Bemærkning 1

From:
Sent:
To:
Subject:

Lise Overby Nørgård
17. juni 2020 12:27
Pernille Østergaard Lund
Byudviklingsplan Svenstrup

Kære Erik og Jens Buus Jensen
Jeg skal på vegne af Hans Henrik Henriksen kvitterer for modtagelsen af jeres indsigelse, som vil indgå i
sagen.
Venlig hilsen
Annemette Hauritz
Sekretær
Rådmand / Direktør
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2101
www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via sikker kommunikation.
Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på
www.aalborg.dk/gdpr

Fra: Anne-Line og Jens <pors5@mail.dk>
Sendt: 1. juni 2020 20:52
Til: Hans Henrik Henriksen <HHH-byraad@aalborg.dk>
Emne: Vedr. Runesvinget 25, 9230 Svenstrup
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Hans Henrik Henriksen
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Med henvisning til brev fra Hans Henrik Henriksen d. 12. marts 2020, vil vi hermed gøre indsigelse mod
tilbageføring af område 8 til landzone.

På baggrund af fremsendte skrivelse som tilsyneladende tillader byudvikling og udstykning af byggegrunde i
område 7 men ikke i område 8, stiller vi os undrende overfor argumentationen eftersom det ikke fremgår
tydeligt hvori forskellen mellem de 2 områder består.

Vi antager at grundvandsinteressen må være den samme i de 2 områder, men det er kun område 8 der
anbefales ikke udviklet. Umiddelbart må vi antage at områder/sager som er ens også skal afgøres ens.

Vi har allerede tilbage i 1996 været i dialog med Aalborg kommune, da vi stod overfor at udvide vores
juletræsproduktion Netop af hensyn til grundvandet tilbød vi Aalborg kommune at købe vores ejendom i
stedet for at beplante den yderligere, eftersom pasning af træerne indebærer gødskning osv.

På daværende tidspunkt havde det ikke Aalborg kommunes interesse.

Efter vores vurdering vil hverken overfladevand eller grundvand finde vej til kommunens boringer eftersom
terrænet ”går ned af bakke” til område 8. Vi finder det usandsynligt at overfladevand og andet som afledes
fra et udviklingsområde kan flyde opad hvorfor vi mener at grundvandsområdet bør være sikret hvad angår
område 8.

Taget i betragtning, at kommunen har 4 boringer i nærheden af vores juleræsproduktion, og kun har
fastsat en afstandszone til disse på 25 m hvor vi ikke må passe vores træer (mod mindre erstatning herfor)
må vi konkludere at man derfor ikke siden 1996 og nogen år der før fra kommunens side har fundet driften
til skade for grundvandet.

Ud fra den betragtning om lighed og proportionalitet, mener vi derfor, at der må kunne laves en mindre
indgribende foranstaltning i forbindelse med byudvikling end et totalt forbud. Dette kunne f.eks være en
tinglysning mod sprøjtning og gødskning. Hele område 8 ligger udenfor sårbar nærzone og altså også ned af
bakke.

Ovenstående taget i betragtning, vil vi gerne anmode om en uvildig og sagkyndig vurdering af forholdene
for en byudvikling og for grundvandet.

Vi ser derfor gerne at område 8 kan komme i betragtning til byudvikling med rækkehuse eller parcelhuse,
meget gerne i samarbejde med kommunen.

Med venlig hilsen
Erik og Jens Buus Jensen
Porsborgvej 5
9530 Støvring
Tlf. (Jens) 40272370

Bemærkning 2

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Finn Nygaard <fn@calum.dk>
19. juni 2020 09:27
Peder Baltzer Nielsen
Henrik Norman Thomsen; Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
SV: Svenstrup syd - forslag til ny vej

Hej Peder og Henrik
Vi har lige modtaget offentliggørelsesbrevet for forslaget til byudviklingsplanen for Svenstrup
Vi vil i den sammenhæng gøre opmærksom på vores tidligere henvendelse som vi ønsker at gentage og få behandlet
i denne forbindelse.
Med venlig hilsen
Finn Nygaard
Planchef

Calum A/S

Strandvejen 3
9000 Aalborg
Tlf: 98126700
Direkte: 25234907
E-mail: fn@calum.dk
www.calum.dk
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and
location.

----------------------------------------------------------------------------------------------

CALUM A/S er et administrationsselskab, der servicerer samtlige af CALUMkoncernens projektselskaber.
Uanset at ovenstående medarbejder er ansat i CALUM A/S og via sine kontaktdata betegner sig som
repræsenterende CALUM A/S, er Deres kontraktpart dog fortsat og alene det pågældende særskilte
projektselskab, som De har eller fremtidigt måtte indgå aftale med. Nærværende mail er således at
betragte som skrevet af det pågældende projektselskab og er alene forpligtende for det pågældende
projektselskab.

Fra: Peder Baltzer Nielsen [mailto:peder.baltzer@aalborg.dk]
Sendt: 5. januar 2020 21:16
Til: Finn Nygaard <fn@calum.dk>
Cc: Henrik Norman Thomsen <h.thomsen@aalborg.dk>
Emne: SV: Svenstrup syd - forslag til ny vej
Hej Finn.
Godt nytår til dig.
Vi kigger på jeres forslag og vender tilbage. Det vil sikkert være Henrik Thomsen der kontakter jer.
/ peder
Venlig hilsen
1

Peder Baltzer Nielsen
Stadsarkitekt
Tlf. 9931 2200

Fra: Finn Nygaard <fn@calum.dk>
Sendt: 3. januar 2020 15:00
Til: Peder Baltzer Nielsen <peder.baltzer@aalborg.dk>
Emne: Svenstrup syd - forslag til ny vej
Hej Peder
Først og fremmest godt nytår!
Det var en spændende rundvisning vi var til med arkitektforeningen på Budolfi plads – et tiltag som virkelig har
potentiale for revitalisering af en betydningsfuld del af byen.
Apropos revitalisering, så sender jeg sender ideen til dig om at få en bedre vejbetjening af erhvervsarealet ved
Svenstrup – både det kommunale og private areal. Se vedhæftede.
Vi er klar på en drøftelse med jer om hvordan vi kan komme videre med en revideret infrastrukturmodel for
erhvervsområdet.

Med venlig hilsen
Finn Nygaard
Planchef

Calum A/S

Strandvejen 3
9000 Aalborg
Tlf: 98126700
Direkte: 25234907
E-mail: fn@calum.dk
www.calum.dk
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and
location.

----------------------------------------------------------------------------------------------

CALUM A/S er et administrationsselskab, der servicerer samtlige af CALUMkoncernens projektselskaber.
Uanset at ovenstående medarbejder er ansat i CALUM A/S og via sine kontaktdata betegner sig som
repræsenterende CALUM A/S, er Deres kontraktpart dog fortsat og alene det pågældende særskilte
projektselskab, som De har eller fremtidigt måtte indgå aftale med. Nærværende mail er således at
betragte som skrevet af det pågældende projektselskab og er alene forpligtende for det pågældende
projektselskab.
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Forslag til ny vejadgang til erhvervsområde, Svenstrup
19.11.2019
Udviklingen af erhvervsområdet syd for Svenstrup er kommet i gang igen efter
områderne øst for Hobrovej mod motorvejen er lokalplanlagt. De to nyanlagte
lyskryds på Hobrovej viser samtidig områdets potentiale i forhold til let trafikafvikling til og fra erhvervsområdet.
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Flødalen vest for Hobrovej har fortsat stor rummelighed til lettere industri og
servicevirksomheder. Udviklingen af de bagvedliggende arealer har ladet vente på
sig. Kommunen har år tilbage skitseret på at Flødal Alle kobles på rundkørslen ved
motorvejen. Formentlig ud fra ønsket om at få aktiveret de bagvedliggende arealer
med en mere direkte vejbetjening til motorvejen.

19
.00

20
.0

Der er imidlertid ikke udsigt til at den byudviklingsetape, som skal muliggøre
vejforbindelsen vil være en realitet de næste mange år. Derfor hænger vejadgangen til det store erhvervsområde fortsat på én vejforbindelse – Buen. Derudover
kan rundkørslen allerede i dag være svær at flette ind i pga. trafikbelastningen,
hvorfor en yderligere vejtilslutning til rundkørslen synes som en dårlig trafikal
beslutning i dag.
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Evt. fremtidig vejdadgang til nyt udviklingsområde
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CALUM A/S foreslår, at der anlægges en vejadgang fra Hobrovej til erhvervsområdet i det sydlige Svenstrup i forbindelse med det anlagte lyskryds ved Skjoldet. Vi
ser flere fordele ved at koble et 4. ben på det nye signalregulerede kryds ved
Hobrovej og det nye erhvervsområde øst for Hobrovej. Dels vil det være muligt at
anlægge med det samme, og derved øge attraktionsværdien af erhvervsområdet
Flødalen, og dels kan man undgå et ekstra ben i den i forvejen belastede rundkørsel ved motorvejstilslutningen.

Bemærkning 3

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
19. juni 2020 10:13
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Mads Lause Mogensen - Plan for området mellem kirken og grusgraven i Svenstrup

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Mads Lause Mogensen
Adresse: Ørnevej 8
E-mail: madslause@gmail.com
Emne: Plan for området mellem kirken og grusgraven i Svenstrup
Meddelelse:
Kære Aalborg kommune. Jeg har netop læst forslaget til "Tillæg 6.023 Byudviklingsplan for Svenstrup med
miljørapport" for Svenstrup. Det ser rigtig spændende ud og en rigtig fin rapport og plan for blandt andet
Hellekisten og Runesvinget, men jeg synes ikke umiddelbart jeg kan læse noget omkring planerne eller
afgørelsen for området bag kirken (område 2 på kortet side 31). Kommer der noget særskilt på denne del
eller hvordan?
Kort over forslag, der er vurderet i forbindelse med byudviklingsplanen
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 25484439
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Bemærkning 4

From:
Sent:
To:
Subject:

Knarreborg, Hanne Eskildsen <hanneeskildsen.knarreborg@sweco.dk>
22. juni 2020 13:35
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vedr. byudvikling for Svenstrup 2020

Til by og landskabsudvalget
Der er en grund til, vi er flyttet til en lille by med ro og knap så meget trafik.
Stop nu den galskab med flere boliger i vores dejlige område – Godthåb/Svenstrup.
Der er kommet så meget mere trafik med alle de boliger, der bygges og alle små åndehuller bliver bygget til.
Frygtelig at alle de steder forsvinder, fordi nogen skal tjene penge.
Der må være andre steder der med fordel kan bebygges - små byer der er ved at dø og skal hjælpes i gang.
Der er rigeligt liv og trafik i Svenstrup / Godthåb.
Det er os der har boet her i mange år , der kan se, at den udvikling er dårlig for både mennesker og dyr.
Bevar nu de små grønne steder rundt omkring os !!!!!.
Vi vil have ro og ikke den øgede trafik, der kommer med alt det byggeri.
Hanne Eskildsen
Digesvalevej 13, Godthåb
9230 Svenstrup J
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Bemærkning 5

From:
Sent:
To:
Subject:

Aalborg Stift <KMAAL@KM.DK>
25. juni 2020 12:21
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Brev til Aalborg Kommune med bemærkninger til Byudviklingsplan i Svenstrup
(STPR F2: 962262)

Til Aalborg Kommune
Fremsendes til videre behandling
Med venlig hilsen
Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent
Aalborg Stift
KMAAL@KM.DK
Læs mere om hvordan Aalborg Stift behandler dine persondata
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AALBORG STIFT
Stiftsøvrigheden
Sag nr. 2018 - 11364 / Akt. nr. 962262
MJOH
Dato: 25. juni 2020

Aalborg Kommune
(sendt via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt
og sendt via e-mail til: plan.udvikling@aalborg.dk)

Bemærkninger til Byudviklingsplan i Svenstrup
Aalborg Stift har gennemgået den offentliggjorte Byudviklingsplan for Svenstrup med tilhørende
miljørapport og skal i den forbindelse gøre Aalborg Kommune opmærksomme på at kommunen sikre,
at indkig og udsyn fra Svenstrup kirke bevares bedst muligt i den videre planlægning.
Aalborg Stift har især noteret sig at kommuneplanrammen nr. 6.1.B13 Hellekisten, hvor der påtænkes
at udlægge et nyt område til opførelse af boliger, eventuelt kan påvirke indkig og udsyn fra Svenstrup
Kirke.

Med venlig hilsen

Marie Johansen
Juridisk specialkonsulent

Thulebakken 1

.

9000 Aalborg - Tlf.: 98 18 80 88

www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk

Bemærkning 6

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
30. juni 2020 11:26
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Louise Lynggård - Kommentarerønske til byudviklings plan i Svenstrup

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Louise Lynggård
Adresse: Sifhøj 45
E-mail: lalynggaard@gmail.com
Emne: Kommentarer/ønske til byudviklings plan i Svenstrup
Meddelelse:
Kære rette vedkommende,
Jeg bor på Sifhøj i det sydlige Svenstrup. Vi er så heldig at have en dejlig skov syd for os ved gammel
Viborg vej. Desværre er skoven ubrugelig for os som børnefamilie da vi er afhængig af at have
barnevogn/klapvogn da skoven hovedsagelig består af trampestier som er ganske så smalle, og ikke kan
bruges med vogn. Vi har et stort ønske om der ikke kunne laves stier der kunne gøre det muligt at gå i tur i
skoven som børnefamilie? Vi kører istedet til Rebild for at komme i skoven, men det føles så dumt når man
har en dejlig skov i nærheden.Det må da absolut også være noget som kunne gøre området attraktiv. Der er
masser af børnefamilier i boligområderne i nærheden; Sifhøj, Svenstruphøj etc. Ikke mindst de nye
boligområder på Lokeshøj og i Runesvinget, vil jo også tiltrække mange børnefamilier. Jeg ved det også er
et stort problem for institutioner og dagplejere i området, der også gerne vil bruge skoven, men de er også
afhængig af at kunne have barnevogn med til de små.
På forhånd tak for svar,
MVH Louise Lynggård
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 20285052
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Bemærkning 7

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
8. juli 2020 14:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Heidi Steensgaard Jensen - Indsigelse omkring byplan

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Heidi Steensgaard Jensen
Adresse: Bævervej 10
E-mail: heidisteensgaard@yahoo.dk
Emne: Indsigelse omkring byplan
Meddelelse:
Hej...
Jeg bor på Bævervej 10, 9230 Svenstrup, så bunden i min grund er op imod det der kaldes Svenstrup Center
og her er det planen at have bygninger i flere etager og specielt er der planer om dette på grunden som er
lige bagved min have, dette vil jeg gerne på det kraftigste modsatte mig, da det ville medføre et stort tab på
værdien af min ejendom og mine naboer - at der vil kunne kigges direkte ned i min have og ind i mit hus.
Hvis byplanen gennemføres som nu, forventer jeg økonomisk kompensation for tabte heraf af Aalborg
Kommune.
Samtidig er der et stort gammelt piletræ(formodentlig 50-75år) på grunden bagved min, som iøjeblikket
sikre privatliv for alle grundene i et meget stort område - bævervej, gammel viborgvej og etage
ejendommene på hobrovej, så dette træ burde fredes, da det vil være et stort tab for os alle sammen, hvis det
blev fældet til fordel for bygninger. Der er også høje hasseltræ fra min nabogrund over til grunden med
etageejedommene, som også sikre afskærmning over til vores lavere huse på Bævervej, disse burde også
bevares.
Det er vigtigt, at der en naturskøn og høj naturlig afskærmning mellem byhusene og etage ejendommene i
centrum, så det er et attraktivt sted at bo.
Mvh. Heidi
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 25300715
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Bemærkning 8

From:
Sent:
To:
Subject:

navneadressebeskyttet
30. juli 2020 09:21
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Generelle bemærkninger og kommentarer

Jeg ved der er overvejelser ift. byudvikling for Svenstrup. I den forbindelse har jeg en bemærkning. Langs Oldstien er
der en multibane/basketballbane, som er meget nedslidt. Den er placeret bag plantagevej nr. 16. Det kunne være
rigtig godt med enten noget nyt asfalt på denne, og måske lidt beskæring i beplantningen, så den er mere
indbydende for børn og unge. Ydermere er der længere oppe af oldstien (bag humlestien) en fodboldbane med mål.
Disse mål er ligeledes meget nedslidte og trænger til udskiftning.
Navneadresssebeskyttet

1

Bemærkning 9

From:
Sent:
To:
Subject:

Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
15. juli 2020 09:25
Pernille Østergaard Lund
VS: Svenstrup - Byudviklingsplan - Juni 2020 - Bemærkninger

Fra: Jesper Christensen <jeschr_no_1@outlook.com>
Sendt: 14. juli 2020 12:31
Til: Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse) <plan.udvikling@aalborg.dk>
Emne: Svenstrup - Byudviklingsplan - Juni 2020 - Bemærkninger
Hej,
Jeg har følgende 2 bemærkninger til byudviklingsplanen for Svenstrup.
1) Cykel- og gangstier langs Runesvinget og Langdyssen bør etableres
Runesvinget og Langdyssen er i dag uden hverken cykel eller gangsti.
Begge veje bruges af gående og cyklende hvilket giver farlige situationer ift. bilister.
Særligt Runesvinget er udsat, da bilerne her kører hurtigere og rabatten er dårligere egnet til gående.
Der bør hurtigst muligt etableres cykel- og gangstier langs Runesvinget og Langdyssen.
2) Boliger syd for Runesvinget bør udelades
Planerne om boliger syd for Runesvinget bør nedprioriteres eller helt udelades.
Området bruges i dag som rekreativtområde, og særligt unge på hest benytter området til ridning.
Der er mange heste i og omkring området, bl.a. fra fritidsklubben ved Højvanghallen, som vil mangle rideruter (på
flere andre stier i området må der f.eks. ikke færdes heste), hvis området blev bebygget.
Området har heller ikke en naturlig sammenhæng med det øvrige Svenstrup/Godthåb.
Mvh.,
Jesper
Midgården 50
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Bemærkning 10

From:
Sent:
To:
Subject:

Søren Pedersen <ozmogul@gmail.com>
18. august 2020 20:53
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vedr. plan om udvikling af området syd for Runesvinget, Godthåb

Kære kommune
I 2018 blev det så vidt jeg er informeret gjort klar, at en stor del af området syd for Runesvinget hører til
Godthåb. Samtidigt stemte et flertal til en høring vedr. området for, at det skulle forblive grønt område.
Det skyldes både områdets rå natur, dyrelivet, og at det bliver brugt flittigt som rekreativt område. I
kommunens egen byudviklingsplan for Godthåb nævnes der også at de vigtige grundvandsinteresser taler
imod, at der skal opføres bebyggelse her.
Nu får vi så at vide, at I har holdt en høring i Svenstrup hvor deres borgere pludseligt får mulighed for at
beslutte områdets fremtid - og denne høring ender med, at I beslutter at gå videre med planer om at
byggemodne området.
Jeg kunne godt tænke mig en forklaring på, hvorfor området pludseligt ikke længere hører under Godthåb.
Hvorfor får borgere i Svenstrup lov til at træffe beslutninger om et område, hvis status som grønt område
allerede blev fastslået i 2018?
Samtidigt vil jeg gerne indvende mod beslutningen. Jeg forstår godt behovet for yderligere bebyggelse i
Aalborg kommune, men det mener jeg ikke skal foregå i et af de mest naturskønne områder vi har, og
specielt ikke når det indebærer risici for vores grundvand.
Mvh Søren Pedersen
Toftemarksvej 11, Godthåb
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Bemærkning 11

From:
Sent:
To:
Subject:

Anders Thimm Danielsen <super_thimm@hotmail.com>
17. august 2020 15:10
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup og Godthåb

Dato 17/8-2020
Til rette vedkommende.
Jeg har siddet og studeret kommunens udspil/forslag til byudvikling for Svenstrup. Her falder jeg over den
del der vedrører SYD for Runesvinget, da jeg kunne forstå en høring i Godthåb, i 2018 gjorde det klart at
den del der ligger hen mod Blågranvej hører under Godthåb, samt flertallet til den høring var enige om at
området skulle forblive grønt/natur. Det undrer mig at denne del så kommer i høring ved Svenstrup. Har i
evt en forklaring på dette?
Mit syn på udviklingsplanen SYD FOR RUNESVINGET er:
Jeg vil lægge op til at området FORBLIVER NATUR.
Som det er nu, så er der en markant naturlig skillelinje mellem by og natur, som både dyreliv og beboere
nyder godt af. Skillelinjen er Runesvinget.
Denne vej gør at dyrelivet syd/sydøst derfor kan færdes frit og i naturlig fred. Mange gange har jeg har jeg
krydset vejen, og gået op af Blågranvej for at komme over i skovstykkerne. På Blågranvej har jeg tit været
nødt til at stoppe op da rådyr og harer har gået lige så stille og nydt freden der er for trafik og larm. De har
følt sig trygge og tilpas, selvom de måske lige har været forstyrret et øjeblik af lyden fra mine skridt på
grusvejen.
Samtidig har vi beboere i Godthåb og Svenstrup det store privilegie at vi bare kan krydse Runesvinget, og
så er vi faktisk i naturen. Barrieren, som i kalder den, gør at der er et klart skel mellem bebyggelse og
naturen. Den rekreative del er for os i absolut høj klasse her, da den ikke findes i det omfang andre steder i
nærområdet. Den gør at så snart man krydser vejen, så slapper man helt af. Som hvis der var en knap hvor
man blot havde trykket på og så var man afslappet.
Jeg mener at en bebyggelse af disse eng-og markområder vil skubbe naturen og især den skillelinje
længere væk fra os. Kommunen påtænker at lave enklaver med bebyggelse med natur imellem for at man
skal være tæt på naturlige og rekreative områder. Det er ligegodt om man bebygger det hele eller bare i
enklaver. De nye beboere vil aldrig opleve det at der går et rådyr igennem deres område, fordi natur-og
dyreliv er blevet presset længere væk. Et naturliv som sættes så stort pris på af de nuværende beboere. Et
naturliv som lever i perfekt sameksistens med de beboere der er.
Ikke blot dyreliv og natur vil det gå udover. går man op på toppen af Blågranvej, ligger der en gravhøj hvor
man kan se ud over hele Godthåb og den vestlige del af Svenstrup. Man kan lige skimte en god del af
Godthåb søen, samtidig med man ser solen gå ned over den. Bebyggelser her vil som en selvfølge gå ind og
blokere for det udsigt og oplevelse.
Det kan se meget godt ud og nærmest ideelt hvis man sidder og kigger på et kort over Svenstrup/Godthåb.
Så er det et oplagt sted at placere nye boliger tæt på skov og natur.
Tager man ud og ser og oplever området så idyllisk som det er, vil man med det samme se at man generer
og ødelægger mere end man skaber ved at følge den udviklingsplan som der er lagt op til.
Dette er mine sidste ord om det, og jeg håber de bliver taget kraftigt op til overvejelse, så man tilgodeser
de nuværende beboere, og ikke bare de evt. kommende beboere.
Mvh Anders Danielsen, Beboer i Godthåb
1

ps. jeg vil gerne have en bekræftelse på at i har modtaget og læst denne mail
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Bemærkning 12

From:
Sent:
To:
Subject:

Allan Berndt <allan@berndt.dk>
17. august 2020 20:44
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Lokal plan Svenstrup syd

Dato 17/8-2020
Til rette vedkommende.
Jeg har siddet og studeret kommunens udspil/forslag til byudvikling for Svenstrup. Her falder jeg over den del der
vedrører SYD for Runesvinget, da jeg kunne forstå en høring i Godthåb, i 2018 gjorde det klart at den del der ligger
hen mod Blågranvej hører under Godthåb, samt flertallet til den høring var enige om at området skulle forblive
grønt/natur. Det undrer mig at denne del så kommer i høring ved Svenstrup. Har i evt en forklaring på dette?
Mit syn på udviklingsplanen SYD FOR RUNESVINGET er:
Jeg vil lægge op til at området FORBLIVER NATUR.
Som det er nu, så er der en markant naturlig skillelinje mellem by og natur, som både dyreliv og beboere nyder godt
af. Skillelinjen er Runesvinget.
Denne vej gør at dyrelivet syd/sydøst derfor kan færdes frit og i naturlig fred. Mange gange har jeg har jeg krydset
vejen, og gået op af Blågranvej for at komme over i skovstykkerne. På Blågranvej har jeg tit været nødt til at stoppe
op da rådyr og harer har gået lige så stille og nydt freden der er for trafik og larm. De har følt sig trygge og tilpas,
selvom de måske lige har været forstyrret et øjeblik af lyden fra mine skridt på grusvejen.
Samtidig har vi beboere i Godthåb og Svenstrup det store privilegie at vi bare kan krydse Runesvinget, og så er vi
faktisk i naturen. Barrieren, som i kalder den, gør at der er et klart skel mellem bebyggelse og naturen. Den
rekreative del er for os i absolut høj klasse her, da den ikke findes i det omfang andre steder i nærområdet. Den gør
at så snart man krydser vejen, så slapper man helt af. Som hvis der var en knap hvor man blot havde trykket på og så
var man afslappet.
Jeg mener at en bebyggelse af disse eng-og markområder vil skubbe naturen og især den skillelinje længere væk fra
os. Kommunen påtænker at lave enklaver med bebyggelse med natur imellem for at man skal være tæt på naturlige
og rekreative områder. Det er ligegodt om man bebygger det hele eller bare i enklaver. De nye beboere vil aldrig
opleve det at der går et rådyr igennem deres område, fordi natur-og dyreliv er blevet presset længere væk. Et
naturliv som sættes så stort pris på af de nuværende beboere. Et naturliv som lever i perfekt sameksistens med de
beboere der er.
Ikke blot dyreliv og natur vil det gå udover. går man op på toppen af Blågranvej, ligger der en gravhøj hvor man kan
se ud over hele Godthåb og den vestlige del af Svenstrup. Man kan lige skimte en god del af Godthåb søen, samtidig
med man ser solen gå ned over den. Bebyggelser her vil som en selvfølge gå ind og blokere for det udsigt og
oplevelse.
Det kan se meget godt ud og nærmest ideelt hvis man sidder og kigger på et kort over Svenstrup/Godthåb. Så er det
et oplagt sted at placere nye boliger tæt på skov og natur.
Tager man ud og ser og oplever området så idyllisk som det er, vil man med det samme se at man generer og
ødelægger mere end man skaber ved at følge den udviklingsplan som der er lagt op til.
Dette er mine sidste ord om det, og jeg håber de bliver taget kraftigt op til overvejelse, så man tilgodeser de
nuværende beboere, og ikke bare de evt. kommende beboere.
Mvh
Allan Berndt
Beboer i Godthåb

