NR. 1

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
15. marts 2019 10:24
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 8-1-103

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 8-1-103 Boliger, Vest for Tofthøjvej, Storvorde
Dato: 15-03-2019 10:24:00
Name: Miljjø- og Fødevareministeriet, Arter & Naturbeskyttelse v. Anders Yde Halse
Address: Haraldsgade 53
Postnr: 2100
By: København
Tlf: 23251685
Email: ayhal@mst.dk
Emne: Bemærkning til Aalborg Kommuneplantillæg nr. 8.011
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune, Plan & Udvikling.
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til tillæg nr. 8.011 til Aalborg Kommuneplan, følgende
bemærkninger for så vidt angår varetagelsen af de statslige naturbeskyttelsesinteresser i medfør af planlovens § 11
a, stk. 1, nr. 14, samt ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning” nationale hensyn nr. 2.1.1, som vi
gerne vil i dialog med jer omkring:
Det fremgår af forslag til tillæg nr. 8.011 til Aalborg Kommuneplan, at tillægget er udarbejdet med henblik på at
skabe mulighed for at omdanne området fra landbrugsområde til boligområde. Det fremgår, at
kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt forslag til lokalplan. Størstedelen af
området er imidlertid udpeget som økologisk forbindelse i Aalborg Kommuneplan.
Miljøstyrelsen finder således, at der mangler en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser rammeændringerne
eventuelt vil medføre for de interesser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages inden for
udpegningerne, herunder om funktionen af udpegningerne kan opretholdes.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod planforslaget men en bemærkning om gældende regler.
Såfremt Aalborg Kommune har spørgsmål angående Grønt Danmarkskort, er I velkomne til at kontakte
undertegnede.
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Haraldsgade 53 | 2100 København Ø | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

ID: 1109
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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NR. 2

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
18. marts 2019 20:06
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 8-1-103

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 8-1-103 Boliger, Vest for Tofthøjvej, Storvorde
Dato: 18-03-2019 20:06:00
Name: Robert Johannes Olesen
Address: Gadekærsvej 4
Postnr: 9280
By: Storvorde
Tlf: 20627606
Email: alfarobert@mail.dlk
Emne: Boliger vest for Tofthøjvej 9280 Storvorde
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Lokalplaner er ikke meget værd. Vi har en gammel lokalplan , hvor i der står at der ikke må bygges inden for 300
meter fra Sejlflod kirke. I den blev det også lagt op til at man skal bevare landsby miljøet, men det ser man åbenbart
stort på i dag. Vi vil være meget kede af at Kirkebakken skal belastes med 100 biler om dagen. Det er Sejlflod jo slet
ikke gearet til. Vi mener at der er brug for andre og bedre til og fra kørsels forhold. Store problemer vil der ligeledes
blive ved Tofthøjskolen.
Angående de 3 Gravhøje på arealet har vi heller ikke hørt noget til.
Hvad med De fredede gamle Kalkgrave og til hørende sjældne blomster.
ID: 1110
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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NR. 3

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
24. april 2019 13:10
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 8-1-103
20191127 - SSS høringssvar til lokalplan 8-1-103 vers24-04-19.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 8-1-103 Boliger, Vest for Tofthøjvej, Storvorde
Dato: 24-04-2019 13:10:00
Name: Storvorde-Sejlflod Samråd
Address:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: leneporup@gmail.com
Emne: Høringssvar vedr. lokalplanforslag 8-1-103 - Boliger vest for Tofthøjvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed fremsendes høringssvar vedr. lokalplanforslag 8-1-103 - Boliger vest for Tofthøjvej fra Storvorde-Sejlflod
Samråd, se vedhæftede.
ID: 1127
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Att. plan.udvikling@aalborg.dk

Høringssvar og klagepunkter angående Aalborg kommunes
lokalplanforslag 8-1-103
-Boliger vest for Tofthøjvej, Storvorde-Sejlflod
Indgivet af Storvorde- Sejlflod Samråd, i samarbejde med Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod

Storvorde-Sejlflod Samråd indgiver hermed høringssvar til lokalplan 8-1-103: Boliger vest for Tofthøjvej, se
udklip fra lokalplanen herunder, med markering af området samt dertil hørende klagepunkter.
På baggrund af et borgermøde med 102 deltagende borgere afholdt den 8. april 2019 i Den Gamle Brugs i
Storvorde er det overordnede indtryk, at borgerne er glade for, at der endelig sker noget i StorvordeSejlflod. Planen har været længe undervejs, og byudvikling kræver først og fremmest adgang til nye
grunde/boliger for at tiltrække flere borgere for ad den vej at sikre grundlaget for udbygning af den
offentlige og private service i Storvorde-Sejlflod. Det er borgerne i Storvorde-Sejlflod tilfredse med.
Der er dog en række aspekter og følgevirkninger ved og omkring lokalplanen, som borgerne har udtrykt
deres bekymring om, og som hermed videregives. Det drejer sig om følgende punkter, som vil blive
behandlet i indsigelsen:
1. Trafikforholdene ud til Tofthøjvej og Gadekærsvej: Ved planens gennemførelse skal al
trafik fra det nye boligområde ledes ned til og gennem Tofthøjvej og Gadekærsvej, dvs.
ind gennem Storvorde-Sejlflod. Dette giver problemer med oversigtsforhold, sikkerheden
for bløde trafikanter, børns skoleveje, øget støj og barriereeffekt. Dette matcher dårligt
med kommunens målsætninger for oplandsbyer i Handlingsplan for Mobilitet 2040.
2. Vejforsyning vedrørende perspektivområdet nord for lokalplanområdet mangler: Det er
oplagt at skabe vejforbindelse mod perspektivområdet gennem lokalplanområdet, men
dette er ikke sket. Dette undrer lokalsamfundet, som ud fra et naturligvis betydeligt
lokalkendskab ikke ser nogen anden fornuftig vejadgang til perspektivområdet end
gennem lokalplanområdet. Dette har været anført tidligere, og man undrer sig derfor over
en vedvarende manglende lydhørhed angående dette.
3. Udviklingsmulighederne nord for lokalplanområdet: I fortsættelse af pkt. 2 kan det
konstateres, at der ikke er udvist rettidig omhu angående udviklingsmulighederne nord
for lokalplanområdet. Det drejer sig om fornyelsen og videreudviklingen af byens skole og
sport- og fritidsområde, som indebærer betydelige forandringer nord for lokalplanområdet. Denne proces er sat i gang i lokalsamfundet, men lokalplanen ignorerer dette,
og forringer og fordyrer derved udviklingsmulighederne væsentligt. Det er meget
uhensigtsmæssigt.
4. Manglende sammenhæng i planlægningen af grønne og rekreative forbindelser. Aalborg
kommune har ambitioner om grønne, aktive og bæredygtige byer. Det burde komme
væsentligt bedre til udtryk igennem denne lokalplan.
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Klagepunkter - uddybning

