
Til Sønderborg kommune! 

Beboere i Kær/ Ormstoft skal hermed gøre indsigelse over ændring i lokaplanen 4-94 

Der er ikke blot tale om en ændring  i lokalplanen men også i kommuneplanen. Ændringen har været lagt 

frem til høring på kommunens hjemmeside og  først 3 uger senere i lokal aviser. Dette betyder at der er 

gået tid tabt hvor der var mulighed for indsigelse. Der er tale om en stor ændring, og  det vil berøre så 

mange, at det er urimeligt kun  at lægge til høring på denne måde. Der er byttet rundt på den tidligere 

prioritering hvor tung industri lå ved kraft varmeværket og dermed i god afstand fra bolig områder til,  at 

tung industri og store områder med lagerplads  kommer til at ligge tæt på boligområderne  Ormstoft,  Kær. 

Specielt gøres indsigelse mod et kommende 25-30 meter højt kontorbyggeri, der såvidt vi har forstået er 

det samme kontorbyggeri som der blev gjort indsigelse overfor ved broen på dybbølsiden af alssund fordi 

det ville skæmme et historisk område. Man forsøger nu at gentage en gennemførelse af et skæmmende 

projekt ved indgangen til et historisk og naturskønt område. Og endda inden for kyst linie bestemmelser. 

200m længere ude på Kær er der servitutter om max 20m bebyggelse i højden. Og for at sætte tingene i 

perspektiv kan man undre sig over at, man i kommunen var så utroligt længe om at give Burger king lov til 

at rejse et skilt på 16 meter når man tillader en byggeklods som denne !!! En beslutning der tyder på 

mangel af respekt overfor et boligområdes beboere for at tækkes et enkelt (det samme) firma. Dette er 

ikke en varetagelse af almenvellet som en kommune har pligt til. Det er ikke en plan, som er en kommune  

der kandiderer til kulturhovedstadværdig. 

Denne indsigelse er fremført af beboere på kær og medlemmer af Kær Landsbylaug. 
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