1

Bemærkning 13 + 13.1 + 65

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

John Hartvig Larsen <bakkehuset117@gmail.com>
17. august 2020 21:18
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Lise Overby Nørgård
Byudviklingsplan Svenstrup

Att.: Lise Overby Nørgaard,
Vi har tidligere deltaget i borgermøderne vedr. byudvikling i Godthåb, hvor der blev drøftet bebyggelse syd
for Runesvinget.
På møderne i Godthåb var der ikke stemning for bebyggelse på arealet mellem Runesvinget og Blågranvej,
simpelthen på grund af naturområdet og dyreliv.
Guldbækvejen/Runesvinget har altid været en naturlig skillelinje mellem byen og naturen, og det virker
umiddelbart forkert at ødelægge naturen, bakkelandskabet og dyrelivet med boligbyggeri eller lignende.
Der findes adskillige gravhøje i området syd for Runesvinget, og det kan umuligt være godt for
grundvand/drikkevand at belaste arealet med boliger.
Det er ligeledes underligt, når nu der blandt Godthåbs borgere ikke var stemning for bebyggelse af området,
at området så pludselig inddrages i byudviklingen for Svenstrup.
Ligeledes fremgår det under “særlige kvaliteter, at Godthåb skal bevares som selvstændig landsby.
Ligeledes skal de eksisterende landskabelige karaktertræk bibeholdes som et markant sammenhængende
grønt areal med gode rekreative forbindelser. Dette opnås ikke ved at bebygge området.
Vi mener, at det er en stor fejl at bebygge området, og at det vil ødelægge natur, dyreliv og eksisterende
ejendomme. Ligeledes fratager man Godthåbs borgere de dejlige, afslappende oplevelser af natur, og den
unikke udsigt over by og landskab som man får idag ved gåture i området.
Vi vil derfor gerne bede om en besigtigelse af arealet sammen med repræsentanter fra Plan- og Udvikling i
Aalborg Kommune.
Med venlig hilsen
John Hartvig Larsen
Runesvinget 117
9230 Svenstrup
Mobile: +45 22 22 08 69
E-mail: Bakkehuset117@gmail.com
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Bemærkning 13 + 13.1

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

John Hartvig Larsen <bakkehuset117@gmail.com>
18. august 2020 23:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Lise Overby Nørgård
Re: Byudviklingsplan Svenstrup

Att.: Lise Overby Nørgård
På mødet i dag i Svenstrup Hallen gjorde vi og flere deltagere fra Godthåb opmærksom på vores
utilfredshed med pludselig at inddrage arealet Runesvinget/Blågranvej i Godthåb i byudviklingsplanen for
Svenstrup.
Det var der ikke stemning for i Godthåb på høringsmøderne i Godthåb forsamlingshus, som også beskrevet
nedenfor i tidligere e-mail.
Ligeledes er der af landskabsarkitekter lavet planer for området uden nogen form for inddragelse eller
orientering af de berørte ejendomme eller Godthåb Samråd, hvilket er uforståeligt og utilfredstillende.
Vi forstod på dagens møde, at Hans Henrik Henriksen og Lise Overby Nørgaard er villige til at gå i dialog
herom.
Vil I venligst give besked om, hvorledes at vi får en dialog igang.
Med venlig hilsen
John Hartvig Larsen
Runesvinget 117
9230 Svenstrup
Mobile: +45 22 22 08 69
E-mail: Bakkehuset117@gmail.com

Den 17. aug. 2020 kl. 21.35 skrev John Hartvig Larsen <bakkehuset117@gmail.com>:

Att.: Lise Overby Nørgaard,
Vi har tidligere deltaget i borgermøderne vedr. byudvikling i Godthåb, hvor der blev drøftet
bebyggelse syd for Runesvinget.
På møderne i Godthåb var der ikke stemning for bebyggelse på arealet mellem Runesvinget
og Blågranvej, simpelthen på grund af naturområdet og dyreliv.
Guldbækvejen/Runesvinget har altid været en naturlig skillelinje mellem byen og naturen, og
det virker umiddelbart forkert at ødelægge naturen, bakkelandskabet og dyrelivet med
boligbyggeri eller lignende.
Der findes adskillige gravhøje i området syd for Runesvinget, og det kan umuligt være godt
for grundvand/drikkevand at belaste arealet med boliger.
1

Det er ligeledes underligt, når nu der blandt Godthåbs borgere ikke var stemning for
bebyggelse af området, at området så pludselig inddrages i byudviklingen for Svenstrup.
Ligeledes fremgår det under “særlige kvaliteter, at Godthåb skal bevares som selvstændig
landsby. Ligeledes skal de eksisterende landskabelige karaktertræk bibeholdes som et
markant sammenhængende grønt areal med gode rekreative forbindelser. Dette opnås ikke
ved at bebygge området.
Vi mener, at det er en stor fejl at bebygge området, og at det vil ødelægge natur, dyreliv og
eksisterende ejendomme. Ligeledes fratager man Godthåbs borgere de dejlige, afslappende
oplevelser af natur, og den unikke udsigt over by og landskab som man får idag ved gåture i
området.
Vi vil derfor gerne bede om en besigtigelse af arealet sammen med repræsentanter fra Planog Udvikling i Aalborg Kommune.
Med venlig hilsen
John Hartvig Larsen
Runesvinget 117
9230 Svenstrup
Mobile: +45 22 22 08 69
E-mail: Bakkehuset117@gmail.com
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Bemærkning 13.3

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

John Hartvig Larsen <bakkehuset117@gmail.com>
1. september 2020 23:37
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Lise Overby Nørgård
Re: Byudviklingsplan Svenstrup

Hermed en opfordring til såvel politikere i Aalborg samt by- og landskabsforvaltningen til at læse
vedhæftede rapport vedr. FN’s verdensmål, 197 danske målepunkter.
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg/aktiviteter/-/media/97516320574D47078917F960035F9ACB.ashx

Hvis Aalborg Kommune virkelig mener det seriøst med at beskytte landsby, natur, dyreliv, biodiversitet,
drikkevand, så giver det simpelthen ikke mening at placere yderligere 400 boliger ved Runesvinget med
deraf følgende enorm trafik. Det er mangel på respekt for Godthåb og beboerne i Godthåb at inddrage
arealer i Godthåb i Svenstrup Byudvikling, når der ikke har været stemning herfor på borgermøderne i
Godthåb.
Jeg kan kun igen opfordre politikere, forvaltning, rådmand og borgmester til at tænke på Godthåb landsby,
naturen, dyreliv, drikkevand og biodiversiteten, det gør man ikke ved at lade storentreprenører plastre
naturarealer i Godthåb til med yderligere 400 boliger med deraf følgende trafik, tæt op mod skov og natur.
Med venlig hilsen
John Hartvig Larsen
Runesvinget 117
9230 Svenstrup
Mobile: +45 22 22 08 69
E-mail: Bakkehuset117@gmail.com

Den 31. aug. 2020 kl. 23.25 skrev John Hartvig Larsen <bakkehuset117@gmail.com>:
BLF Plan og udvikling
Venligst bekræft at nedenstående kommentarer medtages ved vurderingen af
Byudviklingsplanen.
Ligeledes vil vi som naboer og beboerne på Runesvinget/Blågranvej gerne indkaldes til et
møde om Byudviklingsplanen, som vi blev lovet på borgermøde i Svenstrup 18. august af
rådmand Hans Henrik Henriksen. Vi har ikke hørt nærmere herom siden 18/8, hvilket er
stærkt utilfredstillende, da udviklingsplanen har voldsomme negative konsekvenser i forhold
til vores ejendomme og området iøvrigt, som noteret nedenfor.
Vi har tidligere deltaget i borgermøderne vedr. byudvikling i Godthåb, hvor
der blev drøftet bebyggelse syd for Runesvinget.
På møderne i Godthåb var der ikke stemning for bebyggelse på arealet mellem
Runesvinget og Blågranvej, simpelthen på grund af naturområdet og dyreliv.
1

Guldbækvejen/Runesvinget har altid været en naturlig skillelinje mellem byen
og naturen, og det virker umiddelbart forkert at ødelægge naturen,
bakkelandskabet og dyrelivet med boligbyggeri eller lignende.
Der findes adskillige gravhøje i området syd for Runesvinget, og det kan
umuligt være godt for grundvand/drikkevand at belaste arealet med boliger.
Det er ligeledes underligt, når nu der blandt Godthåbs borgere ikke var
stemning for bebyggelse af området, at området så pludselig inddrages i
byudviklingen for Svenstrup.
Ligeledes fremgår det under “særlige kvaliteter, at Godthåb skal bevares som
selvstændig landsby. Ligeledes skal de eksisterende landskabelige
karaktertræk bibeholdes som et markant sammenhængende grønt areal med
gode rekreative forbindelser. Dette opnås ikke ved at bebygge området.
Vi mener, at det er en stor fejl at bebygge området, og at det vil ødelægge
natur, dyreliv og eksisterende ejendomme. Ligeledes fratager man Godthåbs
borgere de dejlige, afslappende oplevelser af natur, og den unikke udsigt over
by og landskab som man får idag ved gåture i området.
Vi vil derfor gerne bede om en besigtigelse af arealet sammen med
repræsentanter fra Plan- og Udvikling i Aalborg Kommune
Med venlig hilsen
John Hartvig Larsen
Runesvinget 117
9230 Svenstrup
Mobile: +45 22 22 08 69
E-mail: Bakkehuset117@gmail.com

Den 17. aug. 2020 kl. 21.35 skrev John Hartvig Larsen
<bakkehuset117@gmail.com>:

Att.: Lise Overby Nørgaard,
Vi har tidligere deltaget i borgermøderne vedr. byudvikling i Godthåb, hvor
der blev drøftet bebyggelse syd for Runesvinget.
På møderne i Godthåb var der ikke stemning for bebyggelse på arealet mellem
Runesvinget og Blågranvej, simpelthen på grund af naturområdet og dyreliv.
Guldbækvejen/Runesvinget har altid været en naturlig skillelinje mellem byen
og naturen, og det virker umiddelbart forkert at ødelægge naturen,
bakkelandskabet og dyrelivet med boligbyggeri eller lignende.
Der findes adskillige gravhøje i området syd for Runesvinget, og det kan
umuligt være godt for grundvand/drikkevand at belaste arealet med boliger.

2

Det er ligeledes underligt, når nu der blandt Godthåbs borgere ikke var
stemning for bebyggelse af området, at området så pludselig inddrages i
byudviklingen for Svenstrup.
Ligeledes fremgår det under “særlige kvaliteter, at Godthåb skal bevares som
selvstændig landsby. Ligeledes skal de eksisterende landskabelige
karaktertræk bibeholdes som et markant sammenhængende grønt areal med
gode rekreative forbindelser. Dette opnås ikke ved at bebygge området.
Vi mener, at det er en stor fejl at bebygge området, og at det vil ødelægge
natur, dyreliv og eksisterende ejendomme. Ligeledes fratager man Godthåbs
borgere de dejlige, afslappende oplevelser af natur, og den unikke udsigt over
by og landskab som man får idag ved gåture i området.
Vi vil derfor gerne bede om en besigtigelse af arealet sammen med
repræsentanter fra Plan- og Udvikling i Aalborg Kommune.
Med venlig hilsen
John Hartvig Larsen
Runesvinget 117
9230 Svenstrup
Mobile: +45 22 22 08 69
E-mail: Bakkehuset117@gmail.com
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Bemærkning 65

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

John Hartvig Larsen <bakkehuset117@gmail.com>
31. august 2020 23:25
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Lise Overby Nørgård
Re: Byudviklingsplan Svenstrup

BLF Plan og udvikling
Venligst bekræft at nedenstående kommentarer medtages ved vurderingen af Byudviklingsplanen.
Ligeledes vil vi som naboer og beboerne på Runesvinget/Blågranvej gerne indkaldes til et møde om
Byudviklingsplanen, som vi blev lovet på borgermøde i Svenstrup 18. august af rådmand Hans Henrik
Henriksen. Vi har ikke hørt nærmere herom siden 18/8, hvilket er stærkt utilfredstillende, da
udviklingsplanen har voldsomme negative konsekvenser i forhold til vores ejendomme og området iøvrigt,
som noteret nedenfor.
Vi har tidligere deltaget i borgermøderne vedr. byudvikling i Godthåb, hvor der blev drøftet
bebyggelse syd for Runesvinget.
På møderne i Godthåb var der ikke stemning for bebyggelse på arealet mellem Runesvinget
og Blågranvej, simpelthen på grund af naturområdet og dyreliv.
Guldbækvejen/Runesvinget har altid været en naturlig skillelinje mellem byen og naturen, og
det virker umiddelbart forkert at ødelægge naturen, bakkelandskabet og dyrelivet med
boligbyggeri eller lignende.
Der findes adskillige gravhøje i området syd for Runesvinget, og det kan umuligt være godt
for grundvand/drikkevand at belaste arealet med boliger.
Det er ligeledes underligt, når nu der blandt Godthåbs borgere ikke var stemning for
bebyggelse af området, at området så pludselig inddrages i byudviklingen for Svenstrup.
Ligeledes fremgår det under “særlige kvaliteter, at Godthåb skal bevares som selvstændig
landsby. Ligeledes skal de eksisterende landskabelige karaktertræk bibeholdes som et
markant sammenhængende grønt areal med gode rekreative forbindelser. Dette opnås ikke
ved at bebygge området.
Vi mener, at det er en stor fejl at bebygge området, og at det vil ødelægge natur, dyreliv og
eksisterende ejendomme. Ligeledes fratager man Godthåbs borgere de dejlige, afslappende
oplevelser af natur, og den unikke udsigt over by og landskab som man får idag ved gåture i
området.
Vi vil derfor gerne bede om en besigtigelse af arealet sammen med repræsentanter fra Planog Udvikling i Aalborg Kommune
Med venlig hilsen
John Hartvig Larsen
Runesvinget 117
9230 Svenstrup
Mobile: +45 22 22 08 69
1

Bemærkning 14

From:
Sent:
To:
Subject:

Peter Rasmussen <peterbisse@msn.com>
18. august 2020 21:02
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Godthåb - Runesvinget

Hej,
Kan se at der er planer om at bygge syd for runesvinget.
Det synes jeg er super ærgeligt og jeg vil derfor appelere imod den beslutning
Venlig hilsen
Peter
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Bemærkning 15

From:
Sent:
To:
Subject:

peter <peter@hojris.eu>
18. august 2020 21:39
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Borgermøde Svenstrup

I forbindelse med et iøvrigt informativt møde i Svenstrup, kommer her et par bemærkninger.
Ifb. med tidligere møde på Højvangskolen oplyste Lise Overby Nørgaard at jo længere væk naturen kom fra
den enkelte borger, jo mindre bruger borgeren den. Jeg mener det er var omkring et par hundrede meter, så
kunne man allerede se mindre brug.
Det vil gøre brugen af området syd for Runesvinget mindre attraktivt for os der på tæt på nu.
Når man tillader byggeri i 2 etager flytter man ikke folk der vil sælge, fra etplanshuse til 2 etager.( ikke
seniorvenligt) 
Kan du fortælle mig hvorfor vi i de ulige numre af Midgården nu hører under Godthåb, når vi tidligere hørte
under Svenstrup?
Der står i øvrigt et Svenstrup byskilt når vi kører ind på Midgården.
De bedste hilsner
Peter Højris Andersen
Midgården 45b
9230 Svenstrup
2027 3971
S
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Bemærkning 16

From:
Sent:
To:
Subject:

emma lucie <emmamejlholm@gmail.com>
18. august 2020 22:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ny plan for bebyggelse ved Runesvinget

Jeg har boet i Svenstrup i hele mit liv. Jeg er vokset op her, og byen indeholder mange gode stunder og minder fra
min barndom, samt mine ungdomsår. Sammen med mine barndomsvenner, familie, kærester mm, har vi
allesammen sat pris på det dejlige område, som vi er så heldige at have her rundt omkring i byen. Heriblandt har
specielt et sted et plads i alle vores hjerter. Zincksskoven og området rundt omkring. Jeg kender ikke en eneste
beboer i byen som ikke benytter sig af dette skønne naturområde i byen. Svenstrup er ikke en stor by, så det er et
sted med massere af fælleskaber på tværs af hinanden, hvor de fleste kender hinanden på kryds og tværs. Alle, og
jeg understreger ALLE, sætter pris på at bo i en by som Svenstrup, med kort afstand til city syd og midtbyen, lige op
af skønne naturområder, og uden en tæt befolket by som eksempelvis hasseris og skalborg. Det er en af de
kærneværdier som Svenstrup har.
Jeg bor i Asgården, lige bagved det “nye” runesvinget. Jeg har i alle mine år i byen, gået ture, redet ture, cykler ture,
og generelt benyttet mig meget af dette skønne område. Ligesom resten af byen. Ved at fjerne dette område,
fjerner i også en af de kærneværdier, som vi i Svenstrup sætter så stor pris på. Ingen udover nye tilflyttere, støtter
op om dette nye byggeri, hvilket gør mig helt uforstående overfor hvorfor dette overhovedet er kommet op og
vende? Vi er mange der er enige i, at vi altså snart flytter fra byen hvis det ender med at alle vores skønne
naturområder bliver taget fra os! Der er allerede bygget så meget på mange af de områder vi har benyttet. I må
simpelthen ikke tage dette område væk! Det er noget som vi borgere i byen alle elsker!
Jeg håber så inderligt at dette område, som jeg og så mange andre går lange ture i hver dag, ikke bliver revet væk fra
os, fordi en gruppe mennesker mener Svenstrup skal blive det nye skalborg.
Vi kæmper alle en kamp i vores grupper på Facebook og i vores fælleskaber, for at få denne byggeplan stoppet. Det
vil simpelthen være ødelæggende for de borgere der allerede bor i byen. Det er et skønt sted, og et at de få der ikke
er blevet taget fra os endnu.
Vi drøfter lige nu for at lave en underskrift indsamling for at stoppe det her vanvid. Og vi håber at i vil lytte til alle os
borgere som allerede bor i byen.
Svenstrup vil simpelthen ikke blive det samme hvis det her byggeprojekt bliver til virkelighed!
Med venlig hilsen Emma Lucie Mejlholm
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Bemærkning 17

From:
Sent:
To:
Subject:

Jesper Tommerup <jt@home3.gvdnet.dk>
18. august 2020 23:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling, Svenstrup.

Tak for en fint borgermøde i Svenstrup i dag. Teknikken var ikke på jeres side, det var ærgerligt.
Jeg er bekymret for den øgede trafikale aktivitet på Runesvinget. Jeg bor på Bopladsen, og benytte dagligt
Runesvinget.
Mine bekymringer er 1. trafiksikkerhed og 2. støjgene.
1.
Det er til tider "spændende" at komme fra Bopladsen ud på Runesvinget, der køres med høj hastighed, og
udkørselsforholdene er slet ikke optimale. Kan der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger så udkørsel fra
Bopladsen til Runesvinget kan ske på en trafiksikker måde?
2.
Den nuværende høje trafikmængde sammen med den høje hastighed har en kraftig støjpåvirkning af området
Bopladsen. Vi er meget plaget at af støj fra Runesvinget.
- Hvorfor skal Runesvinget være 80km/t? Hvis hastigheden nedsættes til 50km/t (og denne så overholdes), vil
støjpåvirkningen helt sikkert minskes.
- Hvorfor kan det ikke etableres en støjvold / støjhegn mellem Runesvinget og Bopladsen, når der nu er etableret
støjvold mellem Runesvinget og alle de nyere udstykninger (ud imod Godthåb). Blot fordi vi bor i det først
udstykkede boligområde på Runesvinget (1975-76), betyder det vel ikke, at vi skal leve med støj, som nyere
udstykkede områder har foranstaltninger imod.
Hvis man følger Runesvinget til Godthåb, møder man pludselig hastighedsbegrænsning på 60km/t, umiddelbart før
Godthåb og indtil Godthåb er passeret. Hvorfor det? Kunne der være oversigtsforhold ifb. med ind- og udkørsel fra
bl.a. Engblommevej og nærliggende veje / boliger? Hvis ja, så er oversigtsforhold Bopladsen/Runesvinget væsentligt
dårligere end Engblommevej/Runesvinget.
Lad Runesvinget være 50km/t fra Rundkørsel på Hobrovej og indtil passage af Godthåb. Det højner trafiksikkerheden
og sænker støjen.
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.
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mvh
Jesper Tommerup, Bopladsen 12

2

Området Bopladsen er plaget af støj fra
Runesvinget/Hobrovej. Der er i dag ikke
etableret støjvold mellem Runesvinget og
Bopladsen.
Der køres stærkt på Runesvinget og det
støjer. Hastigheden kan med fordel
nedsættes til 50km/t. Det kræver blot et
byskilt i rundkørsel på Hobrovej.

Støjgene fra Runesvinget

Byskilt

Bemærkning 18

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Poul Jørgensen <poul@pojconsult.dk>
19. august 2020 09:31
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Hans Henrik Henriksen; Mads Duedahl
SVENSTRUP. Byudviklingsplan

Efter deltagelse i borgermøde vedrørende Byudviklingsplan vil jeg gerne rose Aalborg kommune for en overordnet
god byudviklingsplan, dog med et par punkter som jeg mener bør have Aalborg kommunes fulde bevågenhed:
1) Fortætning og forhøjelse af bygningsmasse omkring Hobrovej og Godthåbsvej er super. Men interessen for
at bygge sådan (såvel boliger som erhverv) vil afhænge af trafik/støjløsninger på især Hobrovej – og her er
passagemuligheder for de bløde trafikkanter ikke nok. Hele den gennemgående trafik gennem Svenstrup
skal begrænses.
Dette gælder også i et vist omfang støjproblematikkerne generelt i byen.
2) Multikulturhus er ligeledes rigtig godt. Jeg synes, at kommunen som et krav for støtte, skal overveje lidt den
samme tilgang som dengang Sportsanlægget blev etableret ved Højvangshallen, nemlig at Svenstrup og
Godthåb skal rykke sammen i bussen, og være fælles om dette og gerne placere at kulturhus i forbindelse
med Højvanghallen, så dette område bliver et naturligt samlingspunkt for Godthåb og Svenstrup.
Jeg hører nemlig til de, der betragter Svenstrup og Godthåb som et bysamfund fremadrettet, og at Aalborg
kommune kan medvirke/understøtte dette – f. eks. ved at betragte Svenstrup – Godthåb som et bysamfund – rent
planlægningsmæssigt. Det tror jeg faktisk vi er mange, der ikke lige er vokset op i Godthåb eller Svenstrup, som gør.

Med venlig hilsen
Poul O. Jørgensen
Østermøllevej 13
9230 Svenstrup J.
Tlf: 22 42 01 33
Poul@pojconsult.dk
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Bemærkning 19

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Anders Hyllested Hansen <ahh@huscompagniet.dk>
6. august 2020 10:22
Lise Overby Nørgård
Dorthe Christensen
SV: Opfølgning vedrørende helhedsplan for arealet syd for Runesvinget

Hej Lise

Jeg håber du har haft en god sommer.
Jeg synes ikke rigtigt at du i din mail forholder dig til de konkrete spørgsmål i min mail. Det betyder meget for lodsejer
at vide hvor de står.
Vores landskabsarktitekt har lavet et alternativt forslag til disponering af området for helhedsplanen, som vi har lavet
med baggrund i vores erfaringer efter opførslen af over 15.000 huse.
Denne disponering udnytter arealet langt bedre ift. byggeri på de mere plane arealer og dermed kan man bedre
fastholde områdets landskabelige karakterer og stadig har enorme grønne arealer. Vi vil bede Jer forholde Jer til dette
alternativ.
Vi og lodsejer har brug for et møde med Jer snarest muligt for at lodejer kan få svar på de spørgsmål, som naturligt
trænger sig på ovenpå Jeres oprindelige disponering af arealet.