Perspektivområde og areal
til offentlige institutioner:
-Sports- og fritidscenter og
skoleudvidelse
-boliger?
-skovrejsning?
Adgang?
Langs
Tofthøjvej og
Gadekærsvej:
Øget trafik
Trafiksikkerhed
Tung trafik
Støj
Barriereeffekt

Trafikforhold omkring lokalplanområdet
Planen tilfører to udkørselsveje til hhv. Tofthøjvej i Storvorde og dennes forlængelse Gadekærsvej i Sejlflod.
Begge steder er udkørsels- og oversigtsforholdene af ringe karakter. Ydermere ligger udkørselsvejen i den
nordlige ende ud til Tofthøjvej meget tæt på den overfor liggende stejle udkørsel fra Vigen og SSB Boldklub,
som har særdeles ringe oversigtsforhold. Også tilslutning i syd til Gadekærsvej er meget snæver og med
dårlige oversigtsforhold og dårlige vilkår for bløde trafikanter. Der skal sikres foranstaltninger af
trafiksikkerhedsmæssig karakter for både kørende, cyklende og gående for begge nye udkørselsveje. Jf.
kommunens egen politik ønskes flere borgere ud på cyklen på de korte afstande. Dette bør der arbejdes
tydeligere for i denne lokalplan samt i byen i øvrigt. Ved Tofthøjvej/SSB kan det anbefales at etablere en
mindre rundkørsel eller lignende, så trafikken ledes forsvarligt igennem fra alle sider.
Tofthøjvej er den samlende hovedfærdselsåre for de centrale byfunktioner i Storvorde, og denne vej vil
tilføres yderligere trafik fra den nye udstykning. Mange borgeres bekymring er, at Tofthøjvej bliver så
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belastet af trafik gennem byen, at dette medfører større støjgener, øget utryghed og trafiksikkerhedsproblemer, øget barriereeffekt mellem bydelene, og negativ effekt på ejendomspriser langs disse veje.
Trafik og støj optager borgerne. Hvordan sikrer man flest mulige borgere færrest mulige trafik- og støjgener?
Tung lastvognstrafik bør i videst mulig omfang undgås gennem Storvorde-Sejlflod, hvor det hensigtsmæssigt
kan lade sig gøre. Med lokalplanens nye bebyggelse, og en allerede belastet Tofthøjvej som knudepunkt med
bymidte, kirke- og kirkekontor, sognegård, boliger, forretninger, aktivitetscenter, plejecenter, kommende
læge- og sundhedshus, børnehaver, skole og hal samt bold- og fritidsklubber, der alle forbinder til Tofthøjvej,
er det af afgørende betydning at mindske tung trafikadgang. Tung lastvognstrafik i forbindelse med
fordebatten om Limfjords Danske Rodfrugter viser, at der bør planlægges for at gøre det attraktivt at få den
tunge trafik til at køre en anden vej end igennem Storvorde og Sejlflod bymidter. Der bør i den videre
planlægning omkring miljø og bæredygtighed i trafikken indføres mulighed for ved skiltning at føre den
tunge trafik ad andre veje, og eventuelt samtidig sætte grænser for lastvognes størrelser i bestemte
områder. Nyeste udvikling er, at man i boligområder ser PostNord køre rundt i store sættevogne for at
aflevere små pakker.
Dertil er det velkendt indenfor trafikforskning, at øget trafik gennem boligområder og områder med mange
forskelligartede byfunktioner på hver side af en vej vil øge den såkaldte barriereeffekt og dermed medvirke
til en opdeling af byen. I Aalborg kommunes Handlingsplan for Mobilitet 2040 peger kommunen selv på, at
flere oplandsbyer oplever opdeling af byen pga. at trafikken ledes ind gennem byen. Dette er netop tilfældet
i Storvorde-Sejlflod, og denne lokalplan vil med sin vedtagelse i nuværende form være aktivt medvirkende til
at forværre situationen – i modstrid med intentionerne i Handlingsplan for Mobilitet 2040.
Yderligere viser forskningen, at øget trafik i bygader og på veje i boligtætte områder har en negativ
konsekvens på ejendomsværdier. Disse konsekvenser kan og bør håndteres bedre fremover i StorvordeSejlflod, bla. gennem flere og bedre krydsningsmuligheder og en bedre sikring af lav hastighed gennem byen.
Lokalplanen medvirker derfor til et indtryk af, at der ikke er tænkt grundigt og langsigtet nok i forhold til at
skabe en sammenhængende trafikplanlægning for Storvorde-Sejlflod området, som lever op til kommunens
Mobilitet 2040-plan.
Manglende vejadgang mod nord
Dette understreges yderligere af en utilstrækkelig og mangelfuld behandling af mulighederne for
vejbetjening nord for lokalplanområdet af perspektivområdet samt området med mulighed for offentlige
institutioner (skoleudvidelse og en tiltrængt udvidelse af området med hallen, se næste afsnit). Kommunen
har udlagt disse områder til fremtidig byudvikling, men det er ikke sandsynliggjort, at disse områder på
forsvarlig vis kan betjenes ad anden vej end gennem lokalplanområdet. Tværtimod må det ud fra et grundigt
lokalkendskab til nuværende vejforhold og beliggenhed af eksisterende ejendomme og skel vurderes, at
adgang til disse områder reelt kun kan ske og skal sikres gennem lokalplanområdet.
Da lokalplanen ikke rummer mulighed for denne vejadgang, vil vi kraftigt opfordre til at sikre dette i en
hurtigt revideret lokalplan. Ellers lukker man områderne inde, og reducerer deres udviklingsmuligheder
væsentligt. Det vil give ringere betingelser for på sigt at leve op til den vedtagne byudviklingsplan og
kommuneplanen, hvilket kan være problematisk såfremt dette påklages af grundejeren af perspektivområdet. Og det vil betyde en kraftig forringelse af mulighederne for eksempelvis en tiltrængt udvidelse
med sports-, fritids- og skoleaktiviteter mod vest, se næste afsnit om dette.
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Nogle borgere ytrede i den sammenhæng også ønsker om, at der bør planlægges for en ny tracé til en
omfartsvej i fremtiden vest om byen på toppen af højdedraget og over til Storvorde-Klarup vej. Se bilag sidst
i indsigelsen med skitse fra gl. Sejlflod kommune. Der blev også talt om, at denne evt. på sigt kunne tilsluttes
til Svinetruget og videre til Egnsplanvej. En vestlig vejforbindelse vil kunne aflaste trafikken gennem
Storvorde væsentligt, men man afskærer, ligesom ved den manglende vejforbindelse til perspektivområdet,
for denne mulighed.
Andre borgere udtrykker, at de ønsker at fastholde Tofthøjvej som hovedfærdselsåre for både boligarbejdsstedstrafik og byens centrale funktioner, mhp. at fastholde og udvikle Storvordes handelsliv og
bymidte og samtidig fastholde sammensmeltningen af Storvorde-Sejlflod.
Udvidelse af sports- og fritidsaktiviteter og deres fremtidige vej- og stibetjening
