsbegrænsning på 50 km/t på
Estrupvej fra bygrænsen til Skovgårdsvej.

