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Gang på gang har politikerne sagt, at
»
»
lokalplanerne skal udarbejdes. Det sagde de
i 2018, i 2019 og i 2020. Men der sker intet.

JOHN HUNDERUP, formand for lokalplanudvalget under Grundejerforeningen for Saltum Strand

Nødråb til Jammerbugt
Kommune: Kom nu i gang!
Af Helle Madsen
hm@dnmh.dk

JAMMERBUGT: - Der må sim-

pelthen være en forklaring,
siger John Hunderup - midt
inde i en samtale, som på det
tidspunkt har varet mere
end en halv time.
Han gentager:
- Der må simpelthen være
en forklaring på, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen ikke bare sætter arbejdet med lokalplanerne i
gang. Hvorfor gør de det ikke? Hvad er motivet, spørger
John Hunderup.
Han er formand for dét lokalplanudvalg, som Grundejerforeningen for Saltum
Strand har nedsat for at
komme med et udspil til
Jammerbugt Kommune.
Foreningen har 500-600
medlemmer fra Gråbakken
nord for Blokhus og op til
Grønhøj Strandvej syd for
Løkken.
Egentlig er John Hunderup ikke typen, der bare kritiserer offentligt. Han vil
meget hellere være konstruktiv.
Men han er efterhånden så
frustreret, at han alligevel
letter låget.
For grundejerforeningen
hører hele tiden fra frustrerede sommerhusejere, der
frygter det værste.
Sommerhusejerne føler
ikke, at de har nogen som
helst sikkerhed, hvis huset
ved siden af deres bliver
solgt.
Bygger de nye ejere så om
og til? Og bliver det i en højde og et omfang, der stikker
helt af fra det helhedsindtryk, som området har?
Eller endnu værre: Vil det
nye hus blive et kæmpe udlejningshus eller et “festhus”
med voldsom aktivitet? Eller
vil det tage udsigten fra stuen - eller aftensolen fra terrassen?
- Det er jo forfærdeligt at
leve i sådan en usikkerhed,
siger John Hunderup og tilføjer:
- Det kunne jo løses, hvis
Jammerbugt Kommune fik
udarbejdet de nødvendige
og tidssvarende lokalplaner,
så linjen i byggetilladelser
var mere klar - og antallet af

- Hvorfor vil politikerne i Jammerbugt Kommune ikke sørge
for at lave lokalplaner for sommerhusområderne, spørger
John Hunderup, der er formand
for lokalplanudvalget under
Grundejerforeningen for Saltum Strand.
dispensationer blev bragt
ned.
Problemet er, at de eksisterende lokalplaner - nogle af
dem kaldet byplanvedtægter - er så gamle, at de ikke
længere er tidssvarende.
Jammerbugt Kommune
udarbejdede ganske vist - i
samarbejde med grundejerforeningen - nogle retningslinjer for lokalplanlægning i
2011, men de er ikke juridisk gældende.
Derfor kan de fraviges.
John Hunderup anfører, at
der er gode intentioner i
2011-retningslinjerne - og at
han gerne så dem udmøntet
i egentlige lokalplaner.
- Der er i den grad brug for
et ordentligt og tidssvarende
plangrundlag - ikke mindst
set i lyset af, at der de seneste 20 år er kommet et
enormt pres på sommerhusområderne, mener John
Hunderup.
Han forstår ikke, hvorfor
politikerne ikke sætter arbejdet med lokalplanerne i
gang.
- Gang på gang har politikerne sagt, at lokalplanerne
skal udarbejdes. Det sagde
de i 2018, i 2019 og i 2020.
Men der sker intet, siger
John Hunderup.
Han undrer sig over, hvorfor politikerne tilsyneladende ikke træffer en beslutning
- og han efterspørger en forklaring.
- Er det mon fordi, de
handlende kan sælge et par
grillbøffer mere i de lokale
butikker, hvis der bliver flere