Borgerne spørger ind til, om Storvorde-Sejlflods faciliteter og planer omkring skole, sport- og fritid,
børnehaver, vuggestuer og grønne områder reelt er tænkt tilstrækkeligt ind i forhold til planen? Særligt
synes der slet ikke at være taget hensyn til, at lokalsamfundet har igangsat en diskussion om anvendelse og
udvidelse af hele området nord for lokalplanområdet.
Der er i kommuneplanen reserveret areal vest for skolen og hallen til offentlige institutioner (som nævnt i
ovenstående afsnit), såsom skoleudvidelse og udbygning af indendørs sports- og fritidsfaciliteter. En
udbygning af indendørs sports- og fritidsfaciliteter, herunder hallen, har i mange år været diskuteret, og
områdets foreninger peger på et stort behov for dette. Samrådet har derfor igangsat en diskussion om en
videreudvikling af funktionerne i området umiddelbart nord for lokalplanområdet, og sammen med
Borgerforeningen drøftes det bl.a., hvorledes der kan rejses midler til dette. Områdets MTB-klub har dertil
gjort et stort stykke arbejde for at skabe flere faciliteter i det fri, og de peger konkret på udvikling af et
”Outdoor-center” koncept for Storvorde-Sejlflod området. En videreudvikling af området umiddelbart nord
for lokalområdet vil også kunne bidrage afgørende til dette, men det kræver planlægningsmæssig omtanke.
Samtidig er der i dag ofte parkeringsproblemer ved hallen og skolen – der er ganske enkelt allerede for få Ppladser, og der holder ofte køretøjer langs med Tofthøjvej. Dette er til gene for trafikken gennem byen såvel
som for funktionaliteten, trygheden og sikkerheden i området omkring hallen, skolen og sportsanlæggene
ved SSB.
Ud over at trafikken fra det nye boligområde vil bidrage negativt til denne eksisterende problematik, så vil
den påtænkte udvidelse af især sports- og fritidsfaciliteter på de allerede foretagne arealreservationer mod
vest forstærke trafik- og parkeringsproblemerne væsentligt. Det vil være uundgåeligt at skulle planlægge for
væsentligt flere P-pladser i forbindelse med sådan en udvidelse vest for hallen og skolen. Dette er der ganske
enkelt ikke plads til på østsiden (ud mod Tofthøjvej) af de nuværende hal- og skolebygninger. Med andre ord
må der altså sikres P-pladser, og vejadgang til disse, på arealreservationen mod vest.
En hensigtsmæssig vejadgang til dette reserverede område for offentlige institutioner mod vest vil netop
kunne sikres fra syd og gennem lokalplanområdet – ligesom det på samme tid vil kunne sikre vejadgang til
perspektivområdet. Der er ikke plads ad anden vej, såsom via Hassinghave – denne er ganske enkelt for smal
og vil kræve ekspropriation, og dertil vil det medføre nye og betydelige gener, da Hassinghave krydses flere
steder af børn på vej til og fra skole.
En klar fordel ved en vejadgang gennem lokalplanområdet vil være, at man til de ovennævnte udvidelser vil
kunne anvende det nye kryds/rundkørsel, som alligevel etableres fra lokalplanområdet og til Tofthøjvej. Det
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vil endda give en ny mulighed for, at alle P-pladser til fremtidig sports- og fritidsaktivitet vest for Tofthøjvej
evt. kan flyttes om på vest-siden af hallen (til det reserverede areal). Dvs. at arealet med hallens nuværende
P-pladser ud mod Tofthøjvej potentielt kunne frigøres til nye indendørs sports- og fritidsfaciliteter, herunder
haludvidelse.
Dette vil i så fald fjerne et trafikmæssigt konfliktpunkt ud for hallen og samle trafikken omkring det
kryds/den rundkørsel, som kommunen alligevel påtænker at lave ved lokalplanens nordøstlige hjørne.
Det må netop være kommunens opgave at sikre dette, gennem en planlægningsmæssig begrundelse, så
udviklingsmulighederne i denne del af byen ikke pludseligt forringes væsentligt, og så man undgår at skabe
nye problemer, der vil blive væsentligt dyrere at håndtere og bygge sig ud af, også for kommunen.
Grønne områder – rekreation og bæredygtighed
Aalborg kommune har også fremsynede planer for ”det grønne”, jf. planstrategien, og for rekreative
områder. Samtænkning af ”det byggede” og ”det groede” formuleres som en væsentlig ledetråd. De skal ses
som komplementære, ikke som modsætninger.
Borgerne i Storvorde-Sejlflod er enige og udtrykker betydelig interesse i at udvikle de grønne og rekreative
forbindelser og kvaliteter i området. Dette var tydeligt ifm. indspil til byudviklingsplanen for området.
Eksempelvis fik idéen om skovrejsning vest for Storvorde den største folkelige opbakning på et borgermøde
på Tofthøjskolen i 2015. Det er tiden at tænke skovrejsning ind og få gjort noget konkret ved det i de
nærmeste år.
Borgerne ser gerne flere og bedre forbindelser, og en endnu mere detaljeret tilgang til dette fra kommunens
side. Bakkerne vest for byen, herunder vest for lokalplanområdet, bør bringes bedre i spil. Adgangsforholdene og stiforbindelserne ønskes sikret mere tydeligt, end det i øjeblikket er indikeret i byudviklingsplanen for området. Det anbefales at gennemføre en mere detaljeret planlægning for grønne områder og
stiplanlægning af hele Storvorde-Sejlflod området mhp. at sikre bedre adgang til grønne områder,
sammenhænge mellem disse, og gode sammenhængende forbindelser gennem byen og mellem dens
primære byfunktioner. Dvs. en detailplanlægning, der i samspil sigter aktivt på at realisere kommunens
strategier for både mobilitet og ”det grønne”. Lokalplanområdet bør naturligvis indgå som et aktiv i sådan en
planlægning.
Endelig opfordres til, at kommunen gør sine tanker om bæredygtighed og kvalitet i udvikling mere synlige i
lokalplanen. Lokalplanområdet rummer mange kvaliteter, hvor det vil give god mening at stille yderligere
krav til arkitektur, beplantning, m.v. Kommunen bør dertil tage ansvar for beplantningsplaner i grønne
områder, eksempelvis mhp. at sikre naturligt hjemmehørende arter eller forskellige naturtyper. Dette vil
fremme områdets værdi, både miljømæssigt/rekreativt, socialt og økonomisk.
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Storvorde-Sejlflod Samråd håber hermed på bedste vis at have gengivet borgernes ønsker og bekymringer i
forbindelse med lokalplan 8-1-103.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Storvorde-Sejlflod Samråd (i samarbejde med Borgerforeningen Storvorde-Sejlflod)
Lene Porup
Formand