The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Med venlig hilsen
Anders Hyllested Hansen
Projektudviklingschef
Mobil +45 20 42 66 29 | Direkte +45 88 62 21 20 | ahh@huscompagniet.dk | Kongevejen 153, 2830 Virum
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Fra: Lise Overby Nørgård [mailto:lise.noergaard@aalborg.dk]
Sendt: 2. juli 2020 08:47
Til: Anders Hyllested Hansen <ahh@huscompagniet.dk>
Emne: SV: Opfølgning vedrørende helhedsplan for arealet syd for Runesvinget
Hej Anders
1

Tak for din henvendelse.
Som nævnt på vores møde den 31. oktober 2019 er hovedhensynet ift udvikling af området ved
Runesvinget at skabe et attraktivt boligområder, hvor natur- og landskabskvaliteter i meget høj grad
præger området. På mødet blev det ligeledes oplyst, at denne overordnede struktur ville blive udarbejdet af
kommunen. Der er derfor nu fremlagt et planforslag, hvor området overordnet er disponeret for at skabe et
solidt grønt volumen i området, der bevares som en landskabelig og rekreativ kerne, når arealet gradvis
udbygges. Det friholdte landskab vil bestå af forskellige landskabsrum, med varierende terræn, udsigt og
beplantninger, og etableres omkring elementer i området, der allerede har landskabelige kvaliteter f.eks.
skov, terrænryg med udsigt, dal mellem beplantningen. Arealet skal sikre forbindelser fra de eksisterende
byområder i Svenstrup og Godthåb ud i landskabet, samt koble de nye boligområder op på et større
rekreativt aktivitets- og fritidslandskab. Dispositionen giver varierede byggeområder, hvor hvert delområde
får forskellige forudsætninger (terræn, udsigt, vegetation, …) som afsæt for dispositionen af
bebyggelsesplanerne. Dette vil give mulighed for en god variation i udstykningsplanerne for det enkelte
område og indpasning af bebyggelse i området som helhed.
Helt konkret har det mundet ud i, at området er udlagt med en boligramme i forslag til byudviklingsplan for
Svenstrup. ”Ovenpå” denne boligramme er grøn-blå struktur, der angiver de sammenhængende grønne
områder.
Efter sommerferien igangsættes arbejdet med at konkretisere den overordnede disposition i form af
lokalplanlægning, herunder fastsættelse af vejbetjening, vandafledning, stiforbindelser, bebyggelsesplaner
for delområder m.m. I forbindelse med dette vil vi indgå i dialog med grundejere i området.

Venlig hilsen
Lise Overby Nørgård
Landinspektør
Tlf. 9931 2059

Fra: Anders Hyllested Hansen <ahh@huscompagniet.dk>
Sendt: 1. juli 2020 07:57
Til: Lise Overby Nørgård <lise.noergaard@aalborg.dk>
Cc: Svend Smedegaard <svs@landplan.dk>
Emne: SV: Opfølgning vedrørende helhedsplan for arealet syd for Runesvinget
Hej Lise
Vi hører gerne fra Jer inden sommerferien, så vi kan komme videre.
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Med venlig hilsen
Anders Hyllested Hansen
Projektudviklingschef
Mobil +45 20 42 66 29 | Direkte +45 88 62 21 20 | ahh@huscompagniet.dk | Kongevejen 153, 2830 Virum
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Fra: Anders Hyllested Hansen
Sendt: 23. juni 2020 10:06
Til: Lise Overby Nørgård <lise.noergaard@aalborg.dk>
Cc: Svend Smedegaard <svs@landplan.dk>
Emne: Opfølgning vedrørende helhedsplan for arealet syd for Runesvinget
Hej Lise
Jeg fik mig mildest talt en stor overraskelse, da lodsejer videresendte vedlagte, som de har modtaget i deres e-boks.
Vi har intet hørt fra Jer i lang tid og opfattede stilheden som værende pga. corona. Det er virkeligt skuffende at I
agerer på den måde uden dialog siden seneste møde.

http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/sydvest-omraadet/svenstrup/byudviklingsplansvenstrup.aspx
I har tilsyneladende valgt at udsende oplæg til disponeringen uden at vi, som part i sagen, er blevet hørt inden. På
seneste møde blev der lagt om til at der ville være løbende dialog omkring disponeringen. Vi fik oplevelsen af at I ikke
havde lagt Jer fast på disponeringen på de privatejede delarealer endnu. Det er med meget stor ærgrelse at vi
oplever at processen ser ud til at være blevet en anden, end den vi opfattede at der ville blive lagt op til.
Vi har på baggrund af disponeringen nogle spørgsmål og kommentarer, som vi vil bede om Jeres kommentarer til:
1. Hvilke retningslinjer har ligget til grund for disponeringen af de enkelte delarealer? Der er i vid udstrækning
disponeret boliger på kuperet, fladt, stort, småt osv.
2. Vi mener at man kunne disponere arealet til en bedre udnyttelse for at udnytte de oplagte områder til byggeri.
I stedet for fx kuperede områder
3. Den grønne kile, som går gennem vores areal virker irrelevant. Oprindeligt var den anlagt nord for
Runesvinget for at adskille Godthåb og Svenstrup. Kilen er med tiden blevet mere udvandet i erkendelse af at
byerne nærmest er vokset sammen. Hvad er bevæggrunden for at foreslå at udlægge et enormt grønt bælte
syd for Runesvinget.

Man stiller sig selv spørgsmålet vedr. ved bredden/proportionerne på det grønne bælte – det giver
ikke mening, at bruge så meget plads i et byudviklingsområde til grøn kile, som kun i beskedent omfang vil
fungere som fri- og opholdsareal for lokalplanområdet, og måske i højere grad opdele områder fremfor at
samle dem.
4. Det anses som ressourcespild og en unødig merbelastning af boligområdets udgifter til drift og vedligehold
og i strid med generelle krav til opnåelse af en tilstrækkelig boligtæthed
5. Hvad er Jeres plan fremadrettet og hvordan sikrer vi at blive hørt i sagen?
6. Hvis den grønne kile fastholdes i større omfang, ønsker vi besked på, hvornår I har tænkt Jer at inddrage
lodsejer i sagen. Hvad er deres rettigheder og pligter, hvis de ”vikles” ind i helhedsplanen uden at have nogen
interesse i det, herunder at ens jord potentielt kan blive grønt areal i en helhedsplan, fortsat dyrkning af
arealet osv.?

Jeg håber at høre fra Jer meget snart, så vi har mulighed for at agere i sagen herfra.

3
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Med venlig hilsen
Anders Hyllested Hansen
Projektudviklingschef
Mobil +45 20 42 66 29 | Direkte +45 88 62 21 20 | ahh@huscompagniet.dk | Kongevejen 153, 2830 Virum
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Bemærkning 19.1

From:
Sent:
To:
Subject:

Annemette Hauritz on behalf of Hans Henrik Henriksen
20. august 2020 10:53
Lise Overby Nørgård
VS: Brev ved udvikling af areal syd for Runesvinget, Svenstrup

Hej Lise
Vil du se på denne henvendelse, og også journalisere den på din sag.
Venlig hilsen
Annemette Hauritz
Sekretær
Rådmand / Direktør
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2101
www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via sikker kommunikation.
Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på
www.aalborg.dk/gdpr

Fra: Anders Hyllested Hansen <ahh@huscompagniet.dk>
Sendt: 20. august 2020 09:15
Til: Hans Henrik Henriksen <HHH-byraad@aalborg.dk>
Cc: Søren Haugaard <sha@huscompagniet.dk>; Peter Jakobsen <pj@huscompagniet.dk>
Emne: Brev ved udvikling af areal syd for Runesvinget, Svenstrup
Kære Hans Henrik Henriksen

Se venligst vedlagte brev.

Vi ser frem til at høre fra Jer

The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Med venlig hilsen
Anders Hyllested Hansen
Projektudviklingschef
1

Bemærkning 20

From:
Sent:
To:
Subject:

Annemette Hauritz
19. august 2020 09:54
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
VS: vedrørende byudvikling 2020.xml

Til sagen og videre foranstaltning.
Venlig hilsen
Annemette Hauritz
Sekretær
Rådmand / Direktør
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2101
www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via sikker kommunikation.
Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på
www.aalborg.dk/gdpr

Fra: Henrik Lundgaard Nielsen <hlundgaardnielsen@gmail.com>
Sendt: 18. august 2020 12:48
Til: Hans Henrik Henriksen <HHH-byraad@aalborg.dk>
Cc: Poul Tradsborg <ptradsborg@gmail.com>
Emne: vedrørende byudvikling 2020.xml
Til rådmand Hans Henrik Hansen.
Jeg fremsender hermed indsigelse og forslag vedrørende byudviklingsplan for området og håber at vi må drøfte det i
aften på mødet.

Venlig hilsen
Henrik Lundgaard Nielsen
Snebærvej 23, Godthåb
9230 Svenstrup
51803375

1

Til Aalborg kommune, Plan og udvikling
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
Godthåb, den 18. august 2020
Vedrørende planer om byudvikling i Svenstrup og Godthåb,
Kommuneplantillæg 6.023, Byudviklingsplan Svenstrup.
Hvis man vil bevare Godthåb som selvstændig kulturel enhed, bør der gøres indsigelse mod udstykning af
området syd for Runesvinget.
På planen opsluger det Godthåb, og det er uheldigt. Vi har tidligere set det mht Danagården og Idavang,
hvor folk ikke kan finde ud af hvilken by, de bor i.
Hvis man giver plads til en grøn kile syd for Runesvinget, således at denne danner en naturlige afgrænsning
mellem Godthåb og Svenstrup, vil problemet formodentlig være løst her.
Kilen kunne f.eks. lægges der hvor Danagårdens østlige afgrænsning er og gå mod syd fra Runesvinget. Bare
et grønt bælte, ville være nok.
Der kunne være andre steder, hvor en sådan kile kan være nyttig.
På forvaltningen glemmer de åbenbart deres mange dyre ord om de gode egenskaber, som vores område
netop har. Forslaget pakker det hele ind, så man ikke ved hvor man er, så Godthåb til sidst forsvinder som
by, hvorved en gammel kultur bliver glemt.
Sognemæssigt, har vi arbejdet med at få en klar afgrænsning af kirkedistrikt, men dette er ikke afklaret,
hvor vi i Godthåb gerne ser en klar grænse, som man kan gennemskue.
Man skal jo huske på, at netop Godthåb har en gammel tradition for kultur af forskellig slags. Eksempelvis
var her formodentlig en af de første husflidsskoler i landet. Første brugs blev grundlagt i 1800 tallet og der
blev tidligt etableret sportsforening osv.
Der eksisterer fortsat en vilje i byen til at deltage, når noget skal etableres af forskellige slags, f. eks da
privat skole startede. Der er pionergruppe ved forsamlingshuset, arbejdsgruppe for museet Godthåb
Hammerværk, som drives af frivillige samt ”grøn gruppe”, der bidrager og rådgiver ved pleje af områderne.
Herudover har vi set ad hoc grupper opstået, når der var behov herfor.
Sidst men ikke mindst bør det også nævnes, at vi har et effektivt samråd, der koordinerer foreningslivet i
byen og er et nyttigt talerør mellem kommunale myndigheder og borgerne.
Dette for at påpege, at der er altså et gammelt kulturliv, der stadig lever og som er værd at bevare
Derfor vil vi gerne være med til at gøre indsigelse, og komme med ovennævnte forslag til løsning.
Venlig hilsen
Henrik Lundgaard Nielsen
Snebærvej 23, Godthåb
9230 Svenstrup
Formand for Godthåb menighedsråd

Bemærkning 21

From:
Sent:
To:
Subject:

Jørgen Pedersen <jorgenp.svenstrup@email.dk>
19. august 2020 16:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bemærkninger til byudviklingsplan Svenstrup

Hej.
Mit navn er :
Jørgen Pedersen
Ingrid Marie Vej 15
9230 Svenstrup
Tlf. 21774200
Jeg deltog i går (den18/8-20) i borgermøde i Svenstrup vedr. byudviklingsplan.
Rådmand Hans Henrik Henriksen opfordrede mig til at sende denne mail, således at jeg kunne få svar på mit
spørgsmål vedr. trafikstøj. På mødet kunne ingen nemlig svare på mit spørgsmål.
Jeg bruger denne form, da jeg ikke kunne finde kontaktformular på kommunens hjemmeside
(www.aalborg.dk/kontakt).
Bemærkninger til byudviklingsplan for Svenstrup.
Indledningsvis vil jeg nævne, at det fremlagte materiale er godt, og at de to borgermøder har været fine.
På det første borgermøde på Højvangsskolen var der fra borgerne bl.a. stort fokus på:
1. De bløde trafikanter i Svenstrup, bl.a. på Langdyssen og Skipper Clements Vej.
2. Den store og stærkt stigende trafikstøj i Svenstrup, bl.a. på Langdyssen og Skipper Clements Vej
På det seneste borgermøde i Svenstrup Skolehal (den 18/8) blev der orienteret om, at man fra kommunens side
havde planer om cykel/gangsti på Langdyssen.
Dette lyder meget fint.
Men da jeg spurgte om, hvad man som kommune ville gøre ved den stærkt stigende trafikstøj på f.eks
Langdyssen, fik jeg intet svar.
Derfor denne mail.

Hvilke planer har kommunen for ovenstående problemstilling?
Jeg vil meget gerne have en tilbagemelding og et svar på problemstillingen
På forhånd tak
Mvh
Jørgen Pedersen
Ingrid Marie Vej 15
9230 Svenstrup
1

Tlf = 21774200
Mail = jorgenp.svenstrup@email.dk
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Bemærkning 22

From:
Sent:
To:
Subject:

Sam Hatzigiannis <sam@x-iannis.dk>
19. august 2020 20:59
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Spørgsmål vedrørende byudviklingsplanen i Svenstrup. v/Rådmand Hans Henrik
Henriksen

Hej Hans,
Ifølge forslaget til byudviklingsplanen i Svenstrup, vil der tillades bygninger på 3 etager på Hobrovej og 2.5 etager på
Godthåbsvej.
Gammel Viborgvej, Hobrovej og Godthåbsvej danner en trekant. Ifølge planen vil der tillades høje bygninger på to
ud af de tre sider. Det vil resultere i et værditab på ejendommene på Gammel Viborgvej der vil fortsæt være 1,5
plans almindelige villa boliger, uden meget privatliv i baghaverne.
Man kan ikke stå i vejen for byens udvikling, men er det ikke rimeligt at overveje de samme byggetilladelser på dette
stykke af Gammel Viborgvej som på Godthåbsvej? Det vil sige 2,5 etager.
På forhånd tak.
Sotirios Chatzigiannis
T. 2551-0024
E. sam@x-iannis.dk eller sah@cater.dk

1

Bemærkning 23

From:
Sent:
To:
Subject:

Flemming Sørensen <flvigh56@gmail.com>
20. august 2020 12:03
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup

Vedr. fortætning på Godthåbsvej fra 1,5 til 2,5 etager.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at den planlagte fortætning på Godthåbsvej og også på Hobrovej vil medføre
indkigs gener i de eksisterende haver og boliger både på Gammel Viborgvej og Bævervej.
Det vil forstyrre privatlivets fred hvis der bygges endnu højere end der er i dag og de eksisterende boliger vil falde i
værdi.
Der skal tages maximalt hensyn hertil, såfremt det forelagte forslag vedtages således, at der ikke tillades
altaner/tagterrasser der vender ud mod Bævervej og Gammel Viborgvej.
Med venlig hilsen
Flemming Sørensen
Bævervej 5
9230 Svenstrup
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From:
Sent:
To:
Subject:

CISMODTAGER <cismodtager@aalborg.dk>
20. august 2020 14:50
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Svenstrup trafik

Det er angående det borgermøde der var forleden aften den18 i Svenstrup Skolehal
Der blev sagt man kunne skrive til jer det har vi jo gjort før men da godt i gerne vil høre fra os der bor her
som ved hvad problemer der kan være,
Jeg vil som beboer på Hobrovej endnu engang på peje på den enorme trafik der går lige tæt forbi vor døre
,Det skal hurtigst muligt gøre sådan at den udnødvendige trafik vælger at køre en anden vej det er for let
bare at drøne igennen byen.
Der skal snares
gøres noget evt et par lysreguleringer mere ved Lejrevej og ved Solbakkevej evt.
Det kan sku ikke være rigtig man ikke kan krydse Hobrovej end 3 til 4 steder de 2 lyskryds og så ved 2
heller der skal være nogle flere som ved Fakta og ved Solbakkevej
Der bliver kørt alt for hårdt agrisiv også og den støj det giver inde i husene Dengang at Langdysen blev
lavet hed det sig at den skulle aftalte Hobrovej det er ikke meget den afhjælper da der er lavet bomb et par
steder og der er ikke fortov men nu kommer det vel snart og så dder bor p åde sideveje til Langdyssen er så
bange for et par biler men der bor faktisk ike nogen på Langdyssen med det gør der altså på Hobrovj enddu
da Tænk lige over
Vi har boet her meget længere end dem på Sifhøj og Asgårde nog Hellekisten m,m, Så kan det heller ikek
går hurtig nok med at få lavet en cykle sti fra Hobrovej til Svenstrup Kirke og videre til langdyssen der er
meget påkrævet er blevet kørt ned der p åden vej der blever kørt alt hvad biler og lastbiler kan på
SkipperClementsvej
Dette var mine komentarer os der på på Hobrovej
Håber i vil tage lidt mere hensyn til os nu ikke kun plante nogel vejtræer som vil stå i vejen da det har vør
stået nogel endda midt på cykelstien de er væk nu
Venlig hilsen
Allen Berthrlsen
hobrovej 772
9230 Svenstrup
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From:
Sent:
To:
Subject:

ellenj8 <ellenj8@gmail.com>
20. august 2020 15:57
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling i Svenstrup

Hej
Jeg overværede borgermødet i Svenstrup, men nåede ikke at få stillet mit spørgsmål.
Det er rigtig fint med de mange nyr tiltag, men jeg synes i forsømmer at vedligeholde de gode ting som er
lavet.
Punkt 1.
I den flotte Svanemøllepark som vi har, er der lavet et overløb med vand til et område med et bassin, hvor
mindre børn har gået og soppe. Det er nu helt overbegroet med ukrudt, så man slet ikke kan se vand.
Punkt 2.
Var det ikke en idé at lede noget af det vand der kommer fra Guldbækken ud i søen, i stedet for udenom i
kanaler.
Søen er efterhånden helt dækket med alger, da der ingen gennemstrømning er.
Punkt 3.
Mange træer og store grene er knækket og faldet i vandet langs den skønne træbro og på øen i søen.
Efterhånden gror det helt til, så man ikke kan se vand.
Som bekendt er "vandkig" meget attraktivt.
Punkt 4.
Der bør rydes så det er muligt at gå på Trampestien helt til Godthåb.
Det ville være skønt hvis fortovet ved Svenstrup Skole og børnehaven Egemarksvej blev holdt ved lige.
Fejet og luget for ukrudt. Jeg går ud fra at det er kommunen der ejer de grunde.
Vil kommunen se på disse forslag.
Med venlig hilsen
Ellen Raundahl Jensen
Gjessinggård 3
9230 Svenstrup

Sendt fra Samsung Tab.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Albert Holkenberg <albert@holkenberg.dk>
23. august 2020 17:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Nikolaj Skole
Byudviklingsplan Svenstrup

Kære Lise Overby Nørgård
Tak for godt borger møde i Svenstrup d. 18/8.
Mange spørgsmål og mange svar.
Jeg håber begge blev optaget?
Jeg spurgte vedr. Frederikshøj som er nævnt flere gange i planen.
Du svarede at Frederikshøj var taget ud pga. problemer med støj fra skydebanen.
Jeg spurgte da nu Frederikshøj, var blevet enig med skydebanen hvordan problemet med støj klares hvad
så?
Grunden til min interesse er ikke udstykningen Frederikshøj men stien til grusgraven.
Det er en sti, der har forbindelse fra parken går under Skipper Clements vej og fortsætter op til grusgraven.
Der er iøvrigt en parkeringsplads lige før stien går under Skipper Clemens Vej.
Stien er meget benyttet af beboerne i Svenstrup gående – cyklende – på hest
Jeg er orienteret om at Frederikshøj projektet vil udbygge stien.
Hvad sker der nu med byudviklingsplanen vedr. Frederikshøj?
Mvh
Albert
Medlem af samrådet
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From:
Sent:
To:
Subject:

Søren Magnussen <srenmagnussen@gmail.com>
23. august 2020 20:26
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Godthåb/Svenstrup

Hej
Jeg har siddet og studeret kommunens udspil byudvikling for Svenstrup Og Godthåb. Jeg synes det virker voldsomt
at placere boliger på hele området syd. Det giver meget mindre liv for dyr og den naturlige skilning mellem by og
natur, som nu er runesvinget, forsvinder fuldstændig og det bil alt andet lige også skabe flere farlige situationer. Jeg
ved personligt at rigtig mange benytter det stykke natur, da vi bor tæt op af og ser mange cykle/gå/ride den vej.
Jeg vil derfor klart foreslå at det forbliver natur.
Det virker til at det blot handler om flere boliger og ikke at bibeholde det rolige og behagelige Godthåb/Svenstrup
som findes i dag, som mange allerede nyder.
Mvh
Søren Magnussen
Beboer i Godthåb
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Larsen, Henrik Højlund <henrikhojlund.larsen@sweco.dk>
24. august 2020 09:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
'hjt@gvdnet.dk'; Peter Lüchow; Poul Tradsborg; Jakob Axelsen; lena@hojlund.info
Kommentarer til Byudviklingsplan Svenstrup

Aalborg Kommune har sendt Forslag til Svenstrup, Byudviklingsplan, Juni 2020 i offentlig høring fra den 19. juni til
den 1. september 2020.
Godthåb Vandværk har læst forslaget, som rummer mange spændende aspekter for en byudvikling i både Svenstrup
og Godthåb. Forslag om et nyt boligområde ved Runesvinget, der grænser bl.a. op til Godthåb, skaber muligheder
for en tilvækst til byens eksisterende liv, men for os som vandværk giver det samtidig nogle udfordringer.
Lige som ”Byvæksten skal forgå i respekt for det landskabelige grundlag” er det også vigtigt, at byvæksten foregår i
respekt for forsyningssikkerheden for drikkevand. ”En by uden drikkevand, er ikke en by”.
I det afsnit, der omhandler Drikkevandsinteresser, er Godthåb Vandværk vist på kortet med kildepladszone og
indvindingsopland, men det undrer os, at vandværket ikke er nævnt i teksten? Det bør fremgå at materialet, at
Godthåb Vandværk er beliggende i og trækker vandet fra området.
Godthåb Vandværk har en tilladelse til at indvinde 59.500 m3 grundvand pr år til at forsyne borgerne i Godthåb med
drikkevand. Godthåb Vandværk leverer på nuværende tidspunkt drikkevand til ca. 500 forbrugere/husstande og
registrerer ingen problemer med drikkevandskvaliteten. Det vil vi meget gerne fortsætte med.
Hvordan vil Aalborg Kommune sikre drikkevandsinteresserne, således at Godthåb Vandværk fortsat kan levere
drikkevand til byens borgere? Hvilke konkrete tiltag er tænkt i forhold til at udlægge nyt boligområde ved
Runesvinget og samtidig sikre, at Godthåb Vandværk kan levere drikkevand også i fremtiden?
Aalborg Kommune skriver, at ”Det sikres i forbindelse med byudvikling inden for eksisterende rammeområder i
videst muligt omfang, at grundvandsressourcen beskyttes mod forurening”, men hvordan tænker Aalborg
Kommune, at nye boligområder etableres uden, at det udgør en risiko for drikkevandet?
Både Godthåb Vandværks og Svenstrup Vandværks indvindingsoplande trækker grundvand fra det område ved
Runesvinget, som Aalborg Kommune foreslår udbygget med ca. 340 boliger.
Har Aalborg Kommune foretaget en vurdering af drikkevandsressourcen?
Det bør også være i Aalborg Kommunes interesse at sikre, at Godthåb Vandværk har mulighed for og tilladelse til at
indvinde en øget mængde grundvand, som kan forsyne nye boligområder, samt med konkrete tiltag sikre, at
ressourcen ikke forurenes. Det er ikke nok at skrive det.
Med venlig hilsen
Godthåb Vandværk I/S
Henrik Højlund Larsen
Formand
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Byggeri, BLF (fællespostkasse)
24. august 2020 09:14
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
VS: 2016-052147 Kommuneplantillæg 6.023, Byudviklingsplan for Svenstrup - møde
15.06.2020 (Vores sagsnr. 26616)
Høringssvar.PDF; Bilag C.pdf; Bilag B til høringssvar.pdf; S28C-120070113570.pdf Bilag A.pdf; Bilag D.pdf

Venlig hilsen
Lone Freiheit
Tlf. 9931 2143

Fra: Karina Bjergbæk - Storm Advokatfirma <kb@stormadvokatfirma.dk>
Sendt: 24. august 2020 09:07
Til: Byggeri, BLF (fællespostkasse) <byggeri@aalborg.dk>
Emne: 2016-052147 Kommuneplantillæg 6.023, Byudviklingsplan for Svenstrup - møde 15.06.2020 (Vores sagsnr.
26616)
Vedhæftet fremsendes brev med bilag A-D i ovennævnte sag.