sommerhuse - og at husene
bliver så store, at man kan
presse et par gæster mere
ind, spørger John Hunderup.
- Jeg vil simpelthen så gerne have, at de fortæller hvorfor, for selvom man måske
ikke er enig i motivet, så
hjælper det jo med en forklaring, siger han.
John Hunderup har været
gæst i sommerhusområdet
ved Blokhus, siden han var
dreng, men bor selv i Nordsjælland.
Til sammenligning nævner han et eksempel fra en
anden kommune. Politikerne dér er meget tydelige og
åbne omkring deres strategi.
Den pågældende grundejerforening havde kæmpet med
kommunen omkring udstykninger og var til møde
med borgmesteren.
- Borgmesteren skulle have sagt: “Ved I hvad? Grundejerforeningen eller ej, så
banker vi lige så mange huse
ind, som det overhovedet er
muligt. Det gør vi for at få
flest mulige penge i kassen”,
genfortæller John Hunderup.
- Og det var egentlig en
meget rar melding at få, for
så ved man, hvor man står.
Jeg har ikke fået den samme
klare melding fra politikerne i Jammerbugt Kommune,
så jeg forstår simpelthen ikke, hvad de vil, siger John
Hunderup.
- Hvad er det, politikerne i
Jammerbugt ikke vil fortælle os? Hvorfor kan de ikke
forklare, om det er for at
støtte udlejningsindustrien.
Om det er fordi, det er nemmest at sige ja, når de sidder
til møde med en pengestærk
investor og hans advokat.
Jeg kan være bange for, at
det er en snæver tanke om
bare at få nogle huse ind.
Det er meget frustrerende,
for det kan være svært at
samarbejde, når man ikke
kender dagsordenen, siger
han.
John Hunderup kalder det
en glidebane, når det ene
byggeri efter det andet - som
vel at mærke strider mod
2011-rammerne - bliver løftestang for det næste, så natur, miljø og harmoni ødelægges. Han frygter konsekvenserne for området.
- Der må være en stopknap

et eller andet sted. Har man
slet ikke tænkt over, hvor
langt man vil gå. Man kan jo
skyde sig selv i foden, for
måske er der nogen, der ikke
længere vil holde ferie i
Nordjylland, fordi områdets
særpræg går tabt, siger han.
I Nordsjælland er sommerhusområderne blevet til villakvarterer, vurderer John
Hunderup.
- Det er plankeværk og
hæk, og det hele er spærret
inde i noget, der minder om
villaveje. Klitterne er pist
væk, og alt er groet til. Det er
sådan, det i værste fald kan
ende i Nordjylland, og jeg synes, man må have nogle tanker for, hvor langt man vil
gå.

Trods sin åbenlyse frustration går John Hunderup alligevel konstruktivt til værks.
For foreningen vil helst samarbejde med Jammerbugt
Kommune.
Grundejerforeningen for
Saltum Strand har derfor
nedsat et lokalplanudvalg,
der i øjeblikket er i gang med
at samle eksempler i sommerlandet.
- Det er ikke for at være
smagsdommere eller pege
fingre. Det er ikke grimme
huse, men eksempler på noget, der ødelægger harmonien, siger John Hunderup og
tilføjer:
- Det er huse, der ikke ville
have stået der, hvis kommunen havde fulgt deres eget

papir fra 2011.
John Hunderup understreger, at foreningen ikke
har noget imod store huse.
Problemet er ikke store huse
i sig selv. Men at de placeres i
de eksisterende områder,
der blev udbygget i 60’erne
og 70'erne.
- Her mangler vi netop de
bevarende lokalplaner for at
sikre harmoni, natur og miljø. Dertil mangler kommunen den overordnende planlægning, der regulerer, hvor
der kan udbygges med store
huse, siger John Hunderup.
Han lægger oveni, at erhvervsministeriet rent faktisk også kræver, at kommuner planlægger områder,
hvor store huse (dvs. større
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Vi har mange små høringer og diskussioner frem og tilbage,
»
»
men det skulle vi gøre alligevel. Men vi kunne da godt tænke os
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at få nye lokalplaner - det er bare et spørgsmål om ressourcer.
KELL AGERBO, planchef, Jammerbugt Kommune

SOMMERHUSE: Alle skriger på tidssvarende lokalplaner for
sommerhusområderne i Jammerbugt Kommune, men intet sker.
Hvad er den virkelige forklaring, og hvilken dagsorden ligger bag,
spørger Grundejerforeningen for Saltum Strand

Fårup
Sommerland åbner
med
restriktioner
POSITIVE: Fårup Sommerland ser
frem til en bedre sæson end sidste år,
når de fredag genåbner parken
Af Andreas K. Wielandt
akw@dnmh.dk

- Når der gives dispensationer, bliver det løftestang andre steder. For mig at se er det virkelig en glidebane, siger John Hunderup, der er
formand for lokalplanudvalget under Saltum Strand. 
Foto: Ritzau Scanpix
end 150 kvm.) kan bygges.
Han regner med, at grundejerforeningens
arbejde
med at kortlægge området
er færdigt først på sommeren - og at man derfor kan
aflevere dokumentation til
kommunen.
Det haster, mener han.
- Desto længere tid, der
går, desto flere ulykker opstår - og jo mere brok og ballade bliver der, for det er mit
indtryk, at forvaltningen
bruger masser af tid på at
håndtere utilfredse borgere.
Den tid var meget bedre givet ud på at udarbejde lokalplaner, så forvaltningen ikke
i samme omfang skal hoppe