Bilag
Planperspektiv fra gl. Sejlflod kommune
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NR. 4

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. april 2019 07:04
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 8-1-103
20191125 - Vedtaget økologisk forbindelser.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 8-1-103 Boliger, Vest for Tofthøjvej, Storvorde
Dato: 23-04-2019 07:04:00
Name: Hans Henrik Nielsen
Address: rødageren 6
Postnr: 9280
By: Storvorde
Tlf: 21768476
Email: hans-henrik@nielsen.tdcadsl.dk
Emne: indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Indsigelse til lokalplan
Indsigelsen tager udgangs punkt i min miljøtilladelse på ejendommen Rødageren 6, Storvorde. I denne er der lavet
en vurdering af rødlistearter levested (stor Gyvelkvæler). I godkendelse er der vurderet at afstanden gør der ikke
skal taget hensyn til disse.
I lokalplans forslaget at byplanlæggeren ”bare” har flyttet den økologiske forbindelse, som er udpeget for mange år
tilbage som beskyttelse for rødlistearten. Således flyttes nærmere min ejendom, I miljøgodkendelsen er beskrevet af
afstanden Til rødlistearten levested. Det må antages at ved flytning af den økologiske forbindelse der har til sigte og
muliggør spredning af levested for plante og dyre arter, at kommunen herved ændre væsentlige forhold for
produktion og miljøgodkendelse for rødageren 6, 9280 storvorde.
Når man går på det officiel udpegnings kort (grønt Danmarks kort), ligger økologiske forbindelser og dækker hele
plan området.
Det er svært, og vide om det er det vedtaget område der er gældende eller om det er det byplanlægger ligger frem i
lokalplan forslaget, som åbenbart kun er findes i Aalborg kommunes byplanlægning, jævnfør bemærkning fra
miljøstyrelsen.
Aalborg kommune har ikke lavet det arbejde der skal laves for at flytte De økologiske forbindelser i kommune
planen, som muliggør en lokal plan, derfor har det ikke mulig gjort en klage i forhold til denne ændring, hvis ændring
er mulig.
ID: 1125
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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Målforhold
Dato

1:24188
22-04-2019

Signaturforklaring
© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, © ERST

Økologiskeforbindelser - Vedtaget
Potentielle økologiske forbindelser Vedtaget

NR. 5

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
17. april 2019 10:01
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 8-1-103
20191124 - Indsigelse til Lokalplan 8-1-103. 17.4.2019 Hjalager.pdf

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 8-1-103 Boliger, Vest for Tofthøjvej, Storvorde
Dato: 17-04-2019 10:01:00
Name: Anne-Mette Hjalager
Address: Høegh Guldbergsgade 69B
Postnr: 8000
By: Aarhus C
Tlf: 60114220
Email: hjalager@sam.sdu.dk
Emne: Indisgelse til Lokalplanforslag 8-1-103
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Væsentligste problemer med lokalplanforslaget:
1.Lokalplanforslaget afskærer en hensigtsmæssig trafikbetjening af det perspektivområde for fremtidig byudvikling,
som kommunen i sin kommuneplan har udpeget vest for skole- og institutionsområdet. Lokalplanen forhindrer eller
besværliggør den planlagte udvikling og er udtryk for en kortsigtet planlægning uden et helhedsperspektiv.
2.Lokalplanforslaget har ingen sammenhæng i stisystemerne. For at bevæge sig ud af det lokalplan-lagte
boligområde, skal man ned på Tofthøjvej. Det er i modstrid med kommunens principper om (børne)sikre og
sammenhængende stisystemer.
3.Lokalplanforslaget tager ikke bestik af fremtidige grønne områder og forbindelser oppe på bakken mod vest.
4.Der bygges i drikkevandsbeskyttelsesområde, dog ikke i ”særligt” beskyttelsesområde. Men der er ikke krav i
lokalplanforslaget om giftfrit havebrug. Der skal udarbejdes en redegørelse for beskyttelsesindsatser, som ikke er set
foretaget.
5.Lokalplanforslaget ligger i skovbeskyttelseslinjen, men husene kører tæt på linjen. Der skal tilladelse til, og den er
tilsyneladende (endnu) ikke opnået.
6.Illustrationsplanens angivelse af husenes størrelser er ikke realistisk. Bebyggelsen vil blive væsentlig mere
kompakt, end det fremgår.
7.Lokalplanen er meget udetaljeret, for så vidt angår bygningsmæssige æstetiske detaljer og grønne principper. Det
betyder, at det kan blive et meget rodet område, dvs. med lav attraktivitet og kvalitet.
8.Kommunens overordnede planlægning for Storvorde og Sejlflod og herunder igangsætningen af denne lokalplan
synes at negligere hensynene til funktionelle forhold, sammenhænge med offentlig og privat service, med rekreative
potentialer i baglandet, samt ønsker fra lokalbefolkningen.
Konsekvenser:
•Som naboer og ejere ønsker vi som minimum, at byrådet effektivt gennem lokalplanen fremtidssikrer
vejforsyningsforholdene til perspektivområdet. Hvis ikke forholdene omkring veje sikres i den vedtagne lokalplan,
agter vi inden for tidsfristen at indgive en klage til Planklagenævnet med påstand om, at kommunen forsømmer at
overholde sin egen kommuneplan. Vi vil supplere argumentet med, at kommunen derved stiller fremtidige
udviklingsområders ejere dårligere og saboterer de bykvaliteter, som lokalbefolkningen efterspørger. Vi minder om,
at en sådan klage kan betyde, at udviklingen må sættes i bero, mens sagen er aktiv i Planklagenævnet.
1

•Vi ser gerne, at lokalområdets samlede planlægning, herunder de bebyggelsesregulerende og miljørelaterede
bestemmelser får et kraftigt løft. Vi ønsker mere kvalitet i planlægningen i Storvorde.

