PRESSEMEDDELELSE
På trods af den store, lokale modstand mod en udvidelse af SeaWest i Lønne valgte et byrådsflertal
- bestående af Venstre og dele af lokallistegruppen - på byrådsmødet den 3. juni i Varde, at sende et
forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplanstillæg ud til offentlig høring.
I den forbindelse udtaler medlem af Varde Byråd Niels Christiansen (Konservative) følgende:
3. juni 2008
”Byrådsflertallet tramper med sin beslutning på den gældende kommuneplan for Blaabjergområdet og viser ingen respekt for den politik og de mange ambitioner, som den gældende
kommuneplan for gl. Blaabjerg kommune udviser på blandt andet turist- og naturområdet ”.
”Byrådsflertallet har heller ikke ønsket at vise, at de respekterer de retningslinier, som den
gældende Regionplan udstikker på området herunder både omkring naturudpegningen og
varetagelsen af det ansvar, som den nye storkommune overtog i forbindelse med amternes
nedlæggelse ”.
”Det er desuden ikke rimeligt overfor befolkningen og den almindelige demokratiske proces,
at byrådsflertallet nu har valgt at udsende et lokalplansforslag i høring, når forslaget til
lokalplan slet ikke er tilstrækkelig præcis og fyldestgørende til at kunne udgøre en rimelig
beskrivelse af planens fulde indhold og konsekvenser for Blåbjerg-området”.
”Det var at gøre grin med befolkningen, når byrådsflertallet for nogle måneder siden meldte
ud, at der var lyttet til protesterne mod de 100 huse og at antallet af huse derfor skulle
reduceres til i stedet 60. Bygherres oprindelige ønske om 100 huse på tilsammen ca. 7.500
kvadratmeter blev af flertalsgruppen lidt nølende accepteret at være for massivt til det
pågældende areal. Det foreliggende forslag giver - trods tilkendegivelsen fra flertalsgruppen
– teoretisk mulighed for 60 huse á hver op til 160 kvadratmeter d.v.s. i alt ca. 9.500
kvadratmetre ! .
”Det er blevet en slags Davids kamp mod Goliath, og derfor er det nu ekstra vigtigt, at de
mange borgere, som er optagede af hvorledes Varde kommune udvikler sig og hvorledes
kommunen varetager sit ansvar for planlægningen af vore turist- og sommerhusområder og
dermed også naturområder, nu fatter pennen og gør brug af deres demokratiske ret til at
fremsætte indsigelser mod lokalplansforslaget”.
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