fra tue til tue, siger John
Hunderup og kommer med
en sidste opfordring til politikerne i Jammerbugt Kommune.
- Det vil give en helt anden
ro, hvis plangrundlaget er i
orden. Få nu lavet de lokalplaner. Det er ikke for sjov,
det her! Det handler om prioritering.
Nordjyske har spurgt planchef Kell Agerbo, Jammerbugt Kommune, hvorfor
man ikke sætter arbejdet
med lokalplaner i gang.
Han svarer, at det er et
spørgsmål om ressourcer.
- Det kræver rigtig meget
og tager rigtig lang til at ud-

arbejde lokalplaner, siger
Kell Agerbo.
Men I bruger vel også mange ressourcer på at behandle
klager fra borgere og henvendelser fra medierne?
- I forhold til antallet af
byggesager har vi ikke mange klager i klagenævnet, siger Kell Agerbo.
Men én ting er de sager, der
ender i klagenævnet - noget
andet er antallet af henvendelser og kritik direkte til forvaltningen?
- Vi har mange små høringer og diskussioner frem og
tilbage, men det skulle vi gøre alligevel. Men vi kunne da
godt tænke os at få nye lokal-

planer - det er bare et spørgsmål om ressourcer.
Hvad kræver det at få lavet
lokalplaner over de områder,
som har mest brug for det?
- At vi ansætter to medarbejdere i to år. Men det er ikke nok, at kommunalbestyrelsen giver os pengene. Vi
skal også finde to medarbejdere. Hvis jeg slår en stilling
op i dag, kan jeg ikke få nogle medarbejdere, der kan lave lokalplaner. Der er virkelig pres på byggeriet.
Har du så opgivet?
- Nej, nej. Vi har også to-tre
medarbejdere, der kan lave
det. Men der er også så meget andet, de skal lave.

FÅRUP: En ny forlystelse for
de yngste - Skovturen - vil
køre for første gang fredag,
og parkens andres aktiviteter vil også være i fuld drift.
- Skovturen, som er vores
nye bilbane, åbner officielt,
og det er egentlig dagens
vigtigste markering. Fordi
forsamlingsforbuddet
er,
som det er nu, vil vi ikke forsamle mange eller lave et
stort event, siger Fårup Sommerlands administrerende
direktør, Niels Jørgen Jensen.
Corona-restriktionerne vil
dog ikke blive nogen stor
hindring for omgangen og
aktiviteterne i parken, mener Niels Jørgen Jensen.
- Retningslinjerne for åbningen kommer til at ligne
dem, der er, når man skal ud
og handle, siger Niels Jørgen
Jensen.
Sidste år skulle gæster i
parken eksempelvis smide
deres mundbind væk efter
hver endt tur i en forlystelse.
Nu følger Fårup Sommerland princippet fra resten af
samfundet, og tillader at gæster lægger mundbindet i
lommen og genbruger det til
flere aktiviteter.
- Vi kan køre med fuld kapacitet på vores rutsjebaner,
så børn under 12 år ikke kører med mundbind og alle
andre kører så med mundbind, siger Niels Jørgen Jensen og kalder retningslinjerne for positive.

Forsigtig positiv
Ved indgang til parken skal
man ligesom ved frisøren eller på indendørs restauranter fremvise coronapas. Man
kan også påvise, at man er
vaccineret eller at man har

Sommerlandet kan køre med
fuld kapacitet på sine rutchebaner.
været smittet indenfor de
sidste seks måneder.
Sidste år havde sommerlandet for første gang i 27 år
underskud.
Med
knap
400.000 gæster sidste år, var
der 30 procent færre besøgende end ved en normal
sæson. Med de foranstaltninger i syne og samfundets
tendenser, ser direktøren
frem mod en bedre sæson
end sidste år.
- Vi glæder os over, at vi åbner som normalt i en forårssæson, så det er rigtig positivt. Booking på hotellet ligger langt over normalen.
Salget af sæsonkort ligger
lidt over forventet niveau,
og så kigger vi ind i en sommer, hvor der tegner sig et
billede af, at feriehuse og
campingpladser allerede nu
kan melde, at der har været
god booking - så pilen peger
den rigtige vej, siger Niels
Jørgen Jensen.
Der er ingen øvre grænse
for, hvor mange gæster Fårup Sommerland må lukke
ind i sin omkring 250.000
kvadratmeter store forlystelsespark. Der vil kun være generelle afstandskrav og forsamlingskrav i restauranterne.
- Vi har set helt vildt frem
til at komme i gang igen og
kunne åbne på nogenlunde
normale vilkår, siger Niels
Jørgen Jensen.
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