ID: 1124
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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17.4.2019

Indsigelse vedrørende lokalplanforslag 8-1-103
For område til boliger vest for Tofthøjvej, Storvorde
Indsigelsens afsendere:
Annemarie Hjalager
Skolevej 12
9574 Bælum
Henrik Hjalager
Sortspættevej 14
9270 Klarup
Email: henrik.hjalager@hotmail.com
Anne-Mette Hjalager
Høegh-Guldbergs Gade 69B
8000 Aarhus C
Email: hjalager@sam.sdu.dk
6011 4200
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Resume
Væsentligste problemer med lokalplanforslaget:
1. Lokalplanforslaget afskærer en hensigtsmæssig trafikbetjening af det perspektivområde for fremtidig byudvikling, som kommunen i sin kommuneplan har udpeget vest for skole- og institutionsområdet. Lokalplanen forhindrer eller besværliggør den planlagte udvikling og er udtryk for en kortsigtet planlægning uden et helhedsperspektiv.
2. Lokalplanforslaget har ingen sammenhæng i stisystemerne. For at bevæge sig ud af det lokalplanlagte boligområde, skal man ned på Tofthøjvej. Det er i modstrid med kommunens principper om
(børne)sikre og sammenhængende stisystemer.
3. Lokalplanforslaget tager ikke bestik af fremtidige grønne områder og forbindelser oppe på bakken
mod vest.
4. Der bygges i drikkevandsbeskyttelsesområde, dog ikke i ”særligt” beskyttelsesområde. Men der er
ikke krav i lokalplanforslaget om giftfrit havebrug. Der skal udarbejdes en redegørelse for beskyttelsesindsatser, som ikke er set foretaget.
5. Lokalplanforslaget ligger i skovbeskyttelseslinjen, men husene kører tæt på linjen. Der skal tilladelse
til, og den er tilsyneladende (endnu) ikke opnået.
6. Illustrationsplanens angivelse af husenes størrelser er ikke realistisk. Bebyggelsen vil blive væsentlig
mere kompakt, end det fremgår.
7. Lokalplanen er meget udetaljeret, for så vidt angår bygningsmæssige æstetiske detaljer og grønne
principper. Det betyder, at det kan blive et meget rodet område, dvs. med lav attraktivitet og kvalitet.
8. Kommunens overordnede planlægning for Storvorde og Sejlflod og herunder igangsætningen af
denne lokalplan synes at negligere hensynene til funktionelle forhold, sammenhænge med offentlig
og privat service, med rekreative potentialer i baglandet, samt ønsker fra lokalbefolkningen.
Konsekvenser:
 Som naboer og ejere ønsker vi som minimum, at byrådet effektivt gennem lokalplanen fremtidssikrer vejforsyningsforholdene til perspektivområdet. Hvis ikke forholdene omkring veje sikres i den
vedtagne lokalplan, agter vi inden for tidsfristen at indgive en klage til Planklagenævnet med påstand om, at kommunen forsømmer at overholde sin egen kommuneplan. Vi vil supplere argumentet med, at kommunen derved stiller fremtidige udviklingsområders ejere dårligere og saboterer de
bykvaliteter, som lokalbefolkningen efterspørger. Vi minder om, at en sådan klage kan betyde, at
udviklingen må sættes i bero, mens sagen er aktiv i Planklagenævnet.
 Vi ser gerne, at lokalområdets samlede planlægning, herunder de bebyggelsesregulerende og miljørelaterede bestemmelser får et kraftigt løft. Vi ønsker mere kvalitet i planlægningen i Storvorde.
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Indledning
Annemarie Hjalager ejer naboarealer til lokalplanområdet, matrikelnummer 26a, beliggende umiddelbart
nord for lokalplanområdet. Familien Hjalagers område er den sydligste del af det i kommuneplanen udlagte
perspektivområde.

Fra Aalborg Kommune: Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod

Der er en række problemer i det foreliggende lokalplanforslag, og vi håber med denne indsigelse, at Aalborg Byråd tager fat på dem. Det er kommunens opgave at sikre, at hensynene til helheden og den langsigtede udvikling tilgodeses, og at investorernes aktiviteter synkroniseres hermed.
I det følgende uddybes synspunkterne under disse overskrifter:
 Vejbetjeningen til perspektivområdet
 Stisystemerne
 De grønne infrastrukturer
 Drikkevandsbeskyttelsen
 Skovbeskyttelsen
 De bebyggelsesregulerende bestemmelser
 Overordnet om kommunens planlægningsgreb.
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Vejbetjeningen til perspektivområdet
Pespektivområdet udpeget i kommuneplanen er beliggende vest for skole- og institutionsområdet og bag
ved et lille areal, som er fredet som overdrev efter Naturfredningsloven. Perspektivområdet vil kunne anvendes efter, at andre områder er udnyttet. Der er sagens natur stor usikkerhed om tidshorisonten, men
formentlig ligger udnyttelsen af perspektivområdet efter 2030. Området vil skønsmæssigt kunne rumme
60-70 parcelhuse. En del af området er reserveret til udbygninger af skole- og institutionsformål.
Der er i øjeblikket adgang til perspektivområdet ad to små veje fra Tofthøjvej, som begge er kendetegnet
ved, at de er meget smalle. De er desuden omfattet af en stigning, som er større end den, man normalt ser i
forbindelse med vejbetjening af boligområder. Det er ikke umiddelbart muligt at udbygge disse vejforbindelser til perspektivområdet. Der har tidligere været tale om en omfartsvej vest om Storvorde, men en
sådan ide synes at være helt skrinlagt. Der er således heller ikke mulighed for en vejbetjening fra vest. Vejadgang til perspektivområdet skal således ske fra Tofthøjvej.
Den eneste formålstjenlige vejbetjening til perspektivområdet må ske fra Tofthøjvej over den nordligste del
af lokalplanområdet og i naturlig forbindelse med den opkobling, som alligevel skal foretages til Tofthøj,
herunder evt. med en lysregulering. Lokalplanforslagets udformning umuliggør dog en sådan løsning. Vi
foreslår dette ændret.