Med venlig hilsen
Karina Bjergbæk
Sagsbehandler
STORM Advokatfirma P/S
Direkte:
78 79 99 63
Hovednummer:
72 30 12 05

Besøg vores hjemmeside: www.stormadvokatfirma.dk

Følg os på :

CVR 39 49 59 37

Denne e-mail, samt alle vedhæftede filer er fortrolige og udelukkende til brug for den eller de person(er) til hvem e-mailen, er adresseret.
Hvis De har modtaget denne e-mail ved en fejl, bedes De straks meddele dette til afsenderen, og destruere e-mailen uden at distribuere
eller kopiere indholdet heraf.
This email and any attachments are confidential and intended for the use of the person(s) to whom the email is addressed. If you have
received this email in error, please notify the sender immediately and destroy the email without distributing or copying the content
hereof.
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Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

24. august 2020
Sagsnr.: 26616
Sekretær Karina Bjergbæk
kb@stormadvokatfirma.dk
Direkte tlf.: 7879 9963

HØRINGSSVAR - Kommuneplantillæg 6.023, Byudviklingsplan for Svenstrup
Dette høringssvar gives på vegne af Jens Buus Jensen og Erik Buus Jensen (herefter samlet benævnt
”Lodsejerne”), begge ejere af matr.nr. 27a Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. En del af denne matrikel
påvirkes af kommuneplantillæg 6.023, idet kommuneplantillægget omfatter tilbageførsel fra byzone til
landzone.
Jeg har modtaget kommunens brev af 17.06.2020 vedlagt kort om det område af ovenstående matrikel, som påtænkes tilbageført fra byzone til landzone. Jeg skal på vegne af Lodsejerne gøre indsigelse imod tilbageførslen.
I stedet for tilbageførsel af zoneforholdene indstilles til, at byzone bibeholdes med henblik på udstykning af parcelhuse eller rækkehuse grundet den store efterspørgsel herpå.
I anden række opfordrer jeg kommunen til enten:
(a) at bibeholde den nuværende byzone mod, at der anlægges en byggefri zone i en afstand på 25
meter fra den i bilag A angivne særbare nærzone, hvilket svarer til afstandszonen for vandboringerne
igennem den sidste mangeårige periode.
(b) at bibeholde byzone, dog med etablering af særlige skåneforanstaltninger vedrørende pesticider
mv., idet Lodsejerne vil være imødekommende overfor selv at tinglyse sådanne begrænsninger med
kommunen som påtaleberettiget og som led i en større aftale med kommunen, eller
(c) at parcellen matr. 27a opdeles, således at det i bilag C angivne område bibeholdes i byzone og/eller omlægges til byzone eller på anden vis modtager fornøden tilladelse til byudvikling efter de sædvanlige betingelser, imod at den øvrige del af matriklen udskilles til kommunens erhvervelse. Der kan
eventuelt anlægges en 25 meter byggefrizone som led i denne løsning til beskyttelse af vand- eller
miljømæssige interesser.
Ved stillingtagen hertil beder jeg kommunen lægge vægt på følgende forhold:
Ad de faktiske forhold
Lodsejerne har siden 1996 forsøgt at finde afklaring med kommunen om et evt. salg af jorden. Dialogen skete som led i et alternativ til Lodsejernes udvidelse af juletræsproduktion. Det må antages, at
STORM Advokatfirma P/S
Tankedraget 7, 5. sal, 9000 Aalborg│Messevej 2, 9600 Aars│Østergade 15, 2. sal, 9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 30 12 05│www.stormadvokatfirma.dk│CVR-nr.: 39 49 59 37

den miljøskånsomme virkning i dag er bedre varetaget ved kommunens opkøb af jorden, end ved en
zoneændring. Jeg henviser til kommunens j.nr. 96-2704, brev af 08.11.1996.
Jorden er beskrevet som sårbar overfor overfladeforurening grundet nærtliggende ”sårbar nærzone”,
se bilag A. Det befrygtes således, at nedsivning af regn vil belaste grundvandet i dette sårbare område. Besigtiger man området fysisk – modsat ovenfra på et kort – vil man dog se, at terrænet skråner
og bevæger sig ned ad bakke imod det i bilag C skraverede område, som er det mest lavtliggende.
Overfladevand fra området tiltænkt bebyggelse kan ikke flyde op ad bakke. Ligeledes vil regnvand
mv., som falder i det sårbare område, som udgangspunkt flyde ned ad bakke og væk fra den sårbare
nærzone.
Bebyggelse af område 8, eller det skraverede område i bilag C, vil derfor ikke belaste den nærtliggende sårbare nærzone.
Endelig forefindes i kort afstand fra området 4 boringer med den beskedne afstandszone af 25 meter.
Boringerne er i øvrigt beliggende indenfor den registrerede sårbare nærhedszone – modsat området,
der søges tilbageført til landzone. Jeg henviser til vedhæftede bilag A, hvor boringer er påtegnet med
kuglepen.
Ad de juridiske forhold
Det er yderligere retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at placere zoneomlægningen som hidtil indstillet.
Det fremgår af By- og Landskabsforvaltningens opsamling af 15.08.2019 (2016-052148), at både område 7 og område 8 er beliggende i områder med grundvandsinteresser. Lodsejerne er således stillet
med udsigt til en ringere behandling under samme forhold, sammenlignet med andre ejere i område 7.
Jeg henviser til bilag D, hvoraf fremgår, at en del af område 7, som er udlagt til byudvikling af kommunen, er beliggende inden for samme klassifikation af sårbart nærområde, som forefindes i nærheden
af område 8. Det kan således frygtes, at denne forskelsbehandling ikke er motiveret af saglige hensyn
om grundvandsbeskyttelse, men derimod af endnu skjulte – og potentielt usaglige, endog forvaltningsretligt ulovlige – hensyn.
Endvidere er det uproportionelt at ændre zonestatus med miljøbeskyttelsesmæssige formål – det retligt relevante værktøj er pålæg eller decideret etablering af beskyttelsesområder.
Jeg håber, at kommunen vil være positivt indstillet overfor Lodejernes bekymringer.

Med venlig hilsen

Jens Axel Kruchov
jk@stormadvokatfirma.dk

CBN/kb│sagsnr. 26616│24.08.2020
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From:
Sent:
To:
Subject:

Louise Christensen <loui.christensen@gmail.com>
24. august 2020 09:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Spørgsmål angående byudvikling Svenstrup

Hej
Jeg deltog i borgermøde d. 18 august 2020 i Svenstrup skolehal. Det var et meget interessant møde. Grund
til, at jeg skriver er, at Lise Overby Nørgård gennemgik byudviklingsplanen.
Mit spørgsmål og undren er, at Lise nævnte noget omkring at drikkevandsinteresser skal sikres. Men ud fra
tegninger for, hvor drikkevandsinteresser er i Svenstrup, vil i komme til at bygge oven på en? Der er tale om
området omkring Runesvinget.
Derudover nævnte Lise noget omkring vandforurening, som vil knytte sig til bebyggelse? Kan vi risikere, at
vores drikkevand, vil blive ramt, når i begynder at bygge. Jeg gerne have en uddybende forklaring på
drikkevandsinteresser.
Til sidst, vil jeg slutte af med. Næste gang i afholder borgermøde, så send folk med, som kan svare på
spørgsmål. En fra hver forvaltning, som berører en byudvikling. Så vil folk ikke føle, de bliver fejret af og
ikke bliver lyttet til. I som kommune repræsenterer borgerne, så synes jeg også borgerne har fortjent at blive
ordentlig højt og svaret på deres spørgsmål til et møde.
Jeg har selv skrevet til skoleforvaltning, med spørgsmål til dem omkring byudvikling og skoler. Men næste
gang, så send folk til møder og mød deres borger.
Venlig Hilsen Louise
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Alis Nielsen <alisogsoeren@gmail.com>
24. august 2020 10:58
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup 2020.
Indsigelse vedr.docx

Hermed indsigelser for 2020 plan for udvikling i Svenstrup.
mvh.
Alis og Søren V. Nielsen

1

Indsigelse vedr. byudviklingsplan 2020
Vi er borgere som lever vores liv her og vi har vedligeholdt og moderniseret vores ejendomme som det
forventes og mere til. Vi holder meget af at bo her og i et regnskab med bløde værdier ligger vi højt på
skalaen. Derfor er det meget trist, at planerne som oplyst, skal være med højt byggerier for at det
økonomiske regnskab skal gå op, uden at det tager højde for de bløde værdier. Vi har ej heller nogen
ønsker om byfortætning.
Både 2,5 og 3 etager på Hobrovej vil give mere skygge på de bagvedliggende ejendomme, specielt i
vinterhalvåret hvor solen står lavt på himlen. Endvidere vil vi beboere i de bagvedliggende ejendomme føle
os overvåget fra de øverste etager i et byggeri på 3 etager. Vi er ikke imod byfornyelse, men for os vil der
med de udmeldte planer være tale om en byforringelse. Vores huse kommer til at ligge i område, som
kommer til at minde om storbyernes baggårde. Derfor bør byggehøjden ikke overstige 2 etager.
På Godthåbsvej vil 2,5 etager blive alt for højt, når det som efter planer er på begge sider af vejen. Vi vil på
det kraftigste advare om, at man bygger mere end 2 etager, samt at trække byggerierne tilbage på
grundene da dette vil give dårligere forhold for de bagliggende ejendomme. Det samme på Hobrovej, her
bør de nye ejendomme heller ikke trækkes tilbage på grundene.
Pt. er der givet tilladelser til tagterrasser uden, at vi som naboer er blevet hørt. Det har givet et generende
indkik fra div. terrasser. Derfor vil vi pointere, at der på de nye byggerier bliver lavet en klausul på, at der
ikke bliver etableret terrasser eller altaner på de sider af bygningerne, der har indblik til de nuværende
ejendomme på Gammel Viborgvej og Godthåbsvej.

Med venlig hilsen
Alis og Søren V. Nielsen
Gammel Viborgvej 5, 9230 Svenstrup
Tlf.:22273912
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Janne Søndergaard <jas@at.dk>
24. august 2020 16:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
jannesoendergaard@hotmail.com
Att: Lise Overby Nørgaard og Hans Henrik Henriksen
Flødalvej tegning.jpg; Flødalvej 1.jpg; Flødalvej 2.jpg; Flødalvej 3.jpg; Flødalvej 4.jpg

Kære Lise og Henrik og andre interessenter.
Jeg deltog borgermøde i Svenstrup tirsdag d. 18 august 2020. Jeg sidder med en følelse af, at der allerede er taget
beslutninger hen over hovedet på os. Jeg vil gerne bede jer om, at sætte jer ind i vores dilemma og jeg vil gerne vide
om I har beslutningskompetence eller hvem der sidder med den? Det er nødvendigt at I lytter til os borgerer der
kender området og derved undgå at der bliver begået en kæmpe fejl.

OM FLØDALVEJ:
Flødalen tidl. Flydedalen, er et historisk gammelt område, hvor vi er flere familier der har boet og drevet erhverv
siden starten af 70’erne. Der kommer på ugentlig basis mellem 400 og 500 mennesker som fortrinsvis rider, men
flere og flere cykler, går ture, løber og bare nyder naturen og det åndehul som Flødalvej repræsentere. Det er her de
nye 400 borgerer flytter til Svenstrup (som I nævnte) bl.a. skal nyde natur og landskabskvaliteter. Derfor må der ikke
bygges erhverv i vores natur!
Jeg har brug for at mødes med jer begge eller en af jer inden den 1. september, for jeg føler mig overbevist om at
der IKKE er taget højde for Flødalvej. Og ingen af jer kunne give mig svar på mine spørgsmål eller min bekymring til
borgerødet. Jeg har brug for at hjælpe jer til at forstå vigtigheden i at bevare Flødalvej til gavn for Svenstrup og
omegns borgerne.
Jeg repræsenterer, I denne mail: Nordjysk Ridecenter v. Lisa Møller Hansen som også ejer skoven op mod et af
vandværkerne og Rasmus Møller, berider, avl og indehaver af EQUES rideudstyr, Familien Busk, Familien
Søndergaard, Art by Stokbro samt øvrige, der bor på Flødalvej og alle de brugere af lokalområdet, som vi har nået at
tale vedr. denne byudviklings/naturafviklings plan, som I repræsenterer.
Det kan bliver fatalt hvis der bliver bygget erhverv på Flødalvej og det vil være til stor gene for ualmindelig mange
mennesker og vores drikkevandsinteresser. Det vil være direkte imod hvad I stod og sagde til mødet, for hvis I
fastholder at der skal bygges erhverv så er det AFVIKLING af natur og grøn struktur, herunder drikkevandsinteresser
og AFVIKLING af det allerede eksisterende erhverv, AFVIKLING af et åndehul for Svenstrup og omegns borgere. Der
vil være direkte til gene for det allerede eksisterende erhverv på vejen som er millionforretninger.

Det drejer sig om 5-6 hektar jord - ikke andet, som vi gerne ser I undlader at
bygge på (se billede Flødalvej tegning). Det lejes i forvejen ud til Nordjysk Ridecenter v. Lisa Møller Hansen og jeg
ved at der er et stort ønske fra hende om at købe jorden.
Jeg vil gerne have I tager jer tid til at se på de vedhæftede billeder. Derudover vil vi gerne invitere jer til at besøge os
på Flødalvej, enten til fods eller til hest (vi har hestene). For I bliver nødt til at få en forståelse for hvad det er I er i
gang med at afvikle hvis I fastholder erhvervsområdet langs Flødalvej. I kan ikke tage den beslutning fra et
skrivebord, I bliver nødt til at møde os og se forstå hvad det drejer sig om.
Endvidere mangler jeg svar på om man vil fastholde at nedlægge vores vej som der også har været i spil?
Mit private telefon nummer er: 26 28 82 75
1

Med venlig hilsen
Janne Søndergaard
Tilsynsførende
Tilsynscenter Nord
T 72 20 88 61 | jas@at.dk

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33 | 2100 København Ø
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.amid.dk | Behandling af personoplysninger
Arbejdstilsynet, Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33 | 2100 Copenhagen
T +45 70 12 12 88 | at@at.dk | www.amid.dk | Processing of personal data
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Janne Søndergaard <jas@at.dk>
30. august 2020 19:57
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
nikolaj@9230.dk
sidste indspark til byudvikling omkring Svenstrup

Hej Lise og Hans Henrik og Svenstrup Samråd.
Jeg vil gerne, her på falderebet, bede om at få følgende indspark med til høring omkring byudvikling i Svenstrup.
-

Støjværn langs motorvejen, fra nord for Svenstrup til Syd for Svenstrup hen til broen
Ellidshøjgaardvej/Vesterhedenvej – mange borgere er meget generet af støjen fra den stigende trafik fra
motorvejen.
Bevaring af allén langs Runesvinget, som støjdæmper, for æstetikken, for biodiversiteten for at bevare den
historiske gamle vej som vi kørte på før, Runesvingets asfaltvej

Med venlig hilsen
Janne Søndergaard
Tilsynsførende
Tilsynscenter Nord
T 72 20 88 61 | jas@at.dk

Arbejdstilsynet
Landskronagade 33 | 2100 København Ø
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.amid.dk | Behandling af personoplysninger
Arbejdstilsynet, Danish Working Environment Authority
Landskronagade 33 | 2100 Copenhagen
T +45 70 12 12 88 | at@at.dk | www.amid.dk | Processing of personal data
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Bemærkning 33

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

no-reply@aalborg.dk
25. august 2020 21:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Morten Bjerkvig Jølnæs - Høringssvar vedr. Byudviklingsplan for Svenstrup
Høringssvar - Byudvikling af Svenstrup.pdf

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Morten Bjerkvig Jølnæs
Adresse: Doktorparken 35
E-mail: bestyrelsen@ejerlaugetdoktorparken.dk
Emne: Høringssvar vedr. Byudviklingsplan for Svenstrup
Meddelelse:
Hermed fremsendes høringssvar og bemærkninger vedr. det aktuelle arbejde med byudviklingsplan for
Svenstrup på vegne af Ejerlauget Doktorparken i Ellidshøj samt Ellidshøj Pensionist Forening.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 31413938

1

Att.
By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune
plan.udvikling@aalborg.dk

Høringssvar vedr. Byudviklingsplan for Svenstrup
På vegne af Ejerlauget Doktorparken, og med støtte fra Ellidshøj Pensionistforening, vil vi gerne
tilvejebringe følg. Kommentarer til byudviklingsplanen for Svenstrup.
Først og fremmest: Vi bakker til fulde op om Svenstrup som en selvstændig by, herunder med hverdagens
bekvemmeligheder i form af indkøb, lægehus osv. Svenstrup er også vores, som det f.eks. ses af at vi ligger
under Svenstrups postnummer, og det er nærmeste større by i kommunen.
Vi er bekymrede over presset fra den kontinuerte udbygning af Støvring helt ud til kommunegrænsen. Det
trækker tilflyttere over kommunegrænsen, hvilket både skader Aalborg Kommune, men også
vækstmulighederne for Svenstrup, og ikke mindst for de mindre landsbyer som Ellidshøj, Ferslev osv.
Konkret for Ellidshøj risikerer vi næsten at blive en forstad til Støvring med den nuværende udbygning dér.
Vi er mange i Ellidshøj der længe har ønsket en større parceludstykning for at understøtte landsbyens
overlevelse og ikke mindst børnetilgangen til Ellidshøj landsbyordning. Dertil vil det øge kundegrundlaget til
dagligvarer butikkerne i området. Det må forventes at en ny dagligvarebutik muligvis vil finde vej til
Støvring indenfor en årrække i den nordlige ende af byen, hvor der er oplagt indkøb på vejen hjem fra
arbejde i Aalborg når folk vender hjem til nybyggerkvartererne. For at komme denne udvikling i forkøbet
foreslås følgende:
1) En ny parceludstykning – evt. på marken nord for Doktorparken. En udstykning i Ellidshøj med
billigere grunde end i Svenstrup vil tiltrække arbejderfamilier og håndværkere der måske ikke lige
har 3-4 mio til et hus i Svenstrup. Det flugter godt med sammensætningen af Ellidshøjs nuværende
beboere. Der vil givetvis også kunne udstykkes ældreboliger til glæde for mange af byens ældre der
er vokset op i Ellidshøj, og ikke ønsker at forlade byen. Udstykningen kan også hjælpe med at holde
en del børnefamilier fra lejligheder i Aalborg indenfor kommunegrænsen, frem for at rykke til
Støvring. Det styrker også landsbyen mod nord, væk fra en evt. sammenvoksning med Støvring.
2) En tilpasning af lokalplan 6-1-107 således at der kan bygges en dagligvarebutik ved Burger King ude
ved motorvejstilkørslen. For nuværende skal indbyggere i Ellidshøj køre til enten Svenstrup
centrum eller Støvring for at købe ind, og der er Støvring tættere på. En evt. nordligere beliggende
ny dagligvarebutik i Støvring vil forstærke denne effekt. Når man kommer af motorvejen fra
Aalborg, er det ikke attraktivt at køre ”tilbage” ind til Svenstrup, ligesom det, må man antage, ikke
er attraktivt for beboerne i Svenstrup med den øgede trafik på Hobrovej. De nye lyskryds på
Hobrovej har i øvrigt gjort det endnu mindre attraktivt at tage til Svenstrup for at handle. Det
formodes i denne sammenhæng at de fleste af Svenstrup og Godthåbs beboere kommer fra
Aalborg via Hobrovej og Skalborg, og derfor alligevel ikke vil benytte en dagligvarebutik ved
motorvejen, der i stedet primært vil servicere Ellidshøj, Ferslev, og evt. beboere i det nordlige
Støvring, der kan køre af motorvejen her og tage hovedvejen hjem det sidste stykke, men undgår at
skulle ind i centrum af Støvring. Således flyttes balancen tilbage i Aalborg kommunes favør

Bemærkning 34

From:
Sent:
To:
Subject:

Jannet Schenkel Høgh <jannetsh@gmail.com>
27. august 2020 11:20
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Svenstrup BYUDVIKLINGSPLAN

Kære Hans Henrik,
Kære Lise Overby Nørgård,
For kort tid siden afholdt I et oplæg i hallen ved Svenstrup Skole. Tak for det.
Mine umiddelbare tanker med udgangspunkt i jeres oplæg om identitet og sammenhæng - Vadested og 3
bytyper. (Landsby, stationsby og forstadsby)
Der foreligger for øjeblikket en forespørgsel om byggetilladelse til en NETTO på hjørnegrunden ved
parkanlæg/vadested (tidl. tankstation).
Hjørnegrunden har på sin vis fungeret som landemærke og med sit (omend uskønne) udseende markeret, at
nu er det her man drejer for at komme ind til skolen/hallen - Eller kommer ind til landsbyen/nærmer sig
stationen.
Personligt er jeg imod endnu en dagligvarebutik i byen med denne placering.
1) (LØSNING) Umiddelbart tænker jeg en dagligvarebutik bedst kan gavne byens borgere, hvis den
placeres et sted nær Højvangen/Runddyssen. Desuden vil det gavne den påtænkte udstykning ved
Runesvinget og gøre disse grunde mere attraktive, fordi grundene kommer til at ligge i gåafstand til
indkøbsmulighed. (Grøn bevidsthed!)
2) (IDENTITET) Det vil betyde færre biler i "landsby-midten" og åbne op for muligheden for en kraftig
forskønnelse af hjørnegrundens nuværende funktion - og samtidig åbne op for at forstærke landsbyens og
stationsbyens identitet, ved at muliggøre et andet byggeri.
3) (SAMMENHÆNG) Der blev nævnt café / restaurant. Eller hvad med at det ofte omtalte kultur-/multihus
placeres her? Det vil i høj grad forstærke sammenhængskraften i byen!
Da denne grund ligger på strækket fra parken (vadestedet) og ned mod stationen ville det være fantastisk,
hvis byen fik et nyt betydningsfuldt landemærke. Måske endda en smuk arkitektonisk gennemtænkt
bygning. Om det skal være spisested, med adgang direkte til parken, eller om det skal være kulturhus (ja
måske bare et "landsbyens forsamlingshus" som iøvrigt er en typisk karakteristika ved en landsby!). Om
spisested eller kulturhus så er begge dele er i høj grad at foretrække for at bevare fornemmelsen for
Stationsby/Landsby.
4) (REALITET) Denne del af byen ikke har behov for flere indkøbsmuligheder.
Nu til noget andet - Konsekvensen af ca. 400 udstykninger kunne man tænke sig gav en omtrentlig
befolkningstilvækst på ca. 1000 borgere. Eller måske ca 20% flere borgere end i dag. Lad os bare antage, at
det betyder ca. 20% flere elever til skolerne og 20% større behov i daginstitutionerne.
1) SVENSTRUP SKOLE - I dag er Svenstrup Skole lokalemæssigt komplet belagt. Der er altså ikke plads
til flere børn i skolen. På Svenstrup Skole er der fra dette skoleår opstartet et specialtilbud ifm. at 5
specialtilbud er blevet nedlagt i kommunen og disse elever nu er tildelt i Svenstrup og i Vodskov. Problemet
ved det er, at der i forvejen er årgange, som ville have gavn af at være tresporede i stedet for to klasser med
28 elever i hver. Skolen har imidlertid ikke mulighed for at lave denne prioritering, da alle lokaler er i brug.
Et andet potentielt problem ved det er, at Svenstrup Skole ikke kommer til at kunne tilbyde de nye borgere
en plads i skolen.
2) HØJVANGSKOLEN - Jeg kender ikke denne skoles belægning i detaljer. Men mig bekendt har de en
lignende problematik med fuldt belagte lokaler. Højvangens Skole får derfor også svært ved at tilbyde de
nye borgere en plads på deres skole. Skulle det være muligt at lave tilbygning i Højvangen, skal I være
opmærksomme på hvilke byggetilladelser og udstykninger, der gives i dag i det område. Parkeringspladser
1

nedlægges for at give plads til boliger og børnehave - Men hvor skal arealet til skolens udvidelse så findes?
Desuden er det med til at forstærke opdelingen af Svenstrup i bydele. Sammenhængskraften i mellem de to
eksisterende skoler er i forvejen udsat for en helt banal "dem og os" kultur. Det virker ikke til, at der er
indtænkt sammenhæng og udvidelsesmuligheder i byudviklingsplanen. (Det faldt mig personligt for brystet,
at spørgsmålene på mødet omkring disse udfordringer blev negligeret/latterliggjort).
3)BØRNEHAVERNE - Som mor til to børn ved jeg hvor uendeligt svært det er at få plads i den ønskede
daginstitution. Det er super vigtigt, at I holder en løsning på befolkningstilvækstens konsekvenser i hånden.
At børnene f.eks. kan få mulighed for at blive fulgt i børnehave på en tryg cykelsti tæt på hjemmet. Det er jo
total galmathias når Godthåb borgere tilbydes institutionsplads i Nibe, hvor der end ikke findes en direkte
busforbindelse til!
4) SILOTÆNKNING - Ja nu skrev jeg jo godt nok det grimme ord: silotænkning.
På landsplan ser man flere landsbysamfund blive presset af de storkommuner, som de ligger i. Der er noget
ganske særligt ved landsbysamfund som forsvinder, når skoler nedlukkes (og når der foreslås fælles
ledelse), daginstitutioner gøres til store bleskift-fabrikker, og idrætsfaciliteterne skal findes i storbyen
Aalborg, fordi der ikke er råd til at tilgodese den lokale sport. Svenstrup og Godthåbs identitet er på spil.
Vores sammenhængskraft er i fare. Og som borger i Svenstrup ser det ud til at være et spørgsmål om, at
hver kommunal forvaltning har sit eget budget - og skal hytte sit eget skind.
Men hvor er visionerne henne? Hvorfor bruger I ikke Svenstrup Samråd, som det afgørende talerør?
Hvorfor overses høringssvar, fordi der er en økonomisk agenda i hver enkelt forvaltning? Tal nu med de
andre forvaltninger om de behov, der opstår i deres planlægning og budgetlægning, når en stor udstykning
er i gang.
Jeg er for udvikling, for udstykning (bare husk hvad I lover Godthåb-borgerne inden, I bare gør noget
andet), for at der må bygges en etage højere.
Men jeg bliver rasende, når konsekvensen heraf KUN er en mulig rundkørsel på Runesvinget, (en mulig
hastighedsbegrænsning?!), mulig udvidelse af cykelsti og et par træer på Hobrovej. Byens borgere har
fortsat brug for at mødes i et fællesskab på skolerne, (der ikke må blive polariserede i, hvem der får
bevillinger til moderniseringer og udvidelser eller hvem, der fik kulturhuset)! Skolerne og deres faciliteter er
et vanvittig vigtigt omdrejningspunkt for størstedelen af borgerne. Det er her mennesker får lokale venner,
udvikler hobbyer og færdigheder og får tilknytningsforhold for resten af livet. Det er her en lokal identitet
opstår. Tillader man byen at blive et "dagligvaremekka" med en 4. butik indenfor 200 meter, bliver
Svenstrup direkte omdannet til en forstad uden nævneværdig identitet. (AKA Støvring) Vi er mange, der
hver især gør noget for vores lokalsamfund - som frivillige i idrætsforeningerne og frivillige i andre
kulturelle sammenhænge. Lad os nu få lov at bevare muligheden for at have lysten til det. Lige pludselig
tager alle jo bare ind til Aalborg for at dyrke sport, for at komme til koncert, for at komme til markedsdag.
Men vi har det hele her! Bare I husker, at der skal være plads til det.
Jeg er ked af hvis min skrivelse er for vred. Jeg ved godt, at I har en vanskelig opgave at løfte - og jeg er
sikkert ikke repræsentativ for alle borgerne i Svenstrup eller Godthåb i alle mine holdninger.
Men jeg har holdninger, fordi det er her jeg bor. Det er her mine børn skal vokse op.
Med venlig hilsen
Jannet Schenkel Høgh
Egernvej 6, 9230 Svenstrup
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Bemærkning 35

