Herning Kommune
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Rådhuset
Torvet 7400 Herning
Att: Jesper Engaard Jensen
Sagsnr. 05.01.02-P20-3-14

Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K
Att: Tom Løvstrand Mortensen
J.nr. 14/15740
Snejbjerg 6. december 2016
Klage over manglende adgangsvej til Gødstrupvej 8A-H
Vedrørende Gødstrupvej 8A-H / Lerbjerg ønsker vi (Beboere på Lerbjerg og Gødstrupvej 8A-8H) hermed at
fremkomme med vores syn på sagen, og hvorfor vi mener der bør ske en omstødelse af Vejdirektoratets
seneste afgørelse i forhold til vejprojekt for Gødstrupvej 8.
Vi undres over at sagen er kommet så vidt, da der jf. nedenstående punkt 1 allerede er sket salg af
jordstykket som adgangsvejen skal anlægges på.
Vi har en række punkter, som vi mener Vejdirektoratet og Herning kommune skal forholde sig til, og som
efter vores mening skal sikre at adgangsvejen anlægges som angivet i lokalplan NR. 51.B3.2

Fakta:
1. Nuværende ejere af Gødstrupvej 6, Matrikel 1C (Torben Laier Lauridsen & Pernille Lauridsen) har
købt huset 29. august 2008, altså efter lokalplan NR. 51.B3.2 blev vedtaget d. 26. februar 2008 og
bekendtgjort i Herning Folkeblad d. 26. marts 2008. Derfor virker det ikke naturligt/oprigtigt at de
klager over anlæggelse af adgangsvej til Gødstrupvej 8 (Matrikel 1N) via matrikel 1C, da de har
været bekendt med at denne vej ville blive virkelighed siden de købte huset, da den er beskrevet i
lokalplanen NR. 51.B3.2. Torben og Pernille har endvidere i mail til Herning Kommune 12. maj 2014
erkendt at de ikke har nogen økonomisk interesse i anlæggelse af adgangsvej til Gødstrupvej, da
tidligere ejer af Matrikel 1C har solgt jordstykket til bygherre Ivan Mortensen for DKK100.000. Citat:
”Vi har ikke nogen økonomisk interesse i dette, da selve grundstykket vejen skal placeres på, har
været en handel mellem tidligere ejer af 1c og ejer af 1n.” Se bilag 1. Denne handel er tilsyneladende
ikke blevet tinglyst.
2. Herning Kommune har i byrådet gentagne gange behandlet denne sag, og det er besluttet at
lokalplan NR. 51.B3.2 fastholdes. (12. august 2013 og 26. august 2014)
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3. Det har tidligere være muligt for Lerbjergs beboere/gæster på Lerbjerg at parkere på Lerbjerg, da
trafikken på den blinde vej var meget minimal. Lerbjerg er i det nordlige stykke kun 5 meter bred,
og dermed for smal til at benytte som tilkørselsvej til Gødstrupvej 8. Der er ofte trafikalt kaos, hvor
parkerede biler i vejkanten er til gene for dagrenovation og generel fremkommelighed på Lerbjerg.
Specielt i de perioder hvor der afleveres og afhentes børn hos Lerbjergs 2 dagplejer. Denne
problemstilling løses ikke med anlæg af 4 parkeringspladser som foreslået af Herning Kommune.
Problemstillingen mht. vejbreden er også anvendt af Herning Kommune som argumentation ift.
Vejdirektoratet.
4. Beboere på Gødstrupvej 8 er bekymrede for at f.eks. ambulancer/brandbiler ikke kan finde hurtigt
frem, da adresserne ikke kan findes via GPS eller kort.
5. Tilsvarende problem opleves med levering af pakkepost/breve o.l. som ofte udebliver/forsinkes.
6. Ejerne af Gødstrupvej 8A-8H føler sig snydt, og føler ikke de har fået hvad de har betalt for.
Salgsmateriale (Bilag 2) på ejendommene har lovet køberne adgangsvej via Gødstrupvej. En langt
simplere og mere direkte adgang end den nuværende snørklede midlertidige adgangsvej via
Lerbjerg.
7. Ivan Mortensen (Bygherre matrikel 1N) påstår at han har købt grundstykket vejen skal placeres på
af tidligere ejer af Matrikel 1C. Dette går fint i tråd med Torbens Lauritsen (Ejer af Gødstrupvej 6)
forklaring citeret i punkt 1.
8. Det undrer os, at sagen kan komme hertil, da der i lokalplan NR. 51.B3.2 §10 stk. 10.1 står, at ny
bebyggelse ikke må tages i brug før:
a. De i §4 nævnte adgangsveje, parkeringspladser, redningsveje er etableret (Disse er endnu
ikke etableret)
9. Vi undrer os samtidig over den mangelfulde underbygning af sagen fra Herning Kommunes side i
forhold til Vejdirektoratet.

Det har tidligere været foreslået at de 2 nuværende udkørsler fra Gødstrupvej 6 skal sløjfes, og Gødstrupvej
6 skal have tilkørsel fra den nye adgangsvej til Gødstrupvej 8. Med udgangspunkt i Bilag 3 foreslår vi at
udkørsel 1 sløjfes og parkeringsareal tilsluttes adgangsvejen til Gødstrupvej 8, men vi ser ingen problemer i
at udkørsel 2 forbliver som i dag, således at ejerne af Gødstrupvej 6 stadig har adgang til begge sider af
deres ejendom. Vi vurderer ikke at udkørsel 2 udgør nogen fare for trafikken, da den munder ud i en fartdæmpet strækning af Gødstrupvej.
Vi imødeser en snarlig løsning af denne efterhånden meget lange sag.

Med venlig hilsen
Beboerne på Lerbjerg 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17A, 17B, 19, 21, 23, 25,27 samt Gødstrupvej 8A – 8H
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