På kortet er med en rød ring angivet, hvor man bør arbejde med en sammenhængende plan for vejadgangen. Det er kommunens opgave at afklare forhold omkring eventuelle mageskifter eller ekspropriationer. Vi
er klar over, at dette er besværligt, men det er i dette tilfælde nødvendigt at arbejde med en løsning på
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dette sted. Vi mener, at investorer, som således får en fortrinsstilling med en stor og profitable udviklingsplan, bør ”give tilbage” til samfundet ved at afgive areal til en hensigtsmæssig langsigtet vejbetjening.
Vejtraceerne og udstykningsplanen i lokalplanforslaget bærer meget præg af ejerskabet til de to matrikler.
Eksisterende ejer- og matrikelskel er ikke nødvendigvis det bedst afsæt for en planlægning, hvilket illustreres af, at borgerne i Sejlflod ikke er tilfredse med adgangsvejen via Kirkebakken. Vi minder om, at det er
kommunens opgave at sikre, at sådanne tilfældige ejerforhold ikke kompromitterer vigtige helhedshensyn.
Lokalplanforslaget mangler desværre illustrationer, som sætter bebyggelsens udstrækning og udformning
ind i større geografisk sammenhæng. Det er uheldigt både i forbindelse med byrådets behandling og lokalbefolkningens forståelse af den konkrete kontekst. Billedet, som vi har klippet sammen, illustrerer forhåbentlig problematikken.
Lokalplanforslagets sabotering af muligheden for at anvende perspektivområdet er en alvorlig sag, og en
vedtagelse af forslaget i sin nuværende form vil være ensbetydende med, at kommunen handler i modstrid
med sin vedtagne kommuneplan. Vi skal minde om, at en sag som denne svækker befolkningens tillid til
planlægningssystemet og investeringssikkerheden for andre grundejere. En sådan forsømmelse kan efter
Planloven påklages til Planklagenævnet. Vi er som nabogrundejere klageberettigede. Der vil blive indgivet
en sådan klage, hvis ikke den endelige lokalplan har løst problemet på en overbevisende måde. Planklagenævnets sagsbehandlingstid er i øjeblikket meget lang, og en iberosat proces vil kunne skade de to investorer i lokalplanområdet.
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Stisystemerne
Aalborg Kommune har en forkromet politik på stiområdet. Men der savnes en stringent omsætning til praksis, og dette lokalplanforslag bidrager desværre heller ikke meget til de politiske ambitioner. Der indikeres
gang- og cykelstier internt i lokalplanområdet, men problemet med dem er, at de i overvejende grad ikke
leder nogen steder hen. Beboerne (og især børnene) må antages at ville bruge stierne til shortcuts til skoler, institutioner og idræt og til bymidten samt til det overordnede cykelstinet. Men for at komme hertil,
skal man under alle omstændigheder ned på Tofthøjvej, som er en trafikeret og for de mindste børn farlig
vej.
Der er heller ikke en klar indikation af, hvordan der i fremtiden kan skabes stiforbindelser fra lokalplanområdet ind i og igennem perspektivområdet og i øvrige naboarealer nord herfor. Det demonstrerer desværre,
at kommunens stistrategi er noget af et postulat. Som ejere af naboarealet tager vi gerne stilling til kommunens principforslag til stisystemer.

Fra Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod
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De grønne infrastrukturer
Lokalplanområdet og naboarealerne er stærkt kuperede. Af den årsag er Storvorde et overordentlig attraktivt område til fremtidig bosætning. Men terrænforholdene gør også planlægningen vanskeligere end i et
fladt område. En af udfordringerne – og også en enestående chance – er at arbejde med de grønne infrastrukturer inde i lokalplanområdet og ikke mindst i sammenhængen med omgivelserne.
Inde i området forslås 13 ”fællesområder”. Det er relativt små klatter, som tilsyneladende er taktisk placeret, hvor terrænforholdene ikke tillader en byggemulighed og i skelarealerne mellem de to investorers ejerinteresser. Det er formentlig her flere arealer, end der brug for, og de er hver især mindre end optimalt.
De indgår tilsyneladende i klimasikringen. Der foreligger dog ikke en plan for indretningen af disse arealer,
og der er ingen illustration af mulig brugsværdi i samspillet med klimasikringstiltagene.
Lokalplanområdets afgrænsning mod mark og skov er der heller ikke redegjort for. Der er signaturer for, at
de interne stierne munder ud i omgivelserne, men til steder, hvor der tilsyneladende ikke er en opfølgende
stiinfrastruktur.
Det ligger os meget på sinde at pege på sammenhængene med de større grønne infrastrukturer, som dette
område deler med andre beboere i Storvorde og Sejlflod. Vi vil gerne henvise til, at kommunen i sin byudviklingsplan har angivet en skovrejsningszone. Som grundejere i området vil vi gerne bidrage til at realisere
disse planer om en storslået grøn infrastruktur. Men vi må på det kraftigste understrege, at vi har en forventning om, at der skabes et solidt planlægningsgrundlag, således at vi kan foretage vores investeringer
heri i tiltro til kommunens oprigtige opbakning.

Fra byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod
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Drikkevandsbeskyttelsen
Lokalplanen er beliggende uden for ”særlige beskyttelsesområder for drikkevand”, men inden for drikkevandsbeskyttelsesområder. Der er stigende opmærksomhed omkring beskyttelsen af drikkevandsressourcerne. Det hindrer normalt ikke boligbyggeri, men det kan give anledning til, at man skærper retningslinjerne om brug af plantegifte og afløb af overfladevand. Bestemmelser om, at området skal være ”giftfrit” kan
lægges ind i lokalplanen, men det er ikke sket her.
Kommunen skal udarbejde en redegørelse for beskyttelsesindsatser i indvindingsområder. Den ses ikke at
foreligge for områdets sydlige del, som ligger tæt ved en boring.

Kort fra Miljøportalen, som viser områder med drikkevandsinteresser
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Skovbeskyttelsen
De grønne infrastrukturer er vigtige for udviklingen af et højkvalitetsboligområde. Der i området en skovbeskyttelseslinje, som der forudsættes dispenseret fra. Der er øjensynlig endnu ikke opnået en dispensation.
Når man lægger illustrationsplanen sammen med det topografiske kort (se side 4) ser det ikke ud som om,
at der kan holdes en bebyggelsesfri 30-meterzone fra skovgrænsen.
Det vil formentlig kunne være et argument i en ansøgning til Miljøstyrelsen, at kommunen seriøst arbejder
med en samlet skovrejsningsplan for hele området. De stærke drikkevandsinteresser taler – sammen med
de rekreative formål - for, at kommunen seriøst og ikke mindst aktivt begynder at arbejde med skovrejsning
og udnyttelsesmuligheder og adgangsforhold.