From:
Sent:
To:
Subject:

Hanne og Jørgen Knarreborg <hanjor13@hotmail.com>
29. august 2020 16:42
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vedr. byudviklingsplanen for Svenstrup (Godthåb) syd for Runesvinget

Til By- og landskabsudvalget
Det er meget trist, at erfare, at man planlægger, at bygge syd for Runesvinget.
Det er der, man går ture og får ro og naturen tæt ind på kroppen.
Ser rådyrene og alle andre dyr som lever på den rolige side af Svenstrup/Godthåb.
Flere grønne steder i Godthåb, er blevet bebygget og ødelagt, der må åbenbart ikke være grønne pletter nogen
steder.
Nu er lærken forsvundet på den side, hvor der er bygget nye parcelhuse op langs oldstien/Bjergbanestien øv.
Godthåb mangler ikke flere boliger! Vi får også meget mere trafik.
Dem der planlægger alle disse udstykninger, bor nok ikke selv i vores dejlige Godthåb, men så kan vi andre døje med
alt det bebyggelse, der er bygget de sidste 5-10 år. I sidste ende er det nok et spørgsmål om penge. Er det for at få
penge i kassen for Aalborg Kommune ? Så sæt skatten op!
Beder jeg tænke på os, som er flytte hertil, for at komme væk fra byen/trafikken og til lidt ro og fred og tæt på
naturen.
Med venlig hilsen
Jørgen Knarreborg
Digesvalevej
Godthåb
Tlf. 30637143
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Bemærkning 36

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
29. august 2020 18:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Jan Hinskjær - Svenstrup Runesvingt støj og trafik

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Jan Hinskjær
Adresse: Svenstruphøj 34
E-mail: Hunskjaer@outlook.dk
Emne: Svenstrup Runesvingt støj og trafik
Meddelelse:
Hej vi oplever tiltagende trafik og støjgener fra Runesvinget og er overbevist om det vil være tiltagende hvis
der kommer de nye udstykninger på den sydelige ende af Svenstrup hvis lokalplanen ikke indeholder tiltage
så som hastighedsnedsættelse til 50km/timen, omlægning af tung trafik og andet.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 21195252
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Bemærkning 37

From:
Sent:
To:
Subject:

Michael og Jane Skou Pedersen <mjskou@gvdnet.dk>
29. august 2020 22:52
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
SV: Borger møde Svenstrup

Hej plan udviklere
Lyskryds for enden af Marathonvej:


Vi har boet 16 år på Skøjtevej 45, 9230 Svenstrup og har igennem årene oplevet den kraftigt stigende trafik
på Hobrovej gennem vores by, da meget trafik til og fra City syd kører gennem Svenstrup. Dette har
gjort, at det ofte er umuligt at komme over Hobrovej forenden af Marathonvej, hvilket tit ender i farlige
situationer for bilister og krydsende gående der er steget af eller skal med bussen.



Når biler der kommer fra nord mod syd skal svinge op ad Marathonvej vælger bagvedkørende ofte at lave
overhaling ud i spærrefeltet, hvilket giver farlige
situationer for dem fra Marathonvej som vil svinge mod nord og for dem der kommer fra syd og kører i
svingbanen for at køre opad Marathonvej. I visse tilfælde er gående som er ved at krydse Hobrovej sprunget
for livet pga. disse bilister.



Ligeledes har man udvidet industrigrundene på Marathonvej hvilket også har givet mere trafik.



Børnehaven på Marathonvej har en lang rejse, hvis de skal med bus, da de er nødt til at gå den lange vej for korte ben - til Skipper Clementsvej for at krydse Hobrovej.

Iht. ovenstående må det være på tide at få et lyskryds for enden af Marathonvej inden dette vil ende i ulykker.
------------------------Bus skure på Hobrovej for enden af Marathon vej:
Kører man med bus gennem Svenstrup på Hobrovej er der busskure ved stoppestederne i nordgående retning, men
i sydgående retning er der ikke et eneste busskur til trods for, at der flere steder er god plads til et.
Er gode busforhold ikke tilstede, kan dette få nogle til at fravælge bussen.
------------------------Håber I vil se meget seriøst på disse punkter, da det har stor sikkerhedsmæssig betydning.

Venlig hilsen
Michael Skou Pedersen
Skøjtevej 45
9230 Svenstrup.
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Bemærkning 38

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Jørgen Greve (Gr | SGY) <Gr@sgy.dk>
30. august 2020 12:56
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup
Kommentarer til Forslag til byudviklingsplan for Svenstrup Juni 2020_v2.pdf

Kære Aalborg Kommune.
Hermed mit bidrag til Byudviklingsplan for Svenstrup.
Med venlig hilsen Jørgen Greve
Mobil: 22183989

1

Til By- og Landskabsforvaltningen.
Vedrørende: Forslag til byudviklingsplan for Svenstrup juni 2020.
Følgende partsindlæg er d. 30/8-2020 fremsendt af Jørgen Greve, Ørnevej 61, 9230 Svenstrup og
vedrører området Frederikshøj Marker/Frederikshøj Grusgrav. Præcisering: Undertegnede ejer
halvdelen af Ørnevej 61, 9230 Svenstrup, og det er ud fra denne adresse, at jeg henvender mig til
Aalborg Kommune. Og således ikke ud fra min opholdsadresse på Volstrupvej 67, 9240 Nibe.
I Forslag til byudviklingsplan for Svenstrup af juni 2020 under punktet Udvikling og omdannelse
vises følgende grafiske fremstilling for den nordlige del af Svenstrup.

I den tilhørende tekst står der, at Nye boligområder skal etableres ved Runesvinget, Hellekisten
og Frederikshøj. Der skulle have stået Nye boligområder skal etableres ved Runesvinget og
Hellekisten. Se bilag 1 for korrespondance med Byplanlægger Lise Overby Nørgård.
Under punktet Grønne og rekreative kvaliteter vises nedenstående grafiske fremstilling, hvor der
tænkes skovrejsning på Frederikshøj Marker/Frederikshøj Grusgrav, så den nordlige del af
Svenstrup inddrages i det eksisterende skovrejsningsområde.

1

Jeg må i den grad rose Aalborg Kommunes politikere og byplanlæggere for et enestående flot
forslag og for at turde tegne nogle streger i sandet. Frederikshøj Marker og Frederikshøj Grusgrav
har stor værdi både som et natur- og kulturhistorik område. Der kan knyttes mange roser til det
forslag til byudvikling. F.eks. sikres det, at Svenstrup forbliver en separat by, der etableres et
støjværn mod den kommende tredje Limfjordsforbindelse, det sikres, at Frederikshøj Marker
forbliver det store vandindvindingsområde, som det i tidernes morgen var tiltænkt som, og endelig
– naturen kommer til byen. Tænker man 100 år frem, og forestiller sig det enorme skovområde, så
vil Frederikshøj Grusgrav komme til at ligge ud som en oase. Og sikrer man der artsrigdommen på
de næringsfattige jorde, så vil der være skabt et ganske enestående område til glæde for byens
borgere.
I bilag 2 er mine tidligere kommentarer til byudviklingsplanen for Svenstrup vist. Jeg vil igen
fremsætte mit forslag til Aalborg Kommune om, at vi skal tænke som fortidens handlekraftige
mænd og kvinder. Lad os samle en kreds af personer, der kan påbegynde og effektuere et opkøb af
disse jorde, så de til al evig tid kommer til at ligge ud som et kulturhistorisk og rekreativt område.

Med venlig hilsen Jørgen Greve.

2

Bilag 1: Korrespondance med Byplanlægger Lise Overby Nørgård

3

Bilag 2: Tidligere fremsendte kommentarer til Byudviklingsplan Svenstrup
Til By- og Landskabsforvaltningen samt Aalborg Kommunes politikere.
Vedrørende: Fordebat, Kommuneplantillæg 6.023. Byudviklingsplan Svenstrup.
Følgende partsindlæg er d. 21/2-2019 fremsendt af Jørgen Greve, Ørnevej 61, 9230 Svenstrup og
vedrører forslaget om boliger på Frederikshøj Marker.
Jeg mener ikke, at Aalborg Kommune skal give tilladelse til, at der bygges boliger lige op af det
skønneste rekreative område i hele Svenstrup nemlig Frederikshøj Grusgrav. I de følgende sider
fortæller jeg om mit syn på sagen.
I et sammendrag mener jeg, at det er Aalborg Kommunes pligt at sikre rekreative områder til byens
borgere, at bibeholde de områder, der allerede er, og i sådan et tilfælde som her at sikre, at der ikke
bygges boliger klods op og ned af et meget naturskønt område. Hvis ikke Aalborg Kommunes
politikere vil sikre det, synes jeg, at de skal give den fornødne politiske opbakning til, at der kan
forsøges at samle en kreds af personer, der kan opkøbe dele af disse jorde, så der ikke bygges lige
op af Frederikshøj Grusgrav. Vi har som by brug for, at der er rekreative områder et stykke
UDENFOR boligkvartererne.
Jeg vil også gerne fortælle Aalborg Kommunes politikere om en forunderlig oplevelse, jeg havde
for ca. et halv år siden. I forbindelse med en tur med hunden op i Frederikshøj Grusgrav kom jeg
kortvarigt i tale med en person, som sagde, at de snart fik meget travlt, for der skulle bygges 300
boliger i området. Jeg slog det hen, da jeg mente at vide, at det hele var et vandindvindingsområde.
Desværre fik jeg ikke navnet på personen, men her et halvt år efter kan jeg notere mig, at der måske
er noget om det. Jeg kan ikke lade være med at tænke den tanke, om beslutningerne allerede er
taget.
Nedenfor følger mit bidrag til debatten
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Lige fra tidernes morgen har en bys handlekraftige mænd og kvinder sat en ære i at bidrage til
bysbørnene. I Nibe blev Skalskoven skænket til byens borgere som et fredfyldt åndehul et godt
stykke undenfor bykernen. Da Svenstrup var en ganske lille by skænkede sådanne mænd og kvinder
hele anlægget omkring åen og Mølledammen til byens borgere.
I dag er udviklingen af Svenstrup ikke i vores hænder. Vi bliver inddraget til en diskussion af
udviklingen i vores by, men hvor stor indflydelse har vi reelt? Jeg mener, at tiden er inde til, at vi
prøver at gøre noget lige så storslået som vores forfædre gjorde. Nemlig det at ære byens borgere
ved at skænke dem noget naturskønt og med en biodiversitet, der ikke findes magen til mange
steder. Og tilmed med et sus af fortidens historie. Til evig glæde for byens borgere.
Jeg foreslår følgende, der er illustreret på nedenstående tegning:

1) Området omkring Frederikshøj Grusgrav friholdes for boliger.
2) Marathonvej føres videre ud på Frederikshøj Marker og op til den gamle markvej. Der
etableres en mindre parkeringsplads. På den anden side af markvejen laves der et lille
område med græs, et par bænke og nogle informations-tavler. Hvis man ikke har prøvet at
stå midt i denne enorme mark med den gamle markvej og vidderne, så er det et besøg værd.
På informationstavlerne kunne der fortælles lidt historie som f.eks.:
a) Gården Frederikshøj har igennem det meste af forrige århundrede tilhørt De Danske
Spritfabrikker. Den mark, som den besøgende står på, er faktisk en forsøgsmark og deraf
den store størrelse. Der kan knyttes historie til Spritfabrikken i Aalborg og f.eks. Isidor

5

Henius og dennes søn Max Henius, som var drivkraften bag skabelsen af Rebild
Nationalpark. Og bare det at have et landbrug tæt på byen bidrager til variationen i
bybilledet
b) Det område, som man står på har et historisk vingesus. Gården Frederikshøj ligger på
Skipper Clements Vej og det er ikke uden grund. Skipper Clement med sin bondehær
observerede adelshærens komme netop her fra de høje positioner i det nordlige
Svenstrup. Han vidste, at han ikke kunne klare den tungt udrustede adelshær på åben
mark, hvorfor han trak adelshæren herfra og med ud i de sumpede områder ved Leere
Gaard og derved vandt slaget. Det er let at visualisere sig, som marken ligger der i dag.
c) Frederikshøj Grusgrav i den nordlige ende af Frederikshøj Marker er et rekreativt
område, der huser en biodiversitet, der er ganske enestående. Og området burde være et
forbillede på, at man skal lade tidligere grusgrave ligge hen og lade naturen tage over. At
gå en tur op langs det gamle læhegn eller gå en tur på den gamle markvej og derop er i
sig selv en oplevelse. Man træder udenfor byen og er lige pludseligt i et flot og varieret
område. Se vedlagte bilag for information om biodiversiteten.
d) Området er et stort drikkevandsreservoir, og man vil med en langsigtet tænkning få brug
for alt det vand, som man kan pumpe op på Frederikshøj Marker. I tidligere tider sprang
der en kilde i kanten af Frederikshøj Grusgrav. Og den dannede en mindre sø, som aldrig
var frosset til. I dag er den dækket til, men år efter år væltede det op med vand. Og det
vidner om, at der er enorme mængder af vand i området. Den historie er også vigtig at få
fortalt.
e) På de høje dele af markerne op mod Frederikshøj Grusgrav er der mange vidnesbyrd på
stenalderbopladser.
3) De to markveje op mod Frederikshøj Grusgrav fredes, dvs. den gamle markvej tillige med
vejen med læbæltet. Det er ganske enestående at have sådanne gamle snorlige markveje.
Fra den tænkte parkeringspladen midt på Frederikshøj Marker skal der sikres tilladelse til at
færdes til fods op til Frederikshøj Grusgrav.
4) Frederikshøj Grusgrav lægges ud til et rekreativt område til al evig tid.
5) Frederikshøj Marker forbliver nu, som de er, og med tiden kan der eventuelt etableres
skovrejsning. Så vil Svenstrup i nord være grænset ind af skov, og denne kan måske med
tiden virke som et støjværn mod den kommende tredje Limfjordsforbindelse. I syd vil Zinkskoven danne den naturlige grænse for byen. Svenstrup skal være en forstad, men Svenstrup
skal også være en selvstændigt afgrænset by i forhold til Aalborg.
Jeg mener, at området bestående af Frederikshøj Marker og Frederikshøj Grusgrav har stor værdi
såvel nu som i et langsigtet perspektiv. De bør derfor bevares.
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Jeg vil bede Aalborg Kommunes politikere tage stilling til følgende:
Vil Aalborg Kommunes politikere sikre, at der ikke bygges boliger op af Frederikshøj Grusgrav?
I modsat fald mener jeg, at der bør gøres et forsøg på at samle en kreds af personer, der kan
effektuere et gradvist opkøb af de til Frederikshøj Grusgrav tilstødende jorde, så byens borgere altid
vil have et åndehul udenfor byen. Et område uden bebyggelse. Det er vigtigt at vide, om der er
politisk opbakning til sådan et forslag. Aalborg Kommunes politikere bedes tage stilling til dette.
Hvis der ikke er politisk opbakning, så synes jeg, at det udstiller en forkert byplanlægning. Det er
variationen, der skaber en by og ikke endeløse rækker af boliger. Tag et kig på mange storbyer
f.eks. Paris som by – der er det ene grønne område efter det andet til trods for, at det er en storby.
Aalborg kommune bør have visioner og lave noget spændende for kommende generationer ved at
trække nogle streger i sandet.
Jeg vil også bede Aalborg Kommune at tage følgende til efterretning:
Jeg synes, at man undertiden ser eksempler på forkert optræden af Aalborg Kommune i
bolighenseende. Den enkelte borger har nogle gange utrolig svært ved at komme igennem med selv
småting, mens professionelle boligudviklere næsten har frit spil. Man kan bare nævne Høje Nibe,
hvor boligerne er bygget helt op af Skalskoven. Det havde den enkelte borger ikke fået lov til. Det
er kun boligudviklere, der kan. Og for at vende tilbage til indledningen, så kan man ikke lade være
med at tænke på den ånd, som de foregangsmænd og -kvinder havde, der skænkede Skalskoven til
byens borgere. Og det seneste eksempel i vores kvarter her i Svenstrup nemlig sagen omkring
Marathonvej 20. En i mine øjne ganske forkert optræden af Aalborg Kommune. Et lille
skovområde, hvor kvarterets mindste har leget, bygget huler og hygget sig sælges til Nibe
Entreprenør og Transport A/S med henblik på massiv bebyggelse. Herigennem en tilsidesættelse af
en klausul for hele området, der foreskriver lav bebyggelse. Hvad bliver det næste i vores kvarter?
Er legepladsen på Østermøllevej 14 også til salg for den næste boligudvikler? Aalborg Kommune
bør have som kendetegn, at små grønne områder bevares. Det er byplanlægning. At det er attraktivt
at bo et sted er ikke ensbetydende med, at alle skal kunne bo der.
Jeg ville foreslå, at Aalborg Kommune ændrer kurs og tænker på de bosiddende borgere før man
tænker på nytilflytterne.
I vores område vil enhver kunne udpege de bedste områder til bebyggelse, og det er selvfølgelig
områderne op mod Frederikshøj Grusgrav. Et fredfyldt åndehul af en anden verden et stykke
undenfor byen. Til glæde for alle med hver sin interesse. Alene det forhold, at Aalborg Kommune
ikke fejer sådan et forslag om boligudvikling af bordet, vidner om rigtig meget. En mangel på
forståelse af, hvad der kan være vigtigt i et lokalsamfund og med et ensidigt fokus på at behage
boligudviklere og at behage nytilflyttere ved, at disse skal have adgang til de allerbedste
byggegrunde op af rekreative områder. Det er en ganske forkert tilgang til byplanlægning. Jeg
synes, at politikerne i Aalborg Kommune skulle have en tilgang som fortidens handlekraftige mænd
og kvinder og herigennem sikre flotte naturområder til byens borgere.

Med venlig hilsen Jørgen Greve.
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Bilag 1: Artikel om biodiversiteten i Frederikshøj Grusgrav skrevet af Jørgen Steffansen 11. juni
2018 i Nordjyske.

Sommerfuglene i sandgraven

En yderst sjælden lille sag, som i Danmark næsten udelukkende er fundet i den nærliggende Drastrup
Sandgrav og Frederikshøjs Sandgrav er den gule citronbjørn, som man skal gøre sig stor umage for at støve op
i terrænet.

Frederikshøjs Sandgrav for enden af Tennisvej i Svenstrup er et yndet og velbesøgt naturområde med mange
oplevelsesmuligheder. Her kan man møde dagplejere med børn, børnehaver, ryttere på hesteryg, hundeluftere,
mountainbikere, amatørbotanikere, motions- og orienteringsløbere og en del, som blot nyder at gå en tur i et
terræn, som både rummer stier med stejle passager og mere jævne og ikke så krævende stræk.
Smukt er det uanset sæsonen. Fra toppen af den høje, nordlige sti er der en udsigt, som med lidt fan tasi godt
kunne minde om en afrikansk savanne. På de lavere arealer bliver jordbunden hurtigt tør og "sprukken", især
når vejret som i disse dage har været tørt i længere perioder, og her kan det minde en del om den svenske
naturtype, alvaret, som man kan se på Øland og Gotland.
Det faktum, at der har været gravet sand her i mange år indtil en gang i 1970’erne, og det øverste muldlag er
blevet flyttet op i pyramideformede bakker, har skabt en helt unik natur med særprægede arter, s om man
aldrig ser på dyrkede arealer. Unik, fordi jorden/sandet er yderst næringsfattig, og derfor ikke levner
græsserne gode leveforhold men giver plads til en flora og fauna, der foretrækker lave næringsværdier. Dette
giver området en særdeles stor biodiversitet.
Her sidst i maj kan man spotte en mængde usædvanlige sommerfugle i sandgraven. Først på de sydvendte,
soleksponerede skrænter og siden hen overalt i de åbne områder. Her kan man f.eks. møde okkergul pletvinge,
hvis larver lever på de mange lancet-vejbred og som klækker midt i maj i tusindvis.

Bilag 2: Dokumentation for biodiversiteten kan i øvrigt også ske via hjemmesiden
www.fugleognatur.dk igen ved bidrag af Jørgen Steffansen.
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Bemærkning 39

From:
Sent:
To:
Subject:

Helle Tang <tanghelle@gmail.com>
30. august 2020 16:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup

Til Aalborg kommune
Jeg vil her gerne komme med kommentar/indsigelse til Aalborg Kommunes "helhedsplan" for området syd
for Runesvinget.
Vi flyttede i 2006 fra Holbæk til Nordjylland og faldt straks for Svenstrup. Kombinationen af at være tæt på
Aalborg motorvej mv og samtidig have landsbystemningen og dejlig natur lige uden for døren, fandt vi
perfekt.
I den årrække, der siden er gået, har det været trist at se hvordan stort set enhver grøn plet - lille som stor er blevet plastret til med bebyggelse.
Vi gør som mange andre borgere i Svenstrup meget brug af området og skoven syd for Runesvinget. Der
løbes cykles rides og gåes. Er man heldig kan man møde harer hjorte ræve og fasaner på sin tur.
Det er fortvivlende at erfare, at man nu vil ødelægge dette skønne område med udstykninger og bebyggelse.
Det er så forfærdeligt trist når pengeinteresser får lov at trumfe både anstændighed og almindelig sund
fornuft.
Mod alle odds håber vi at kommunen vil revurdere og skrotte disse planer.
Mvh
Familien Tang, husejere i Svenstrup.
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Bemærkning 40

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Nikolaj Skole <nikolaj@9230.dk>
30. august 2020 20:03
Lise Overby Nørgård; Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
kontakt@9230.dk
Bemærkninger for Byudviklingsplan i Svenstrup
Bemærkninger_Svenstrup Samråd_20200831.pdf

Til Lise Nørgaard
By- og Landskabsforvaltningen
Hermed fremsendes Svenstrup Samråds bemærkninger til Byudviklingsplanen for Svenstrup.
Mvh.
Nikolaj Skole
Formand for Samrådet
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31.08.2020
BETÆNKNINGER TIL BYGUDVIKLINGSPLANEN FOR SVENSTRUP.
Af Svenstrup Samråd
Pkt. 1:
GENEREL KOMMENTAR
En ambitiøs Byudviklingsplan med op mod 800 nye Svenstrup borgere, SKAL følges op af
kommunale investeringer for at sikre at infrastruktur og offentlige faciliteter underbygger byens
udvikling.
o

Prioritering af Bustrafik, centralt gennem byen (ikke kun ved Stationen)
OBS! Kort-illustrationen angivet i Byudviklingsplanen viser flere af de busstoppesteder som
er nedlagt/stærkt reducerede afgangsantal ved seneste NT sparerunde.

o

Prioritering af Forsamlingsmuligheder og Kulturtilbud til byens borgere – støtte initiativet
for et samlende Multi-Kulturhus i bycentrum.

o

Prioritere at minimum én af byens to skoler fremtidssikres for de stigende børnetal.

o

Prioritere at byens Idrætsliv har faciliteterne til at rumme det stigende befolkningstal, f.eks.
med en ekstra hal ved Højvangskole Hallen/Idrætscentret.

o

Prioritere at byens infrastruktur for gående og cyklister gøres mere sikker. Fortov- og
cykelsti ved Langdyssen, fartreducerende tiltag ved hovedfærdselsårene Skipper Clements
Vej, Langdyssen og Runesvinget.

