Referat fra møde med
Sommerhusgrundejerforeninger
den 29. maj 2019
Der deltog 55 formænd for sommerhusgrundejerforeningerne i Jammerbugt kommune.
Fra Jammerbugt Kommune deltog Borgmester Mogens Gade, Udvalgsformand
Jens Chr. Golding, Direktør Thomas Krarup, Teknik- og Forsyningschef Peter
Laursen, afdelingsleder Vand og Natur Henrik Damsgaard og afdelingsleder
Plan/Byg Kell Agerbo.

Emner aftalt med Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger
1.
2.
3.
4.
5.

Kystbeskyttelsen og planer for klimatilpasning
Politiet om indbrudssikring
Renovationsordning
Næste års møder
Evt.

Emner indkommet fra bestyrelser
6.
7.

Beredskabsplan i forbindelse med evakuering
Tidsplanen for de nye lokalplaner

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, Pandrup

Dagsorden:

1.

Kystbeskyttelsen og planer for klimatilpasning
Henrik Damsgaard orienterede om, at Kystdirektoratet har udarbejdet et
kort, der viser, hvordan kysten udvikler sig (se oplæg).
Der er ikke langs kysten i Jammerbugt Kommune konstateret kysterosion,
der kan være til fare for bygninger eller sommerhusområder.
Henrik Damsgaard/Vand og Natur

2.

Politiet om indbrudssikring
Politiassistent Søren Panum gav en orientering om indbrudssikring.

3.

Renovationsordning
Peter Laursen orienterede om kommende affaldsordninger i sommerhusområderne (se oplæg). Den næste nationale affaldsplan skal implementere
EU-krav og sætte retning for alle kommuners affaldsordninger. Men den
nationale plan er udskudt til primo 2020.
Samtidig ønsker landspolitikerne at ensrette affaldsordningerne i Danmark,
så man fremover ikke oplever store forskelle i affaldssorteringen i kommunerne.
Indtil der er besluttet noget om dette, er det risikabelt at udbrede nye affaldsordninger – også i sommerhusområderne.
Endelig skal en ordning for madaffald for boliger, og dermed evt. også for
sommerhuse, ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes valg af løsning.
Det skyldes, at Jammerbugt Kommune gerne ser flere fælles løsninger
blandt kommunerne, da fælles løsninger vil give stordriftsfordele til gavn for
borgerne. Forsyningen regner med at begynde planlægning af fremtidens
løsning i anden halvdel af 2019.
Peter Laursen/Teknik- og Forsyningschef

4.

Næste års møder
28. januar 2020, kl. 15
20. maj 2020, kl. 19

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, Pandrup

5.

Evt.
Ingen bemærkninger.

6.

Beredskabsplan i forbindelse med evakuering
Søren Taagehøj Thomsen fra Foreningen Klitplantagen Blokhus fortalte om
det udkast, til en evakueringsplan til brug ved en eventuel brand i sommerhusområdet i plantagen, som foreningen havde udarbejdet, og som for tiden er til godkendelse hos relevante myndigheder.

7.

Tidsplanen for de nye lokalplaner
Efter vedtagelsen af de 5 lokalplaner for ca. 1.200 sommerhuse nord for
Blokhus, der trådte i stedet for de gamle byvedtægter, og dermed gav et
opdateret grundlag for byggeaktiviteter, vil der i 2019 ikke blive igangsat
nye lokalplaner for sommerhusområder.
I begyndelsen af 2020 vil det blive vurderet, om der skal igangsættes revurdering af eksisterende lokalplaner (se oplæg).
Kell Agerbo/Plan og Byg

Tak for et godt møde.

Venlig hilsen
Thomas Krarup

Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, Pandrup