Fra lokalplanforslaget.
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De bebyggelsesregulerende bestemmelser
Lokalplanen indeholder for nogle delområder en option til både tæt-lav-bebyggelse eller til parcelhuse. Det
kan være en relevant sikkerhed for investorer og kommune omkring ændringer i efterspørgselsforholdene.
Men det nedsætter ikke behovet for gode bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen. Dette lokalplanforslag bærer præg af at være ”minimumsorienteret” – med så få bestemmelser som muligt. For
vage bestemmelser har ofte en negativ indflydelse på kvaliteten, idet det tiltrækker mindre seriøse investorer og bygherrer.
Der er en maximal bebyggelsesprocent på 30. Selv om det ikke er unormalt, så er det en relativt høj bebyggelsesprocent for grunde på i størrelsesordenen ca. 750 m2. Enkelte grunde anføres i teksten at være større, men det vurderes fra illustrationsplanen, at der er tale om ganske få. Ved at sammenligne den typiske
byggeadfærd på naboarealerne mod nord, kan man se, at der formentlig vil opstå en ret kompakt bebyggelse. Der er også kun max 2,5 meter til skel, hvilket også inviterer til en kompakthed og måske også på
grund af terrænet uhensigtsmæssige indkig i naboejendomme. Den foreslåede bebyggelsesprocent står i
kontrast til et ønske om at udvikle området som et højkvalitetsområde.
Der siges intetsteds i lokalplanforslaget, at der skal udarbejdes en mere detaljeret plan med angivelse af
byggefelter og byggeprincipper, og der findes ingen kvalitetsmanual. Hvis ikke dette forberedes, kan man
forudse nabokonflikter om udsigtsforholdene. Det er ønskeligt, at lokalplanen rummer sådanne elementer
eller i det mindste angiver præcise retningslinjer herfor. Lokalplanforslaget forsøger at tilgodese udsigtsforholdene ved at regulere på beplantningens placering og højde. Det kan være en god foranstaltning, men
utilstrækkelig. Det virker uhensigtsmæssigt, at der ikke også arbejdes med bebyggelsens placering og højde.
Reguleringen af bebyggelsens udseende er særdeles udetaljeret. Det betyder, at den enkelte bygherre næsten kan gøre, hvad han eller hun ønsker. Eksempelvis er alle tagformer mulige, dog ikke over 45 grader.
Tagbeklædning er også en meget åben kategori, ligesom facadematerialer. Bestemmelser om solceller er
også bekymrende elastikagtige i deres formulering. Samlet kan det forudsiges, at bebyggelsen vil blive en
”rodebutik”, og at det i høj grad kan tilskrives lokalplanforslagets manglende stillingtagen til styrende byggeprincipper.
Der findes rundt omkring i Danmark nogle eksempler på boligområder, som er planlagt på måder, så de har
og får nogle blivende æstetiske værdier og kvaliteter, som matcher det konkrete sted. Det er områder, som
typisk er populære, og hvor husene opnår gode priser ved salg. Som et eksempel herpå kan nævnes NærHeden ved Hedehusene, Aneberg ved Skanderborg, Egå Møllevej ved Aarhus og Skousbo ved Roskilde. Fotos nedenfor illustrerer, hvordan med krav til materialevalg, tagformer og farver kan skabe en harmonisk
samlet bebyggelse, uden at bygherrerne fratages muligheden for også at sætte deres eget præg på deres
huse. Der er også inspiration at hente i andre kommuners lokalplaner, som sætter rammer for artsvalg i
beplantningen, krav til overflader til parkering og miljøprincipper.
Vi regner med, at Aalborg Kommune har rygrad nok til at insistere på kvalitet i bebyggelsen og bruge lokalplanen som et led heri.
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NærHeden ved Hedehusene. Ensartede byggematerialer skabe harmoni og helhed.
https://www.naerheden.dk/ http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/plan_bygge_miljoe/Lokalplaner/442.pdf

Skousbo ved Roskilde. Illustrationsplan med byggefelter
https://roskilde.dk/sites/default/files/hoeringer__roskilde.dkindflydelse/lokalplan_637_for_boliger_paa_skousbo_hoering_plansytem.pdf
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Aneberg, Skanderborg. Der skal være en vis ensartethed i overfladerne, og bygherrerne får besked på at
anvende kvalitetsmaterialer
https://dokument.plandata.dk/20_3803600_1514999602066.pdf

Man kan vælge forskelle principper for tagudformning, men de er vigtigt at beslutte sig for én og kun én af
dem for at skabe en harmonisk bebyggelse. Her fra lokalplan fra Klarup, Aalborg Kommune
https://dokument.plandata.dk/20_3816132_1519929407144.pdf
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Sammenhængen og konsistensen i planlægningen for
Storvorde/Sejlflod
Ved borgermødet d. 8. april 2019, hvor denne og 2 andre lokalplaner blev drøftet, udtrykte både vi i familien Hjalager og mange borgere en stor tilfredshed med Aalborg Kommunes arbejde med planlægningsforholdene i området. Men samtidig var der en udtalt bekymring for den manglende konsistens, klarhed, uvildighed og langsigtede kvalitet i planlægningen.
Selv om vi har økonomiske interesse i området, så mener vi, at hensynene til lokalbefolkningens livsbetingelser skal være styrende for udviklingen, ligesom der skal tages hensyn til miljøet, kulturarven, naturforholdene m.v. Developere og jordejere kan godt på en for dem profitabel måde være med til at sikre disse
overordnede mål, men det er fællesskabets interesser, som skal være styrende, således som det også fremgår i Planlovens formålsparagraf. Det skal kommunen være garant for. Vi ønsker i forbindelse med denne
lokalplan og fremtidigt planlægningsarbejde, at kommunen træder noget mere i karakter med kvalitetskrav, og vi ser frem til at samarbejde med kommunen og borgerne i Storvorde om udnyttelsen af vores del
af perspektivområdet og de grønne arealer i baglandet.
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NR. 6

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. april 2019 11:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 8-1-103
20191129 - Indsigelse til LP 8-1-103.docx

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 8-1-103 Boliger, Vest for Tofthøjvej, Storvorde
Dato: 25-04-2019 11:51:00
Name: Romdrup Klarup Samråd
Address:
Postnr: 9270
By: Klarup
Tlf: 26825786
Email: romdrupklarup.samraad@gmail.com
Emne: Indsigelse til lokalplan 8-1-103
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se vedhæftede indsigelse, samt bilag (2 stk.) dertil
ID: 1129
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

Til By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune
Klarup den 25. april 2019

