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Status på udviklingsprojektet om Remisen ved Vestbanegården
Dok.nr.: 10611
Sagsid.: 14/10790
Initialer:
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte den 6. oktober 2015 at igangsætte et projekt med udvikling af 
Remisen og området ved Vestbanegården i Varde.
 
Planlægningsarbejdet er igangsat af en mindre styregruppe bestående af ekstern 
konsulent Erik Brandt Dam fra firmaet Erik Brandt Dam, Eske Møller fra Realdania samt 
Bent Peter Larsen og Jørgen Nielbæk fra Varde Kommune.
 
Der er udarbejdet en tidsplan, der er vedlagt sagsfremstillingen sammen med et nyt 
kortmateriale over Remisen. 
 
Tids- og handleplanen består af følgende faser:
 

Tid Aktivitet
Primo februar Fastlæggelse af principper for brugen af Remisen 
Primo marts Fremlæggelse af tids- og handleplan for Direktionen
Igangsættes medio 
februar

Undersøgelse af jordbundsforurening 

Igangsættes medio 
februar

Byggeteknisk gennemgang. Tilstandsvurdering. Økonomi.

1. marts Drøftelse af tidsplanen i styregruppen
Medio marts Fastlæggelse af præmisser for erhvervelse af Remisen
Primo april Indbydelse og møde med potentielle brugere af Remisen
Ultimo april Udpegning af foreninger mm. til det videre arbejde
Medio maj Kreativ workshop om multifunktionel anvendelse af Remisen 
Medio juni Bearbejdning af input til aktiviteter, prioritering af 

anvendelse og oplæg til kravspecifikation og organisering
Ultimo september Forprojektet 
Ultimo oktober Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for det videre arbejde
 

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at tids- og handleplanen er realistisk tidsmæssig og økonomisk.

Konsekvens i forhold til visionen
Visionen ”Vi i Naturen” tænkes ind i forbindelse med disponering af udenomsarealet.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov.
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Økonomi
Forprojektet beløber sig til 500.000 kr., der fordeles med 300.000 kr. til Realdania, 
100.000 kr. fra Byrådets udviklingspulje og 100.000 kr. ved medgået tid fra afdelingen 
Kultur og Vækst.
 
Erhvervelses-, etablerings- og driftsudgifter ved implementering fastlægges i projektet.

Bilag:
1 Åben Tegningsmateriale fra Erik Brand Dam.pdf 30158/16
2 Åben Tids- og handleplan for udvikling af Remisen 30140/16

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler Direktionen, 
at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Direktionen den 03-03-2016

Fraværende: Louise Raunkjær

Anbefalingen blev godkendt. 
 