Pkt. 2
DET GODE HVERDAGSLIV: Den ”udvidede bymidte”
Der skrives at udvidelsen af bymidten sker for at sikre større fleksibilitet og konkurrence, så nye butikker vil
etablere sig i byen. Og bla. skal give plads til en ny dagligvarebutik på Hobrovej (tidl. CirkelK)
Det ligger Samrådet på sinde, at understrege at byens primære Dagligvare butikker (Super Brugsen og
Rema 1000), begge bidrager med flotte sponsorater til byens idræts- og foreningsliv. Der opleves desværre
ikke denne lokale opmærksomhed fra alle landets dagligvareforhandlere (Netto m.fl.). Nødvendigheden for
øget konkurrence ml. dagligvarebutikker, ses ikke som et ønske der er lokalt forankret, og bør ikke
prioriteres.
Placeringen af en dagligvarebutik på den tidligere CirkelK grund, vil komme til at ligge lige ved byens
udspring – Vadestedet, hvor Hobrovej krydser Guldbækken. Det er derfor af allerstørste nødvendighed at
dette område, som i forbindelse med den igangsatte Byforskønnelsesproces er udpeget som et fokuspunkt
for byens forskønnelse, respekteres i en kommende lokalplan for et nybyggeri. Der henstilles at lokalplanen
udfører i samråd med, og med respekt for, det arbejde der udfører og planlægges for Byforskønnelsesprojektet for Svenstrup.

Ydermere ses mange trafikale udforinger ved en placering af ny Dagligvarebutik, med udkørsel fra
Svenstrup Skolevej til Hobrovej, da der allerede opleves udfordringer for udkørsel i dag.
En anden placering kunne evt. overvejes, f.eks. i forbindelse med Erhvervsområdet i Flødal, hvor
kommunens nye infrastruktur tiltag giver optimale tilkørselsforhold.

Pkt. 3
MOBILITET: Integrerede trafikformer
Behovet for udvikling af infrastrukturen i Svenstrup, fra udelukkende Trafiksepareret mod integrerede
trafikformer, ses allerede væsentligt nødvendig på Langdyssen og dels på Skipper Clements Vej. I
forbindelse med evt. Byudvikling syd for Svenstrup, vil Runesvinget også kræve
Samrådet henstiller til at denne udvikling præciseres og underbygges i Udviklingsplanen, men også at
emnet vedr. sikkerhed og tilgængelighed for bløde trafikanter indarbejdes i udvikling af de mange nye
boligområder, som Byudviklingsplanen fremsætter, så der sikres et sammenhængende og sikkert stinet og
færdselsveje for gående og cyklister.

Pkt. 4
MOBILITET: Hobrovej
Med den forsatte tætte trafik på Hobrovej, ses behovet for flere trafiksikkerhedstiltag.
-

Flere sikre overgang (helleanlæg) for gående.
Sikker udkørsel ved Maratonvej og Svenstrup Skolevej.

Pkt. 5
MOBILITET: Trafikstøj, og -hastighed.
Med de mange nye boliger i Svenstrup må det forventes at trafikken på hovedfærdselsårene vil øges. Det er
derfor vigtigt at der i forbindelse med byudviklingen laves foranstaltninger for at begrænse trafik
hastigheden på de berørte færdselsårer. I dag er der allerede dokumenteret at trafikhastigheden på
Langdyssen og Skipper Clements Vej er langt højere end det tilladte. De høje hastigheder skaber utryghed
og får borgerne i Svenstrup til at undlade at gå og cykle rundt i byen, hvis det er nødvendigt at bruge de
pågældene strækninger.
Ligeledes må det forventes at trafikstøjen i byen vil stige. Forskning viser at trafikstøj har stor negativ
indvirkning på de mennesker som bor tæt herved. Der må i planlægningen indgå krav til hensyntagen for de
omkringliggende boliger ved byens hovedfærdselsårer, så trafikstøjen kan reduceres.

Pkt. 6
UDVIKLING OG OMDANNELSE - Runesvinget

Byudviklingen syd for Runesvinget omfatter arealer som lokalt hører til hhv. Godthåb og Svenstrup.
Svenstup Samråd henstiller til at evt. aftaler eller beslutninger indgået i forbindelse med Byudviklingsplanen
for Godthåb, respekteres i planen for udvikling af området i forbindelse med Byudviklingsplanen for
Svenstrup.
Det er af væsentlig betydning at området syd for Runesvinget bevarer en merkant grøn karakter, så de
grønne områder sikres i en fremtidig udviklingsplan.
Samrådet henstiller til at følgende uddrag fra Byudviklingsplanen straks indarbejdes i lokalplaner som pt. er
under udarbejdelse, samt indarbejdes i planer som allerede er udarbejdet for ikke udbyggede områder
omfattet af den nye Byudviklingsplan:
”Den grønne struktur skal videreudvikles ved skovrejsning tættere på byen, ved fastholdelse og videreudvikling af
eksisterende grønne områder og naturområder og ved at sikre grønne kvaliteter, gode forbindelser og mulighed for
udendørs aktiviteter, når der planlægges for nye områder.”

Pkt. 7
UDVIKLING OG OMDANNELSE – Flødalen
Med byens udvikling og vækst, bliver det nødvendigt at værne om de grønne områder som er tilbage til
rekreative formål. I forbindelse med etablering af Erhvervsområdet Flødalen, mangler der klarhed over
hvordan borgere i området er stillet i forhold til at bevare de grønne arealer som de hidtil har boet i.
I Svenstrup ses de fleste erhvervsområde ligge klods op og ned af parcelhus områder. I forbindelse med den
fremtidige udbygning af Flødalen, henstiller Samrådet til at der som minimum sikres en markant grøn
adskillelse mellem boligbebyggelser og erhverv, således at fremtidens erhvervsområder ikke visuelt ligger i
nærhed til boligbebyggelser.

Pkt. 8
UDVIKLING OG OMDANNELSE – Boligbebyggelser for alle.
De fremlagte boligområder i Udviklingsplanen har umiddelbart alle karakter af Parcelhus-områder. Der
henstilles til at der i planlægningen ligges vægt på at understøtte flere borgergrupper. Der bør derfor
indtænkes muligheder for at bygge seniorvenlige boliger og/eller boligklynger, hvor ældre beboere fra
Svenstrup kan flytte til, når parcelhuset bliver for stort.

Bemærkning 41

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Poul Tradsborg <ptradsborg@gmail.com>
30. august 2020 20:35
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bemærkninger til Byudviklingsplan for Svenstrup
Byplanlægning i Svenstrup.pdf

Til Plan
Hermed fremsendes Godthåbs Samråds Kommentar til Byudviklingsplanen for Svenstrup
Mange hilsner.
Poul Tradsborg
Formand Godthåb Samråd
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Godthåb den 27. august 2020

Kommentar til Byudviklingsplan for Svenstrup

Aalborg Kommune har sendt Forslag til Svenstrup, Byudviklingsplan, Juni 2020 i offentlig
høring fra den 19. juni til den 1. september 2020.

Godthåb Samråd har med interesse læst forslaget og har i den forbindelse følgende
betragtninger:
I forbindelse med byplanlægning i Godthåb, blev der afholdt borgermøder og indsamlet
tilkendegivelser fra borgerne. Der var ligeledes flere gode møder med forvaltningen.
Området syd for runesvinget, var et område, som borgerne i Godthåb ville bevare som
natur. Både fordi det lå tæt ved Godthåb, og samtidig ligger det på indvindingsområdet for
Godthåb Vandværk.
Vi fik oplyst, at området ikke i denne omgang skulle indgå i planlægning, men hvis der
skulle laves planer for området, ville Godthåb Samråd blive inddraget i arbejdet.

Stor var derfor vores forbavselse, da byplanen for Svenstrup kom ud. Nu var hele området
syd for Runesvinget inddraget til bebyggelse. Dog med enkelt grønne kiler ind imellem,
men alligevel et helt nyt byområde.
Det meste af det omtalte område, er det område som hører ind under Godthåb Samråd og
det er også et område, der hører ind under Godthåb sogn.
Godthåb Samråd vil gerne deltage i udarbejdelse af planer for området, således at så
meget som muligt af det grønne område bevares, og der samtidig med udbygning
planlægges for den trafikale afvikling i området.

På borgermødet i Svenstrup den 18. august 202 lovede Rådmand Hans Henrik Henriksen,
at Godthåb Samråd ville blive inddraget i det videre arbejde.

Jeg er vidende om, at mange borger, herunder Godthåb Vandværk I/S, har kommenteret
forslaget til byplanen.
Godthåb Samråd ser frem til at blive inddraget i det videre arbejde med udviklingen af
området.

Med venlig hilsen

Poul Tradsborg
Formand Godthåb Samråd

Bemærkning 42

From:
Sent:
To:
Subject:

Mick Justesen <mickjustesen@hotmail.com>
30. august 2020 22:04
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan for Svenstrup.

Att.: Lise Overby Nørgaard,
Vi har deltaget i borger møder både i Godthåb og Svenstrup henholdsvis efterår 2018 og forår 2019.
Da vi deltog på mødet i Godthåb Forsamlingshus, var der stor utilfredshed blandt borgerne.
Vi udtrykte blandt andet bekymring angående bebyggelse syd for Runesvinget.
Rådmand Hans Henrik Henriksen udmeldte på mødet, at der ikke var planer for området syd for Runesviget, men at
der ville blive kigget på området mod Tostrup siden af Godthåb.
Efter ny henvendelse til kommunen, forlød det pludseligt at området syd for Runesvinget tilhører byudvikling af
Svenstrup.
Da der blev afholdt borgermøde (idé udveksling) på Svenstrup Bibliotek, deltog rådmand Hans Henrik Henriksen
ikke. Da var det i stedet to stakkels medarbejder fra kommunen, som stod for skud overfor utilfredse borgere.
Flere mente, at man skulle lade området stå hen som natur, da det af mange bliver brugt til rekreative formål.
Næste nyligt afholdte møde i Svenstrup havde vi end ikke modtaget indkaldelse til!
Vi føler os meget forbigået af kommunen. Så vidt vi er underrettet hører vores matrikel -Blågranvej 25, under
Godthåb byzone. Derfor forventer vi at en eventuel ny lokalplan, går ind under byudvikling af Godthåb og ikke
Svenstrup. Dette punkt vil vi have forklaret.
Godthåb bliver ramt på flere områder. Infrastrukturen er allerede udfordret af daglige trafik problemer.
Børnehaver og dagplejer har begrænset kapacitet.
Lyngbjerggård skolen, den primære skole i Godthåb, har meget begrænset overskuds kapacitet, det betyder at
eventuelle skolebørn ikke kan vælge den skole.
Der er mange borgere, både fra Godthåb og Svenstrup, som anvender området til rekreative formål og nyder
naturen igennem hele året. Området kan opleves både fra gåben, på MTB og fra hesteryg. Vi ser dagligt ganske
mange gæster i området. Vi mener at Runesvinget giver et naturligt skel mellem by og natur.
Vi sender gerne fotodokumentation for det lokale dyreliv, der bevæger sig rundt om os hver dag.
Der er vandindvinding i området, til både Godthåb vandværk og vores matrikel, det må vel også give nogle
forholdsregler?
Vi forventer at der kommer dialog på området, da der skal tages beslutninger, som HAR stor indflydelse på vores
matrikel.
Vi vil vide hvilken type bebyggelse man har i tankerne at opføre?
Vi håber på en god og fornuftig dialog med personlige møder.
Med venlig hilsen.
Mette og Mick Justesen

Sendt fra Mail til Windows 10
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Bemærkning 43

From:
Sent:
To:
Subject:

am@nikolime.dk
31. august 2020 11:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan Svenstrup, kommentarer og indsigelser hertil.

Kære Aalborg kommune,
Jeg og min familie bor på Svenstruphøj i den sydlige ende af Svenstrup, og vi løber, cykler og går masser af
ture i naturområdet syd for Runesvinget. Det er et naturskønt og kuperet område med skov, planter,
gravhøje, trampestier, og masser af dyreliv (store flokke af hjorte). Et helt unikt område i Svenstrup og
Godthåb.
Man skal kun bevæge sig få hundrede meter væk fra Runesvinget og ind i området, før man får øje på
områdets kvaliteter.
Angående byudviklingsplanen for Svenstrup har vi nogle kommentarer til den kommende udvikling af
området syd for Runesvinget.
1) Kommunen skal sikre sig, at området udvikles i respekt overfor naturen. Det skal ikke tætpakkes med
små byggegrunde, som det f.eks. er ses et på kommenens tilstødende område "Lokeshøj". (her sælges der
byggegrunde på ca. 500m2, det vil være meget upassende i området syd for Runesvinget). Målet kunne
være 50-100 boliger i det samlede område, og mest bebyggelse tættest på Runesvinget.
2) Støj fra Runesvinget er idag et problem på Sifhøj og Svenstruphøj. Kommunen skal sikre sig, at
støjniveauet ikke forværres i forbindelse med udbygningen af området. Det er om morgenen svært at
komme ud på Runesvinget pga. tættrafik, og det er endt i farlige situationer. Det må der findes en løsning
på. (gælder for Bopladsen, Svenstruphøj, Sifhøj og Langdyssen).
3) I den nordlige ende af byen ligger en mark, som vil være et oplagt område til byudvikling. Området kan
fint indeholder 2-300 boliger, og det ligger i forlængelse af Marathonvej (vejen er iøvrigt forberedt til, at
området skal tages i brug.). Området ligger på højre side af Skipper Clements vej, og nord/øst for kirken.
Kunne kommunen ikke flytte 50% af de planlagte boliger syd for Runesvinget over til dette område?
Det vil reducere trafik og støjproblemer i den sydlige ende af byen, og vi undgår at skulle ødelægge en
naturperle i den sydlige ende af byen. Området i den nordlige ende af byen er blot en helt almindelig mark.
Der tales om for meget støj fra skydebanen, og at det skulle være et problem i den nordlige ende byen. Jeg
har boet på Triatlonvej, og vi har aldrig hørt støj fra skydebanen. Der er netop opført 5 nye boliger for enden
af Marathon med kommunens tilladelse, støj kan dermed ikke være et problem. Det vil give rigtig meget
mening, at netop dette område opprioriteres. Det er væsentlig tættere på skole og indkøbsmuligheder end
området syd for Runesvinget, og det kunne give en bedre balance i Svenstrup med udvikling i både nord og
syd.
Kommunen ejer ikke dette nordlige område, men økonomi må ikke have indflydelse på kommunens
beslutninger og håndtering af processen.
I skulle selv prøve at stille jer midt på marken i den nordlige ende af byen. Bagefter skal I spørge jer selv,
om I stadigvæk mener, at natur området syd for byen kun skal inddrages til bebyggelse, og ikke det nordlige
område.
Forsat god dag.
1

Med venlig hilsen
Ann Rønnest Sørensen
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Bemærkning 44

From:
Sent:
To:
Subject:

Janni Kronholm <janni.aagaard@gmail.com>
31. august 2020 12:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
byudvikling Svenstrup

Hej
Byudvikling i Svenstrup er for nogen måske godt, men jeg har svært ved at se hvem det kan være. Vi er en
familie 2 voksne og 2 børn. En der lige er blevet 5 år og en pige på 7 år.
Vi har allerede prøvet at blive kastet rundt i systemet "institution" Hvor skal jeg begynde... Vores børn blev
sendt i den skønneste dagplejer. Hanni ude på Kirkedalen i Svenstrup fordi hun boede "på landet" som bla.
har heste og høns osv hvilket er skønt for børnene. Alle børn har godt af at se naturen og lærer den at kende.
Efterfølgende har de været i børnehaven Humlebien. (den gamle på Flødalsvej) og vores ældste fulgte
byggeriet til den nye Humlebi. En stor børnehave 80+ børn. Begge vores børn var med i skiftet fra lille til
meget stor børnehave. Heldigvis skulle vores datter starte i skole. Privatskolen på Lyngbjerggårdskolen. Vi
valgte privat da de 2 andre skoler er overfyldte og noget kaotisk. + De hver onsdag går tur i naturen hvor de
bruger den til indlæring!
Vores yngste har vi været nødt til at trækkes ud af børnehaven under covid. Mistrivsel i børnehave den er alt
for stor til et barn der ikke er fremme i skoen og klar på at blive overladt til sig selv.
Ny mindre børnehave er super. Max 40 børn og han trives.
Når han skal i skole er det også Lyngbjerggårdskolen. Jeg nægter at sætte mine børn på de andre 2 skoler.
Når selv lærerne flytter deres børn fra de kommunale skoler for at sætte dem på privatskoler og folk i
svenstrup flytter deres børn på skoler i Aalborg er der noget galt!
Nu vil i så udvide byen!! Hvad med at få skoler, børnehaver osv til at fungere først inden der bliver kastet
mere på bålet??
En anden ting er at natur/land idyllen bliver knækket. Vi flyttede væk fra Aalborg for at komme ud i
naturen. Vores børn og os selv sidder ikke klistret til pc, tablet osv. Hvilket jeg ved mange andre børn heller
ikke gør for vi kan bruge naturen. Vi kan gå på opdagelse og ser hvad er en bondegård. Se mejetærskeren og
nu høster de fordi kornet er helt gult og ikke grønt mere osv osv. Der bliver holdt fødselsdag i skoven, gået
masser af ture og hygget. Der er SÅ utrolig meget læring i at bruge vores natur. Vi kan se rådyrene springe
rundt og Mikkel ræv gå på jagt når vi står på Sifhøj hvor vi bor. Vi har naturudsigt. Lokeshøj bliver bygget.
Tæt bebygget grimt og utrolig forskellige huse. Det er en stor pengemaskine.
Hvad med at få styr på Runddysen eller Rundtossen som det bliver kaldt i Svenstrup. Få lavet Svenstrup til
en pæn by uden at sende folk med dårlig økonomi ud af byen. Der skal være plads til alle.
Jeg/Vi er utrolig sure/vrede og skuffet over at landidyllen bliver ødelagt af en pengemaskine. Vejnettet kan
ikke klare alle de biler. Den skønne by Godthåb har 1 vej gennem byen og den er meget presset i forvejen +
Runesvinget er SKRÆKKELIG at køre på. Det er i forvejen ikke nemt at komme ud på den fra
GL.Viborgvej. Folk kører hurtigt. Meget hurtigt....
Efter vores mening er det i har gang i med at bygge nær Runesvinget tosset. Naturen bliver ødelagt,
trafikken kaos og byens institutioner kan ikke følge med.
Så det er klar et NEJ tak herfra!
Hilsen
Janni & Jesper Aagaard
Sifhøj 63
9230 Svenstrup
1

Bemærkning 45

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
31. august 2020 14:25
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Banedanmark v Vibeke Bennetsen Arealforvaltning - Tillæg 6.023 Byudviklingsplan
for Svenstrup med miljørapport

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Banedanmark v/ Vibeke Bennetsen, Arealforvaltning
Adresse: Vejlevej 5, 7000 Fredericia
E-mail: vbnt@bane.dk
Emne: Tillæg 6.023 Byudviklingsplan for Svenstrup med miljørapport
Meddelelse:
Banedanmark har den 1. juli 2020 modtaget en høring fra Aalborg Kommune om forslag til
byudviklingsplan 6.023 for Svenstrup.
Det kan hertil oplyses, at Banedanmark ikke har nogen bemærkninger til forslaget.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 20167188

1

Bemærkning 46

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

By og Landskab Intern
31. august 2020 14:44
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
VS: Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til
"Kommuneplantillæg 6.023, Byudvikling for Svenstrup med miljørapport
HØRINGSSVAR fra Energinet Eltransmission A_S vedr. forslag til _Tillæg 6.023
Byudvikling for Svenstr....pdf; Pas på ledningerne og livet-trykfil-dansk.pdf

Fra: CISModtager <cismodtager@aalborg.dk>
Sendt: 31. august 2020 14:37
Til: By og Landskab Intern <MBX2BYLANDINTERN@aalborg.dk>
Emne: VS: Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til "Kommuneplantillæg 6.023, Byudvikling for
Svenstrup med miljørapport

Venlig hilsen
Johan Djernis Andersen
Assistent
Tlf. 9931 1904

Fra: 3.parter <3.parter@energinet.dk>
Sendt: 31. august 2020 13:31
Til: AALBORG_EKSTERN <mbx1aak2@aalborg.dk>
Emne: Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til "Kommuneplantillæg 6.023, Byudvikling for
Svenstrup med miljørapport

Til Aalborg Kommune
Hermed vedhæftet høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til "Kommuneplantillæg
6.023, Byudvikling for Svenstrup med miljørapport – Aalborg Kommune.
Vi imødeser kvittering for fremsendt høringssvar.
Venlig hilsen
Dorte Udengaard Hansen
Sagsbehandler
Arealer og Rettigheder, Team 3. parter - EL
+4570220275
3.parter@energinet.dk

Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia 7000
http://www.energinet.dk
1
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AalborgKommune
Energinet
TonneKjærsvej65
DK-7000Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr.39314878
Dato:
31. august2020
Forfatter:
HØRINGSSVAR
FRAENERGI
NET
DUH/ARV
ELTRANSM
ISSIONA/SVEDR.FORSLAG
TIL
"TILLÆG6.023BYUDVI
KLINGFORSVENSTRUP
MEDMILJØRAPPORT
(RAMMEOM
RÅDE6.1.H9)

EnerginetEltransmissionA/Shar modtagetinformationom, at forslagtil "Tillæg6.023Byudvikling for Svenstrupmed miljørapport”(Rammeområde6.1.H9)i AalborgKommuneer i høring.
Det fremgårafkommuneplantillægget,at rammeområde6.1.H9skaludviklessom et erhvervsområde.
Høringsfristener den 1. september2020.
Hvemer EnerginetEltransmission
A/S:
Det kan indledningsvisoplyses,at EnerginetEltransmissionA/Sejer, driver og byggereltransmissionsnetteti Danmarkfor at indpassemere vedvarendeenergiog opretholdeforsyningssikkerhedenog ejer såledeseltransmissionsnettetpå mere end 100 kV.
EnerginetEltransmissionA/Ser et datterselskabi Energinet,som er en selvstændigoffentlig
virksomhedunder af Klima-,Energi-ogForsyningsministeren.
Høringssvaretfra EnerginetEltransmissionA/S(herefter kaldet Eltransmission)omhandlerudelukkendeeltransmissionsnettet.
Hensynettil elanlæg:
Det er en statsliginteresse,at kommuneplanlægningen
tager hensyntil nationaleog regionale
anlæg,herunderenergiforsyningsanlæg,
jf. afsnit 4.2 i ”Oversigtover nationaleinteresseri
kommuneplanlægningen”.
Efter planloven,LBKnr. 287 af 16/04/2018,§ 11 a stk. 5 skalkommuneplanenindeholderetningslinjerfor beliggenhedenaf tekniskeanlæg,herunderEltransmissions
elanlæg.
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Bemærkninger
Eltransmission
har ingenbemærkningertil AalborgKommunesforslagtil "Tillæg6.023Byudvikling for Svenstrupmed miljørapport(Rammeområde
6.1.H9)”,der giveranledningtil indsigelse,
men vi har nedenståendetekniskebemærkningersomskalfremgåi retningslinjernefor kommuneplantillæggeti form af en kort beskrivelseaf voreseltransmissionsanlæg
samtvisningi et
oversigtskort.
Eltransmission
elanlæger hverkennævnteller vist på kort i kommuneplantillægget,
og da rammeområdeter et nyt områdeog ikkenævnti Kommuneplanen,
henvisestil planloven,LBKnr.
287 af 16/04/2018,§ 11 a stk.5 hvor kommuneplanenskalindeholderetningslinjerfor beliggenhedenaf tekniskeanlæg,herunderEltransmissions
elanlæg.
Tekniskbemærkning1 - Eltransmissions
elanlæg:
Eltransmissionejer og driver elanlæg,som går gennemplanområdetssydligedel.
Det drejer sigom 400 kV luftledningenSmorup-Ferslev
og 400 kV luftledningenÅrs-ÅlborgSyd.
Påvedhæftedekort og i nedenståendekortudsnit (Matr. Nr. 9x mfl. Sdr.SvenstrupBySvenstrup) fremgårEltransmissions
elanlæg.
Kortudsnit(Matr.Nr. 9x mfl. Sdr.SvenstrupBySvenstrup):
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Tekniskbemærkning2 -Servitut:
Eltransmissions
elanlæger sikret ved tinglysteservitutter.
Det betyder bl.a.,at der indenfor en givenafstandtil luftledningsanlægikke uden meddelt dispensationkan lavesfysiskeændringerog etableresanlægaf nogenart. Servitutarealetadministreresmegetrestriktivt, hvormeddispensationikke automatiskkan forventesmeddelt.
Tekniskbemærkning3 -Tekniskeanlægi kommunen:
Elanlæghar en lovmæssigbeskyttelsei ’Bekendtgørelse
om sikkerhedfor udførelseaf elektriskeanlæg’(BEKnr. 1114 af den 18.08.2016),§ 20 som regulererelektriskeanlægog andre objektersnærhedtil hinanden:
”Elektriskeanlægog andreobjektermå ikkeanbringesså nær hinanden,at der
dervedkan opståfare.
Stk.2. Vedanbringelseaf andreobjekteri nærhedenaf beståendeelektriske
anlægskaleventuelleafstandskravtil det elektriskeanlægoverholdes.
Stk.3. Det elektriskeanlægeller objekt,der anlæggessidst,skalplaceresunder
hensyntagentil det alleredeplacerede”.
Følgendesikkerafstandeskalderfor, i henholdtil ovenstående,indarbejdesi ”Retningslinjerne”
for den kommendekommuneplanfor AalborgKommune:
Vindmøllerog andrehøjeobjekter:
For vindmøllergælderde Nationaleinteresseri kommuneplanlægning
punkt 4.2.12,hvori
”kommunernesplanlægningfor vindmøllerikke må udgøreen fremtidig risikofor gas-og
eltransmissionsanlæg
og dertilhørendeforsyningssikkerhed”
Afstandskravfor vindmøllersnærhedtil bl.a. luftledningerer beskreveti ”Vejledningom
planlægningfor og tilladelsetil opstillingaf vindmøller”,afsnit 4.7.2.Vejledningenfindes
på www.planinfo.dkunder ”Publikationerog vejledninger”.
Elanlægog høje objekter må ikke kommehinandensånær, at der kan opståfare eller ske
skadefor personerog elanlægeller true forsyningssikkerheden,
hvorfor Eltransmissionanbefalerfølgendesikkerhedsafstand
mellemelanlægog elektriskledendehøje objekter,
herunderfx vindmøller,antenner,lysmaster:

Højeobjekternær Eltransmissions
luftledningsanlæg,
bør som minimum
placeresi en afstandpå objektetsfulde totalhøjdefra respektafstanden*langs
luftledningsanlægget.