Indsigelse mod forslag til lokalplan 8-1-103 (Boliger, Vest for Tofthøjvej, Storvorde)
Det er med bekymring, at Romdrup Klarup Samråd erfarer, at Aalborg Kommune har vedtaget forslag til
lokalplan 8-1-103 (Boliger, Vest for Tofthøjvej, Storvorde), en lokalplan som har været under udarbejdelse i
flere år uden, at der er redegjort for de infrastrukturelle konsekvenser, ikke bare for Storvorde og Sejlflod,
men for det nærområde, som vil påvirkes af planen, herunder Klarup.
Grunden til, at vi ser en sammenhæng er, at den trafikale belastning af krydset Svinetruget/Storvordevej/
Klarupvej vil stige betydeligt som følge af den forventede vækst i befolkningstallet for Klarup og Storvorde.
Ikke kun som følge af LP 8-1-103, men også lokalplansforslag under udarbejdelse i den vestlige den af
Storvorde (LP 8-1-104), samt den østlige del af Klarup (LP 7-1-111).
Holdes alle disse lokalplansforslag sammen, og sker der ikke samtidige ændringer af den lokale
infrastruktur, vil krydset Svinetruget/Storvordevej/Klarupvej belastes markant mere end tilfældet er i dag.
Krydset anses allerede i dag for en ”sort plet” og er kronisk uheldsplaget pga. den store trafikale belastning,
og det er vores påstand, at dette forhold vil blive yderligere forværret ved den samtidige nedskæringer af
den kollektive trafik i området, som vil betyde øget privatbilisme og dermed yderligere forøgelse af den
trafikale belastning.
Denne bekymring har vi drøftet med vore kollegaer i Storvorde/Sejlflod Samråd, som deler og udtrykker
samme bekymring for situationer og som bakker op om en mere helhedsorienteret og langsigtet
planlægning gennem nedenstående.
Med nærværende indsigelse ønsker vi at henstille til Aalborg Kommune, at den trafikale belastning af
Klarup (såvel byen, som ovennævnte kryds) tages med i betragtning i behandlingen af denne lokalplan,
samt, at der allerede nu tænkes visionært og langsigtet ift. hvordan de infrastrukturelle udfordringer for
området kan løses.
Konkret ønsker vi, at man opretter en arealreservation i den nordlige del af lokalplanens delområde D til
brug for fremtidigt anlæg af en ny forbindelse (se bilag 1 i bunden af denne skrivelse, hvor dette er
markeret med en sort streg som illustration af en potentiel fremtidig forbindelse). Denne reservation vil
åbne/bevare muligheden for en fremtidig ny vestlig forbindelse mod Klarup, som på sigt kan være med til
at løse de infrastrukturelle problemer for området, og desuden aflaste og fremtidssikre den trafikale
afvikling i hele den nordlige del af Himmerland – som vist på vedlagte skitsetegning (se bilag 2 i bunden af
denne skrivelse).

En sådan arealreservation vil således sikre en fremtidig mulighed for tilslutning af en forlængelse af
Egnsplanvej fra Hadsundvej over Svinetruget, som vist på vedlagte skitse (bilag 2, vejforløb markeret med
rødt), og dermed fungere som en reel ”egnsplanvej” for Østhimmerland og ikke kun en omfartsvej for det
sydlige Aalborg.
Den forlængede ”egnsplanvej” vil ligeledes give ideelle rammer og nødvendig infrastruktur til at
understøtte den videre (og forventeligt kommende) udvikling af byområderne Storvorde og Klarup, samt
den ”sammenvoksning” som må anses for nærliggende i en kommende byudviklingsplanperiode.
Vi har stor forventning til, at Aalborg kommune vil indarbejde fremtiden i LP 8-1-103 og ikke allerede på et
tidligt stadie afskære sig fra muligheden for at tænke langsigtet planlægning og visioner for området ind i
den lokale planlægning. Den forlængede ”egnsplanvej” behøver ikke planlægges til anlæg nu og her, men
man bør allerede nu tænke perspektiverne i en sådan forbindelse ind i de relevante lokalplaner, således, at
man ikke afskærer sig fra den fremtidige mulighed for at anlægge forbindelsen.
Skulle der være behov for yderligere info eller uddybninger, deltager vi gerne i et afklarende møde.

Med venlig hilsen
Romdrup Klarup Samråd
v/ Formand Jakob Aarup Adelhard
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Bilag 2.jpg
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NR. 7

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. april 2019 06:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 8-1-103

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 8-1-103 Boliger, Vest for Tofthøjvej, Storvorde
Dato: 26-04-2019 06:46:00
Name: Claus Johannsen
Address: Gadekærsvej 35
Postnr: 9280
By: Storvorde
Tlf: 61385854
Email: landkaergaard@stofanet.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
På vegne af Sejlflod kirke kan den vejføring af den planlagte vej til boligarealet nord for kirken ikke godkendes. Vejen
til arealet skal stadig have et forløb så alt grus der føres med smeltevand/regnskyl stadig kan opsamles i det bassin
der oprindelig er etableret formålet. Vejen er dårlig vedligeholdt i forvejen, og siden kommune sammenlægningen
har kirken for egen regning saltet og ryddet sne. Med det anviste forløb vil det være vanskeligt at kunne passere
med landbrugsmaskiner. Det vil der stadig være behov for til de omliggende marker.
Med venlig hilsen
Sejlflod Kirke.
Formand.
Claus Johannsen

ID: 1132
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
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NR. 8

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. april 2019 20:49
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 8-1-103

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 8-1-103 Boliger, Vest for Tofthøjvej, Storvorde
Dato: 26-04-2019 20:49:00
Name: Storvorde Sejlflod Boldklub
Address: Tofthøjvej 45
Postnr: 9280
By: Storvorde
Tlf: 40567768
Email: formand@ssb-storvorde.dk
Emne: Lokalplan 8-1-103
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I lokalplan forslaget fremgår det at der laves ind tilkørselsvej direkte til Tofthøjvej umiddelbart over for Vigen. Den
stejle opkørsel fra Vigen er efter vores opfattelse et problem sammenholdt med tilkørslen fra den nye udstykning,
da Tofthøjvej er temmelig befærdet og et sted fartgrænsen på 40 km/t sjældent overholdes (politiet holder der af til
med fotovognen) dette sammenholdt med at der er dårlige udsigts forhold, vil betyde at man skal orientere sig 3
steder fra. Vi mener derfor det skal overvejes at lave en rundkørsel eller anden fartdæmpende eller
trafiksikkerhedsfremmende foranstaltning i forbindelse med at udstykningen etableres.
ID: 1134
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

1