Ovennævnteanbefaledesikkerhedsafstand
skalsikre,at placeringaf høje objekter ikke
medføreren risiko for kollisionmed Eltransmissions
luftledningsanlæg,hvis fx en vindmølle skullevælte eller en vingefalde af. Et havaripå f.eks.en vindmølleder medfører,at
ledningernepå elanlæggetbrydes,kan i værstetilfælde forvolde personskade,hvis man
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befinder sig i nærheden,og det kan få store følger for elanlæggetog ikke mindst påvirke
forsyningssikkerheden.
* Respektafstanden

som er fastsat for at give betryggende

sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg

ved uheld og ulykker. Respektafstanden er beskrevet i ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk
bejde i nærheden af elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016.

eller
ar-

Sikkerhedsafstanden
til luftledningsanlæger illustreret herunder:

Solcelleanlæg:
I forbindelsemed AalborgKommunesforslagtil "Tillæg6.023Byudviklingfor Svenstrup
med miljørapport” (Rammeområde6.1.H9),gør Eltransmissionhermedopmærksompå, at
der i planlægningenskaltageshøjdefor at vi ikke accepterersolcelleanlægi servitutarealet
for voreselanlæg.
Tekniskbemærkning4 - Beplantning:
I servitutarealetfor luftledningsanlægtillader vi ikke skovrejsningsamt beplantningmed træer
og buske,der bliver mere end 3 m høje.Træerover 3 m over terræn vil overskriderespektafstandentil voresluftledninger,hvormedder kun kan arbejdesefter arbejdsinstruksfra ledningsejer.
Beplantninguden for servitutarealet,kan skesåfremtdet sikres,at træer ikke kan vælteog beskadigevoreselanlæg,jf. Sikkerhedsstyrelsens
hjemmesideom ”Beskæringaf træer i nærheden af luftledninger”.
Af sikkerhedshensyn
anbefalervi kraftigt, at man har respektafstandenpå 15 m til nærmeste
luftledningi mente, når man planlæggerbeplantningjf. vejledningen.
Øvrigeoplysninger
Arbejdsinstruktionog respektafstand:
Omkringluftledningsanlæger der fastlagten respektafstand,for at givebetryggendesikkerhed
ved arbejdei nærhedenaf elforsyningsanlæg
eller ved uheld og ulykker.Indenforrespektafstanden,er der restriktionerefter ’Bekendtgørelse
om sikkerhedfor udførelseaf ikke-elektrisk
arbejdei nærhedenaf elektriskeanlæg’,BEKnr. 1112 af den 18/08/2016.
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Der skalderfor indhentesen arbejdsinstruktion,når der foregårarbejderi en højdeover 3 m
fra eksisterendeterræn inden for en afstandpå 15 m fra yderstefase.
Det betyder,at den enkelteentreprenør,som arbejderi nærhedenaf voreshøjspændingsanlægdelsskalsøgearbejdsinstruktionhos Eltransmissionpå mail; arbejde-naer-el@energinet.dk
og delsreturnere arbejdsinstruktioneni underskrevetstandinden arbejdetpåbegyndes.
BEKnr. 1112 af den 18/08/2016gælderikke for kørselmed eller anvendelseaf landbrugsmaskinerunder luftledningerudenfor offentlig vej. Undtagelsengælderdog kun såfremtmaskinenshøjdeover jord ikke er større end 4,5 m, herunderbevægeligedele.
Læsogsåden vedhæftedefolder om arbejdsforholdnær strømførendeledninger”Paspå ledningerneog livet”.
Kort og filer:
Til orienteringhar Eltransmissionen WMS/WFS-løsning,
som giver adgangtil det overordnede
EL-transmissionsnet
(midte af ledningstracéer).Dataer tilgængeligevia ”geodata-info.dk”.
Politiskeretningslinjerog fremtidigeplaner:
De politiskeretningslinjerfor kabellægningog udbygningaf transmissionsnetteter:
Det eksisterendetransmissionsnetpå 132 kV og 150 kV som udgangspunktbevares
somluftledninger.Der kabellæggespå udvalgtestrækningergennemnaturområder
og bymæssigbebyggelse.
Desekskonkreteprojekter i forskønnelsesplanen
for 400 kV-nettet fastholdes(heraf
er tre gennemført).
Nye400 kV-forbindelseretableresmed luftledningermed mulighedfor kompenserendekabellægningpå udvalgtestrækningerog med mulighedfor kabellægningaf
132-150kV-neti nærhedenaf 400 kV-luftledninger.
Nye132-150kV-forbindelseretableresmed kabler.
Læsevt. mere på voreshjemmesideom ”Politiskeretningslinjerog fremtidigeplaner”.
Ovenståendedannerbl.a. grundlagfor EnerginetsReinvesterings-,
Udbygnings-og Saneringsplan (RUS-plan).
RUS-planen
giver et overblikover det interne dansketransmissionsnet.Overblikket omfatter delsde projekter,der er idriftsat indenfor det senesteår, samt de projekter
der er under etableringeller detailplanlægning.Derudoverer reinvesterings-og udbygningsbehovet analyseretog kortlagt for de kommendeti år.
SeRUS-planher.
Vi imødeserkvitteringfor modtagelsenaf nærværendehøringssvar.
Kontaktgerneundertegnedeved spørgsmål.
Oplysvenligstsagsnummer20/04300.
Bilag:
Kort (Matr. Nr. 9x mfl. Sdr.SvenstrupBySvenstrup)
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Folderen”Paspå ledningerneog livet”
Venlighilsen

Dorte UdengaardHansen
Sagsbehandler
–Team 3. parter - El
Arealerog Rettigheder
+4570220275

Dok.20/04300-5

Til arbejdsbrug/Restricted

PAS PÅ

LEDNINGERNE
OG LIVET
Arbejde i nærheden af strømførende kabler
og luftledninger kan koste liv
Vær opmærksom og kend respektafstandene

OPMÆRKSOMHED
Vær opmærksom
Der skal kun ét øjebliks uopmærksomhed til for at bringe dig selv og
andre i fare, hvis du kommer for tæt på en luftledning eller rammer et
kabel. Følg instrukserne i denne folder, så passer du godt på dit eget
og dine kollegers liv.
Når du udfører arbejde nær kabler eller luftledninger, skal du:
Betragte alle kabler/luftledninger som spændingsførende, med
mindre netselskabet har erklæret dem spændingsløse
Overholde respektafstandene
Følge arbejdsinstrukser fra det lokale netselskab
Straks meddele netselskabet om enhver skade, uheld og ulykke

Kend respektafstandene
Du kan trygt arbejde i nærheden af kabler og luftledninger, hvis du
overholder respektafstandene. Respektafstandene er fastsat af
Sikkerhedsstyrelsen for at forebygge elulykker.
Arbejde inden for respektafstandene kan være muligt, men kun hvis
det sker i samarbejde med det lokale netselskab.

Folderen er udgivet 2018 af
Sikkerhedsstyrelsen, Energinet og Dansk Energi.
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RESPEKTAFSTANDE
Respektafstande for kabler
Over, under og ved siden af kablet: 1 meter
1m

1m
Jordoverflade
Advarselsbånd

Afdækningsmateriale

Kabel

Husk tegninger over kablernes placering i jorden. Støder du på
advarselsbånd eller afdækningsmateriale, er du inden for respektafstanden. Stands gravningen og kontakt netselskabet.
1m

1m

Kabler ligger normalt i en dybde fra 0,35 m til 1,4
m.
Jordoverflade
En terrænændring kan have ændret dybden.
Advarselsbånd

Afdækningsmateriale
Kabel

Advarselsbånd
Afdækningsmateriale
Kabel

3

RESPEKTAFSTANDE
Respektafstande for luftledninger

3 meter

OBS: Under arbejdet må personer, værktøj og materialer ikke
komme inden for det grå felt, som er markeret på tegningerne.

Lavspændingsluftledninger
0,4 kV

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Lodret afstand: 1,5 meter
3 meter
Vandret afstand: 3 meter (målt fra jorden)
Ved lavspændingsluftledninger kan du
arbejde over masterne ved at overholde
respektafstanden på 1,5 meter
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3m

Lavspændingsluftledninger

6m

6m

RESPEKTAFSTANDE
6m

Højspændingsluftledninger
10 – 40 kV

3m

Lodret afstand: 6 meter
Vandret afstand: 3 meter
(målt fra jorden)

15 m

3m

6m

15 m

15 m
15 m
Højspændingsluftledninger
40 – 400 kV

Lodret afstand 15 meter
Vandret afstand: 3 meter
(målt fra jorden)

3m

3m

LANDBRUGSMASKINER
Respektafstanden gælder ikke for landbrugsmaskiner, hvis
maskinen inklusiv personer på maskinen er max:
• 4 meter ved elektriske lavspændingsanlæg og
• 4,5 meter ved elektriske højspændingsanlæg
Er landbrugsmaskinen højere, skal du overholde respektafstanden eller kontakte netselskabet for at få en arbejdsinstruks.
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ULYKKEN
Hvis ulykken er sket
Bliv siddende i køretøjet!
Er dit køretøj i kontakt med et kabel eller en luftledning, så bliv siddende, indtil netselskabet har meddelt, at det er sikkert at forlade køretøjet. Hvis du forlader køretøjet, kan du være i livsfare!

Forlad kun køretøjet i nødstilfælde
Hvis køretøjet fx brænder skal du forlade det,
men du skal være opmærksom på følgende:
Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt

Rør IKKE
Rør
køretøjet
IKKE køretøjet
og jorden
ogsamtidigt
jorden samtidigt
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ULYKKEN

Rør IKKE køretøjet og jorden samtidigt

Hop ud og land med fødderne samlet
Gå væk fra køretøjet med korte skridt eller
hop med samlede ben eller på ét ben

Hop ud og land med fødderne samlet.

Advar andre

Gå aldrig tilbage til køretøjet
- lige meget hvad du har glemt

Advar andre
Gå væk fra køretøjet med korte skridt eller hop væk med
samlede ben.

Advar andre
Gør andre opmærksomme
på elektrisk fare

!
!

Rør ikke blottede kabler
eller nedfaldne ledninger

10 m

10 m

SØRG FOR,
at alle holder sig
10 m fra !nedrevne
luftledninger eller
kabler

!
Jordkabel
10 m
Jordkabel
10 m
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ANSVAR

ENTREPRENØRENS/
LANDMANDENS ANSVAR
Det er altid entreprenørens/landmandens ansvar at planlægge arbejdet
og sikre, at det kan udføres på forsvarlig vis.
Entreprenøren/landmanden skal:
Vurdere om respektafstandene kan overholdes
Søge ledningsoplysninger i www.LER.dk inden ethvert kabelarbejde
Kontakte netselskabet, hvis respektafstandene ikke kan overholdes
Indsende situationsplan til netselskabet ved større komplekst arbejde
Instruere alle, der skal udføre arbejde
Alle, der udfører arbejde i nærheden af elanlæg, skal kende:
Placeringen af luftledninger/kabler
Respektafstandene
Arbejdsinstrukser fra netselskabet
Kontaktoplysninger til netselskabet

FIND DIT NETSELSKAB

Du kan se hvilket netselskab, du arbejder under her:
www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

MERE VIDEN

Sikkerhedsinstrukserne i denne folder overholder gældende lovkrav
i Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde
i nærheden af elektriske anlæg (BEK 1112/2017)
Læs mere på www.elsikkerhedsregler.dk

Bemærkning 47

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Marianne Christensen <mc@nrf.dk>
31. august 2020 15:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Svenstrup byudviklingsplan
Runesvinget ny bebyggelse.docx

Hej
Hermed vedlægges vores kommentarer til Jeres plan for Svenstrup.
Vi forholder os udelukkende til området ved Runesvinget idet det påvirker os mest.
Venlig hilsen
Jan og Marianne Christensen
Sifhøj 13, 9230 Svenstrup
mc@nrf.dk
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Hej
Udstykning af boliger ved Runesvinget medfører at vores udsyn til råvildt, ræve m.m. (+ en enkelt gang
udsyn til elefanter) forsvinder sammen med vores udsyn til marken med køer, som om foråret får mange
kalve der stor trives. Hver gang vi kører forbi marken sammen med vores børnebørn, taler vi om dyrene, vi
tæller kalve, og det giver et naturligt input i hverdagen. Det kommer vi (børn og voksne) til at mangle og på
vores ønskeseddel står der bevarelse af marken med køer! På en eller anden måde harmonerer vores ønske
vel godt med jeres målsætning om et område med høj landskabelig kvalitet?
Jeres målsætning kommer dog i karambolage når man skal snakke om vejnet. Det er de færreste der
forbinder ”høj landskabelig kvalitet” med det støjniveau som findes på Runesvinget på nuværende
tidspunkt.
Til december har vi boet på Sifhøj i 5 år og vi har kunnet konstatere, at der er er flyttet mange andre til
Svenstrup, Godthaab og Guldbæk Ila de følgende år. Nu oplever vi, at der er mange tidspunkter hvor det er
et stort problem med konstant trafikstøj fra Runesvinget. Er der i jeres projekt taget højde for
Miljøstyrelsens grænseværdier og har I lavet beregninger som sikrer at vejene ikke udsættes for extra
unødvendig belastning? Vi har ikke kunnet finde noget omkring trafik i jeres udkast. Send venligst link til
mc@nrf.dk hvis I har beskrevet det. Vil I sørge for støjsvag asfalt og anden støjdæmpende foranstaltning
ifm. den store tilgang af nye boliger?
Som daglig trafikanter møder vi motionister, folk med hunde, cyklister og unge på løbehjul som går- eller
kører – i vejkanten af Runesvinget. Det er tilladt at køre 80 km i timen på strækningen, og det er der mange
der gør. Vi synes det er et problem. Det er også problematisk at komme fra stikvejene ud på Runesvinget,
specielt om morgenen og igen når folk kommer hjem fra arbejde. Etablering af en rundkørsel ved
Langdyssen kan være med til at sænke farten og sørge for mere glidende trafik. Samtidig bør der laves
cykel/gang sti på begge sider at Runesvinget. Folk vil åbenbart gå/cykle på den strækning på trods af det er
særdeles uhensigtsmæssigt og farligt efter vores opfattelse.
Vi ved ikke hvilke mål der har været ved udstykningen af Lokeshøj. Håber virkeligt at det er helt andre
løsninger I vælger til den modsatte side af Runesvinget. Indtil videre fremstår Lokeshøj som et areal hvor
der skal være flest mulige forskellige boliger på så lille et areal som muligt. Det er ikke pænt og det må ikke
være rart at bo så tæt. På landet er der normalt langt til den nærmest nabo …..
Der vil uden tvivl kunne laves attraktive nye boliger på arealet, men ud fra jeres materiale er det meget
svært at bedømme hvor meget og på hvilken måde det vil påvirke arealerne. Det ville have været rart hvis I
havde vedlagt eksempler fra arkitekten. Tror vi er mange i Svenstrup der frygter, at grundene sælges til
højstbydende entreprenør, på bekostning af jeres gode intentioner for området, og at området kommer til
at ligne Lokeshøj.
Venlig hilsen
Jan og Marianne Christensen
Sifhøj 13, 9230 Svenstrup
mc@nrf.dk

Bemærkning 48

From:
Sent:
To:
Subject:

Michael Rytter <michansen86@gmail.com>
31. august 2020 16:05
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Svenstrup - Byplansudvikling

Hej Plan og udvikling
I forbindelse med borgermødet i Svenstrup Skolehal tirsdag d. 18/8-20 blev der diskuteret en række emner i relation
til udvikling af byplanen. Under mødet udtrykte jeg bekymringer bl.a. omkring trafikstøjen og trafikbelastningen på
Runesvinget både for nuværende, men også i takt med det stigende fokus på udvikling af området syd for
Runesvinget og for den sags skyld også befolkningstilvæksten i Godthåb.
Jeg har boet små 3 år i Svenstrup på Asgården, hvilket vi er glade for, da det er en dejlig by. Vi bor meget tæt på
Runesvinget og oplever dagligt, at der er en del trafikstøj fra vejen. Det er der flere årsager til, men en væsentlig
faktor er hastigheden, der bliver kørt på strækningen. I øjeblikket er det tilladt at køre 80 km/t, og mange vælger at
køre markant hurtigere. Udover hastigheden, så er der også dårlige forhold for cyklister, hvor jeg på mine daglige
køreture på strækningen har oplevet, at fx cyklister og folk på knallert er udsatte på Runesvinget pga. hastigheden.
I takt med den stigende befolkningstæthed, som må forventes i området omkring Svenstrup og Godthåb, må det
også påvirke trafikbelastningen.
Grundet trafikken og hastigheden er det oftest svært at komme ud fra Langdyssen til Runesvinget, fordi en del biler
kommer særligt fra Godthåb om morgenen. Det skaber mange farlige situationer, hvor der bliver gasset voldsomt op
og folk dytter ofte af hinanden, da der bliver taget chancer.
Udover det, så er der også tiltagende tung trafik på Runesvinget, som også bidrager til trafikstøjen.
Det er derfor mit håb, at den nuværende hastighedsbegrænsning tages op til overvejelse og evt. bliver reguleret,
således at det er trygt at færdes omkring den sydlige del af byen.
Et andet punkt ift. udvidelsen syd for Runesvinget er det omkringliggende dyre- og planteliv. En del af det, der gør
Svenstrup attraktiv, er bl.a. mulighed for, at der er hurtig adgang til grønne områder og skov. I den sydlige del af
byen er der skønne naturområder, som er i umiddelbar forlængelse af det område, som påtænkes at blive etableret
til et nyt boligområde. Her mener jeg, at det må prioriteres højt, at det ikke kommer til at påvirke den nuværende
plante- og dyreliv.
Mvh.
Michael Rytter
Asgården 47
9230 Svenstrup
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Bemærkning 49

From:
Sent:
To:
Subject:

Marianne & Geert <rusholt@outlook.dk>
31. august 2020 16:55
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bemærkninger til Borgermødet I Svenstrup.

Hej
Jeg har lige et par bemærkninger til jeres byudviklingsplan og områdefornyelsesprogram i Svenstrup.
Jeg bor på Lokeshøj og der er en del trafikstøj fra Runesvinget. Der står inde på jeres hjemmeside at der max må
være 58 dB målt udenfor , jeg har foretaget en støjmåling over en time , den viser et gennemsnit på 62,44 dB.
1. Kunne I ikke sætte hastigheden ned til de 60 km på Runesvinget som der ud for Godthåb. ( der kommer
biler/ motorcykler med langt over 100 km i timen )
2. Ligge støjreducerende asfalt på Runesvinget.
3. Event. Lave tilkørselsvej til det nye beboelsesområde på Runesvinget via. Gl. Viborgvej.
Hilsen
Geert Hansen

The link ed image cannot be display ed. The file may
hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that
the link points to the correct file and location.
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Bemærkning 50

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Hanne Bruhn <hanne.bruhn@home4.gvdnet.dk>
31. august 2020 18:21
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Vedr. byfornyelsesplanen i Svenstrup
Indsigelse vedr.docx

Se venligst vedhæftede fil.
Venlig hilsen
Cand. Psyk.
Hanne Bruhn
Specialist i psykoterapi
Specialist og supervisor i klinisk psykologi/neuropsykologi
Psykologhuset Svenstrup
e-mail: psykolog@hannebruhn.dk
www.hannebruhn.dk
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Indsigelse vedr. byudviklingsplan 2020 i Svenstrup.
Som udgangspunkt har processen om byudvikling været god og mange af de forslag, der ligger til
byudvikling, anser vi som positive.
Vi har dog følgende indsigelser vedr. etagebyggeri på Hobrovej og Godthåbsvej, hvor der i
byudviklingsplanen foreslås treetagers byggeri.
Både 2,5 og 3 etager på Hobrovej vil give mere skygge på de bagvedliggende ejendomme, specielt i
vinterhalvåret, hvor solen står lavt på himlen. Endvidere vil vi beboere i de bagvedliggende ejendomme
blive generet af indkig i vores huse. Vi er ikke imod byfornyelse, men for os vil der med de udmeldte planer
være tale om en byforringelse. Vores huse kommer til at ligge i et område, som kommer til at minde om
storbyernes baggårde. Derfor bør byggehøjden ikke overstige 2 etager.
På Godthåbsvej vil 2,5 etage ligeledes blive alt for højt, da det stadig vil skabe indkig i vores huse og haver.
Vi vil på det kraftigste advare om, at man ikke bygger mere end 2 etager samt ikke trækker byggerierne
tilbage på grundene, da dette vil give dårligere forhold for de bagliggende ejendomme. Det samme på
Hobrovej, her bør de nye ejendomme heller ikke trækkes tilbage på grundene.
Vi vil anmode om, at der på de nye byggerier bliver lavet en klausul om, at der ikke bliver etableret
terrasser eller altaner på de sider af bygningerne, der har indkig til/vender mod de nuværende ejendomme
på Gammel Viborgvej og Godthåbsvej.
Beboerne på Gammel Viborgvej har gennem årene renoveret og moderniseret de gamle huse og fastholdt
den gamle stil, som kendetegner en stationsby på det tidspunkt, hvor de blev bygget. En ændring af
byggehøjden vil ændre/ødelægge midtbyens udseende. Et midtbybillede som Støvring er et skræmmende
eksempel på byfornyelse, der har ødelagt en gammel bykerne og en bys særkende.
Vi håber, at det ikke er økonomiske interesser, der bliver styrende byfornyelsen, men at der bliver taget
hensyn til de nuværende beboeres/ejeres ønsker om at bevare et lavt byggeri.

Venlig hilsen

Psykolog
Hanne Bruhn
Gl. Viborgvej 1

John Laursen og Hanne Bruhn
Gl. Viborgvej 3

Bemærkning 51

From:
Sent:
To:
Subject:

henrik@brovn.dk
31. august 2020 19:30
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Rundkørsel for enden af Langdyssen mod Runesvinget

Hej
Med den øgede mængde biler der kører på Runesvinget, og til tider pænt stærkt,
kunne det være rart med en rundkørsel ved Runesvinget og for enden af Langdyssen, for bl.a.




Nemmere at komme ud på Runesvinget, uden at bruge Godthåbsvej som en genvej, mod motorvejen.
Den kan være en god fartbegrænsning på Runesvinget, som der er beboere fra Asgården der nævner at der
bliver kørt pænt stærkt på.
Sikker krydsning af vejen, til jeres planlagte rekreative sti, mod det nye boligområde op mod Zinck-skoven.

Med venlig hilsen
Henrik Brovn Nielsen
Bautastenen 38H
9230 Svenstrup J

The link ed image cannot be display ed. The file may
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Bemærkning 52

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Nadja BA <nadjaba@hotmail.com>
31. august 2020 19:40
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indvendinger til byudviklingsplan - Svenstrup, fra Gl. Viborgvej 120
Byudviklingsplan Svenstrup_Gl VIborgvej 120.pdf

(Er også vedhæftet som pdf)
Til Aalborg kommune

Indvendinger til byudviklingsplan - Svenstrup
I forhold til det nye forslåede bebyggelsesområde syd for Runesvinget, har vi nogle punkter vi mener der skal tages hensyn til:







Som ejere af en stor del af jordstykket i det omtalte nye område “B”, er vi ikke interessede i bebyggelse klods op af vores landsted. Som
udgangspunkt ønsker vi at bibeholde hele området syd for Runesvinget som grønt område. Men hvis der gåes videre med planen trods byens
protester, så ønsker vi at inddrages i den kommende lokalplan, da det påvirker vores hjem og levevis markant. Vi er dog stadig uforstående
overfor hvorfor bebyggelsesområdet ikke bliver holdt i et bælte nede langs vejen (Runesvinget). På denne måde bevarer man mest muligt
natur (og sikrer at det rige dyreliv ikke bliver forstyrret) og man generer ikke de beboere der allerede er herude.
Hvis det nye bebyggelsesområde syd for Runesvinget etableres, mener vi det er alfa og omega at der kommer fartnedsættelse på Runesvinget,
helst ned til 60 km/t. Det er svært nok i forvejen at komme ud, og som beboer tæt op af vejen, hører vi ofte hårde opbremsninger, uheld og støj
fra bilerne.
Adgangsforhold: Det er meget vigtigt for os, og alle de personer der dagligt benytter Gammel Viborgvej, at denne ikke bliver den primære
adgangsvej for det omtalte nyetablerede bebyggelsesområde syd for Runesvinget. Grunden dertil, er at vejen er meget lille, og bliver brugt af
alt fra gående, løbende, til ryttere og diverse dyreliv. Det er stien ud til det grønne liv fra Svenstrup, og ville være katastrofalt at ødelægge!
De grønne områder der er tegnet ind på den nye byggeplan syd for Runesvinget - vi ønsker en forsikring om at disse områder om 12 år ikke
bliver taget i brug til ekstra bebyggelse.

Vi ser frem til en god dialog om ovenstående,
Mvh
Nadja & Peter, Gl. Viborgvej 120
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Bemærkning 52.1

From:
Sent:
To:
Subject:

Peter Lundgaard Jensen <peter_lundgaard@hotmail.com>
1. september 2020 19:49
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indvendinger til byudviklingsplan - Svenstrup

Til Aalborg kommune
Indvendinger til byudviklingsplan - Svenstrup

I forhold til det nye forslåede bebyggelsesområde syd for Runesvinget, har vi nogle punkter vi mener der
skal tages hensyn til:








Som ejere af en stor del af jordstykket i det omtalte nye område “B”, er vi ikke interessede i
bebyggelse klods op af vores landsted. Som udgangspunkt ønsker vi at bibeholde hele området syd
for Runesvinget som grønt område. Men hvis der gåes videre med planen trods byens protester, så
ønsker vi at inddrages i den kommende lokalplan, da det påvirker vores hjem og levevis markant. Vi
er dog stadig uforstående overfor hvorfor bebyggelsesområdet ikke bliver holdt i et bælte nede langs
vejen (Runesvinget). På denne måde bevarer man mest muligt natur (og sikrer at det rige dyreliv
ikke bliver forstyrret) og man generer ikke de beboere der allerede er herude.
Hvis det nye bebyggelsesområde syd for Runesvinget etableres, mener vi det er alfa og omega at der
kommer fartnedsættelse på Runesvinget, helst ned til 60 km/t. Det er svært nok i forvejen at komme
ud, og som beboer tæt op af vejen, hører vi ofte hårde opbremsninger, uheld og støj fra bilerne.
Adgangsforhold: Det er meget vigtigt for os, og alle de personer der dagligt benytter Gammel
Viborgvej, at denne ikke bliver den primære adgangsvej for det omtalte nyetablerede
bebyggelsesområde syd for Runesvinget. Grunden dertil, er at vejen er meget lille, og bliver brugt af
alt fra gående, løbende, til ryttere og diverse dyreliv. Det er stien ud til det grønne liv fra Svenstrup,
og ville være katastrofalt at ødelægge!
De grønne områder der er tegnet ind på den nye byggeplan syd for Runesvinget - vi ønsker en
forsikring om at disse områder om 12 år ikke bliver taget i brug til ekstra bebyggelse.

Vi ser frem til en god dialog om ovenstående,

Mvh
Nadja & Peter, Gl. Viborgvej 120
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Bemærkning 53

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

no-reply@aalborg.dk
31. august 2020 19:54
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Ejvind og Tove Christensen - Indsigelse vedr. Helhedsplanen syd for Runesvinget
Svenstrup
Indsigelse Ejvind og Tove Christensen_2020-08-31.docx; 36491 UdviklingsplanRunesvinget_04082020 (4)_2020-08-06.pdf

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Ejvind og Tove Christensen
Adresse: Midgården 6, 9230 Svenstrup
E-mail: dorthechristensen1972@gmail.com
Emne: Indsigelse vedr. Helhedsplanen syd for Runesvinget, Svenstrup
Meddelelse:
Kære Aalborg Kommune
Som borgere i kommunen, ejere af ejendommen beliggende på Midgården 6 samt matrikel 8a og 17k på
arealet i Helhedsplanen syd for Runesvinget (i alt ca. 13Ha inden for Helhedsplanen), vil vi her fremkomme
med vores indsigelse:
Til en start skal det nævnes, at vi begge er pensionister, og har allieret os med AGRI Nord for generel
rådgivning og har et udviklingssamarbejde med HusCompagniet med henblik på at udvikle området i
overensstemmelse med de ønsker Aalborg Kommune har fremsat via Rådmand Hans Henrik Henriksen.
Derved er vores forventning at vi får den bedste rådgivning omkring udvikling og udnyttelse af vores jorder
til den kommende byudvikling i Svenstrup.
Vi har indtil, COVID-19 satte ind i marts 2020, oplevet en god proces mellem Aalborg Kommune og
HusCompagniet, hvor vi har haft en klar oplevelse af, at der har været en god dialog og mulighed for at dele
perspektiver omkring udvikling af vores jord.
Vi modtager ”Offentliggørelse af Byudviklingsplan i Svenstrup” d. 18-06-2020, hvor vi kan se, at Aalborg
Kommune kun har medtaget en lille del (ca. 3Ha) af vores jord i Helhedsplanen. Vi undrer os nu over, at
Aalborg Kommune ikke har kommunikeret med os ejere omkring Helhedsplanen. Hvad betyder det for os,
som Lodsejer, at være en del af sådan et udviklingsprojekt? Vi har forsøgt at få svar på, om det giver os
pligter (både af praktisk og økonomisk art) at have jorder indenfor Helhedsplanen i tilfælde af, vi ikke
finder en løsning, hvor al vores jord bliver inddraget til boliger. Spørgsmål står stadig ubesvaret. Vi oplever
et misforhold i vores forventninger ud fra de møder og dialog, der har været mellem Aalborg Kommune og
HusCompagniet.
Vi oplever blandt venner, naboer og bekendte, at der er stor efterspørgsel på små seniorvenlige boliger,
mindre boliger til den midaldrende gruppe, hvor børn er flyttet hjemmefra, og derfor gerne vil flytte i
mindre bolig. Derudover er der dem, der bor alene – unge og midaldrende, der også ønsker mindre bolig. Vi
forstår ikke, hvorfor Aalborg Kommune ikke udnytter den gyldne chance, der nu er for at bygge rækkehuse
til alle dem, som sidder i de store huse, samt mindre huse på kompaktgrunde, så kan de komme over i en
mindre og nemmere bolig.
Vi undrer os også over, at det meste af udviklingen foregår på Aalborg Kommunes matrikler.
Der pågår et projekt med at få opført flere rækkehuse på Midgården 6 (vores ejendom), som ligger uden for
helhedsplanen. Men vi er nu blevet bekymret omkring projektet og vores fremtid, da vi ikke kan få svar på
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hvordan vi er stillet med jorden syd for Runesvinget. Vi har brug for dialog med Aalborg Kommune, som
berørt lodsejer. Vi oplever lydhørhed fra Aalborg Kommune er for lav.
Vi vil, sammen med HusCompagniet, gerne skabe en konstruktiv dialog om udvikling af vores jord. Med de
ca. 13Ha jord vi har syd for Runesvinget, vil vi kunne afhjælpe Aalborg Kommune omkring de
diversitetsbehov, der er brug for omkring boliger. På borgermødet 18/8-2020 fortalte Rådmand Hans Henrik
Henriksen, at der indenfor de næste 12 år skal bygges 400 boliger i Svenstrup. Vi vil gerne i samarbejde
med Aalborg Kommune og HusCompagniet komme frem til en plan, som tilgodeser de behov, der er for
boliger. Derved vil vi også, som pensionister, kunne komme videre med vores tilværelse på en god måde og
se vores jord være med til at udvikle vores by.
Hans Henrik Henriksen fortalte også på borgermødet 18/8-2020, at udviklingen af området syd for
Runesvinget kommer til at gå stærkt. Vores datter, Dorthe Nonboe Christensen, talte med både Lise Overby
Nørgård og Hans Henrik Henriksen på borgermødet 18/8-2020, og har efterfølgende telefonisk via sekretær
Annemette Hauritz forsøgt at booke møde mellem Hans Erik Henriksen, HusCompagniet og os som
Lodsejere. Vi afventer at Annemette Hauritz ringer tilbage med forslag til mødedato enten i dag mandag d.
31-08-2020 eller i morgen, tirsdag d. 01-09-2020. Jeg selv, Ejvind Christensen, havde også fornøjelsen af at
hilse på Hans Henrik på borgermødet 18/8-2020.
Vi har vedlagt bilag ”36491 Udviklingsplan-Runesvinget_04082020 (4)_2020-08-06”, som er
udviklingsplan for området syd for Runesvinget udarbejdet af HusCompagniet. Bilag også tidligere
fremsendt af HusCompagniet til Lise Overby Nørgård og Hans Henrik Henriksen.
Vi ser frem til at høre fra jer omkring fastsættelse af møde, så vi i samarbejde kan finde en god løsning for
udvikling af vores jord til gavn for borgere i Svenstrup og tilflyttere til vores by.
Med venlig hilsen
Ejvind og Tove Christensen
Midgården 6
9230 Svenstrup.
Kontaktperson: Dorthe Nonboe Christensen – Mobil 60 40 43 22.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 60404322
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Indsigelse vedr. Helhedsplanen syd for Runesvinget, Svenstrup
Svenstrup, 31.08.2020

Kære Aalborg Kommune
Som borgere i kommunen, ejere af ejendommen beliggende på Midgården 6 samt matrikel 8a og 17k på
arealet i Helhedsplanen syd for Runesvinget (i alt ca. 13Ha inden for Helhedsplanen), vil vi her fremkomme
med vores indsigelse:
Til en start skal det nævnes, at vi begge er pensionister, og har allieret os med AGRI Nord for generel
rådgivning og har et udviklingssamarbejde med HusCompagniet med henblik på at udvikle området i
overensstemmelse med de ønsker Aalborg Kommune har fremsat via Rådmand Hans Henrik Henriksen.
Derved er vores forventning at vi får den bedste rådgivning omkring udvikling og udnyttelse af vores jorder
til den kommende byudvikling i Svenstrup.
Vi har indtil, COVID-19 satte ind i marts 2020, oplevet en god proces mellem Aalborg Kommune og
HusCompagniet, hvor vi har haft en klar oplevelse af, at der har været en god dialog og mulighed for at dele
perspektiver omkring udvikling af vores jord.
Vi modtager ”Offentliggørelse af Byudviklingsplan i Svenstrup” d. 18-06-2020, hvor vi kan se, at Aalborg
Kommune kun har medtaget en lille del (ca. 3Ha) af vores jord i Helhedsplanen. Vi undrer os nu over, at
Aalborg Kommune ikke har kommunikeret med os ejere omkring Helhedsplanen. Hvad betyder det for os,
som Lodsejer, at være en del af sådan et udviklingsprojekt? Vi har forsøgt at få svar på, om det giver os
pligter (både af praktisk og økonomisk art) at have jorder indenfor Helhedsplanen i tilfælde af, vi ikke finder
en løsning, hvor al vores jord bliver inddraget til boliger. Spørgsmål står stadig ubesvaret. Vi oplever et
misforhold i vores forventninger ud fra de møder og dialog, der har været mellem Aalborg Kommune og
HusCompagniet.
Vi oplever blandt venner, naboer og bekendte, at der er stor efterspørgsel på små seniorvenlige boliger,
mindre boliger til den midaldrende gruppe, hvor børn er flyttet hjemmefra, og derfor gerne vil flytte i
mindre bolig. Derudover er der dem, der bor alene – unge og midaldrende, der også ønsker mindre bolig. Vi
forstår ikke, hvorfor Aalborg Kommune ikke udnytter den gyldne chance, der nu er for at bygge rækkehuse
til alle dem, som sidder i de store huse, samt mindre huse på kompaktgrunde, så kan de komme over i en
mindre og nemmere bolig.
Vi undrer os også over, at det meste af udviklingen foregår på Aalborg Kommunes matrikler.
Der pågår et projekt med at få opført flere rækkehuse på Midgården 6 (vores ejendom), som ligger uden for
helhedsplanen. Men vi er nu blevet bekymret omkring projektet og vores fremtid, da vi ikke kan få svar på
hvordan vi er stillet med jorden syd for Runesvinget. Vi har brug for dialog med Aalborg Kommune, som
berørt lodsejer. Vi oplever lydhørhed fra Aalborg Kommune er for lav.
Vi vil, sammen med HusCompagniet, gerne skabe en konstruktiv dialog om udvikling af vores jord. Med de
ca. 13Ha jord vi har syd for Runesvinget, vil vi kunne afhjælpe Aalborg Kommune omkring de
diversitetsbehov, der er brug for omkring boliger. På borgermødet 18/8-2020 fortalte Rådmand Hans
Henrik Henriksen, at der indenfor de næste 12 år skal bygges 400 boliger i Svenstrup. Vi vil gerne i
samarbejde med Aalborg Kommune og HusCompagniet komme frem til en plan, som tilgodeser de behov,

der er for boliger. Derved vil vi også, som pensionister, kunne komme videre med vores tilværelse på en
god måde og se vores jord være med til at udvikle vores by.
Hans Henrik Henriksen fortalte også på borgermødet 18/8-2020, at udviklingen af området syd for
Runesvinget kommer til at gå stærkt. Vores datter, Dorthe Nonboe Christensen, talte med både Lise Overby
Nørgård og Hans Henrik Henriksen på borgermødet 18/8-2020, og har efterfølgende telefonisk via sekretær
Annemette Hauritz forsøgt at booke møde mellem Hans Erik Henriksen, HusCompagniet og os som
Lodsejere. Vi afventer at Annemette Hauritz ringer tilbage med forslag til mødedato enten i dag mandag d.
31-08-2020 eller i morgen, tirsdag d. 01-09-2020. Jeg selv, Ejvind Christensen, havde også fornøjelsen af at
hilse på Hans Henrik på borgermødet 18/8-2020.
Vi har vedlagt bilag ”36491 Udviklingsplan-Runesvinget_04082020 (4)_2020-08-06”, som er udviklingsplan
for området syd for Runesvinget udarbejdet af HusCompagniet. Bilag også tidligere fremsendt af
HusCompagniet til Lise Overby Nørgård og Hans Henrik Henriksen.
Vi ser frem til at høre fra jer omkring fastsættelse af møde, så vi i samarbejde kan finde en god løsning for
udvikling af vores jord til gavn for borgere i Svenstrup og tilflyttere til vores by.
Med venlig hilsen
Ejvind og Tove Christensen
Midgården 6
9230 Svenstrup.
Kontaktperson: Dorthe Nonboe Christensen – Mobil 60 40 43 22.

Runesvinget

Bemærkning 54

From:
Sent:
To:
Subject:

Niels Kragkær <n.kragkaer@gmail.com>
31. august 2020 19:58
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bemærkninger efter borgermøde d. 18.8 i Svenstrup

Dall 30.8.2020
Til Lise Overby Nørgård
Jeg synes, at det er meget forkert at mit areal matrikel nr. 1OE Lyngbjerggård Ø. Hornum ikke er taget med
i byudviklingsplanen. Arealet bliver idag drevet som almindelig landbrugsjord. Adgangsvejen til arealet er
ad Danegården og videre af Fenriks Alle og over oldstien. Beboerne i Danegården og Fenriks Alle er meget
utilfredse med at jeg kører på vejene med gyllevogne og andre store landbrugsmaskiner. Arealet, som er
meget smukt beliggende, burde bruges til boligbyggeri.
Mvh
Niels Kragkær
Ferslevvej 30
9230 Svenstrup J
40831541
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Bemærkning 55

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Kirstine Hvelplund <hvelplund.kirstine@gmail.com>
31. august 2020 19:59
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Karen Margrethe Skorstensgaard; Else Skak Jensen
Byudvikling - kommentar Svenstrup Menighedsråd
SikkerhedSvenstrupMenighedsråd310820.pdf

Hermed fremsendes kommentar/ bemærkning til byudviklingsplanen fra Svenstrup Menighedsråd - vedlagt.
Vi står til rådighed for evt. uddybning/ dialog om fremsendte.

Med venlig hilsen
Kirstine Hvelplund

1

Til Aalborg kommune
Ang. Byudviklingsplan for Svenstrup
Svenstrup den 30.8.2020

Svenstrup Menighedsråd har følgende kommentarer til byudviklingsplanen for Svenstrup
fremlagt af Aalborg Kommune
I lighed med tidligere fremsendt (februar 2019) kommentar til byudviklingsplanen for Svenstrup ser
vi det som vitalt, at der sikres tilgængelighed til kirken for Svenstrups borgere. Vi er i mellemtiden
indgået i et samarbejde med Svenstrup Samråd om tilgængelighed og sikkerhed på Langdyssen og
Skipper Clements Vej, og har bl.a. deltaget i tryghedsvandringen i efteråret 2019.
Vi er derfor meget tilfredse med at sikkerheden på Langdyssen prioriteres, og fremhæves i
byudviklingsplanen, men vi undrer os over at det samme ikke gælder for Skipper Clements Vej.
Den blev på borgermødet 18.8.2020 nævnt flere gange som et problemområde.
Trafikproblematikkerne er de samme: manglende prioritering af de bløde trafikkanter i form af
cykel- + gangsti, samt en manglende tydeliggørelse af byzone med alt for høj fart til følge.
Svenstrup Kirkes menighed/ brugere kommer fra hele byen, og derfor er både Langdyssen og
Skipper Clements Vej vigtige adgangsveje mellem kirke og by.
For at sikre at behovet for gode og trygge trafikforhold i forbindelse med kirken er det vigtigt for
menighedsrådet at pointere at Svenstrup Kirke ikke er en parentes for borgerne i Svenstrup. Det er
en vigtig del af tros-, kultur- og dagliglivet i byen.
I 2019-tal ser det sådan ud:
Ud af Svenstrups ca. 6000 indbyggere er 4822 medlemmer af folkekirken
Vi har 54 dåb om året
Vi har 57 bisættelser/ begravelser om året
Vi har 56 konfirmationer om året
Vi har 81 gudstjenester, med i alt 5420 deltagere. 8270 hvis vi tæller alle kirkelige handlinger med.
Vi har 108 fremmødte til babysalmesang 0-11mdr. (børn + mødre/fædre over en sæson)
Vi har 62 fremmødte til tumlingesang 1-3 år (børn + mødre/fædre over en sæson)
Vi har 52 fremmødte til Krudtugler 3-5 år (børn + mødre/fædre over en sæson)
Vi har 24 medlemmer af Svenstrup Kirkes kor, som deltog i 19 gudtjenester over året
Derforuden er der sang- og musikarrangementer samt koncerter i Svenstrup Kirke
Alt i alt findes der ikke mange dage på året hvor Svenstrup Kirke ikke danner ramme for en eller
flere aktiviteter. Ud over dette har vi tillige rigtig mange aktiviteter i vores sognegård på Gl.
Viborgvej, som supplerer ovenstående. I oplægget til byudviklingsplanen står bl.a. ” Gode

mødesteder i byen er med til sikre byens sammenhængskraft. Svenstrup har mange mødesteder med
forskellige funktioner og karakter…”
samt ” Der er derfor fokus på, at mødestederne skal understøttes og udvikles…”
Svenstrup Kirke er også et mødested, der skaber sammenhæng i byen, som tallene så tydeligt
angiver.
For at sikre en bedre sammenhæng mellem byen og kirken er det nødvendigt, at der etableres fortov
+ cykelsti på både Langdyssen og på Skipper Clements Vej mellem Musvågevej og Svenstrup
Kirke. Dette er for at gøre vejen til kirken sikker for gående og cyklister i alle aldre. Der er stigning
i trafikken på Langdyssen og Skipper Clementvej af både personbiler og tung lastbiltrafik. Når der
er kirkelige handlinger i Svenstrup Kirke eller pårørende, som vil på kirkegården, må de gå/ cykle i
vejsiden af både Langdyssen og Skipper Clement Vej, hvilket med den megen trafik er farligt.
Det afskærer byens borgere fra at bruge kirken, eller skaber mere biltrafik, fordi bilen opleves som
den eneste sikre transportform til kirken.
Derudover er der brug for en tydeligere markering af at der på det omtalte stykke af Skipper
Clements Vej er byzone og at det dermed kun er tilladt at køre 50 km i timen. Sådan som vejen er
anlagt er der mange billister som overser at de kører i byzone og dermed ikke sætter farten
tilstrækkelig ned.
Svenstrup Kirkes menighedsråd har brugt mange ressourcer på at sikre tilgængeligheden til kirken,
ved bl.a. at lave fodgængersti i forbindelse med renovering af vejen op til kirken, og ved den nylige
renovering af trappen. Sikring af tilgængeligheden på kirkens område giver dog kun mening, hvis
vejen dertil også er tilgængelig. Det er ikke tilfældet i dag, og det hindrer borgerne i Svenstrup i at
færdes til kirke på gå-ben eller cykel. Det bliver for besværligt og/ eller farligt. Det hænger ikke
sammen med Aalborg Kommunes ønske om at sikre fysisk aktivitet for både unge og ældre. Det
hænger heller ikke sammen med strategierne omkring bæredygtighed at bilen vælges til pga. frygt.
På vegne af Svenstrup Kirkes menighedsråd
Karen Margrethe Skorstengaard, Else Skak Jensen og Kirstine Hvelplund

Bemærkning 56

From:
Sent:
To:
Subject:

Kirsten Vindbæk Madsen <madsen.kir@gmail.com>
31. august 2020 20:30
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Indsigelse mod boligområde syd for Runesvinget

Indsigelse mod boligområde syd for Runesvinget
Den planlagte omdannelse af det smukke naturområde syd for Runesvinget til boligområde hænger ikke
sammen i forhold til følgende:
Trafikbelastningen på Runesvinget
Vi oplever en massiv vækst i trafikken de senere år, og der er allerede planlagt store boligområder med ca.
100 nye boliger på Fenris Alle, noget lignende på Lokeshøj og formentligt også i omegnen af 100 nye
boliger på Tingstedet. Hovedparten af disse nye beboere vil benytte Runesvinget, når de skal til og fra
motorvejen i forbindelse med arbejde og andre aktiviteter. Allerede i dag har vi om morgenen vanskeligt
ved at komme fra Gammel Viborg Vej til venstre ud på Runesvinget pga. massiv trafik. Ofte ender det med,
at vi må dreje til højre og køre ad Langdyssen mod Aalborg. Med de ovenfor allerede planlagte udbygninger
med i omegnen af 300 nye boliger, vil Runesvinget blive endnu mere belastet. Kommer der så yderligere
340 boliger på det nye område syd for Runesvinget, går det helt galt. Samme udfordringer har de mange
bilister, der kommer fra Langdyssen og skal til venstre ad Runesvinget mod Hobrovej og motorvejen. Alle
nye beboere på Lokeshøj og Tingstedet vil også skulle fra Langdyssen ud på Runesvinget. Det fører ofte til
farlige situationer, hvor bilister tager chancen og kører ud på Runesvinget.
Med en nuværende tilladt hastighed på 80 km/t på det meste af Runesvinget og fraværet af cykelstier, er
Runesvinget helt uegnet til cykler og knallerter. Hvordan forestiller Aalborg Kommune sig, at beboerne, og
måske specielt skolebørnene i det planlagte nye område skal færdes på cykel til skole, fritidsinteresser og
midtbyen? Der er allerede i dag behov for cykelstier på både Runesvinget og Langdyssen, og der er behov
for en hastighedsregulering på 60 km/t på Runesvinget. Endvidere bør støjdæmpende asfalt overvejes.
Problemet er voksende med den allerede igangsatte udbygning på Fenris Alle og Tingstedet, og vil massivt
blive forstærket af 340 boliger syd for Runesvinget.
Støjniveauet fra trafikafvikling på Runesvinget:
Som beboer på Sifhøj bemærker vi også en kraftig forøgelse af støjniveauet fra trafikken på Runesvinget.
Det kan vi forudse, bliver endnu værre, og vi anmoder derfor om, at der bliver foretaget støjmålinger, så det
sikres, at lovgivningen på området overholdes.
Mulig fordeling af udbygning mellem nord og syd Svenstrup:
Der ligger store arealer i den nordlige del af byen – f.eks ved Frederikshøj, der let vil kunne udlægges til
boligområder, og det blev også nævnt på borgermødet, at lodsejeren meget gerne vil udlægge et større areal
til boliger. Det er et opdyrket landbrugsområde, der modsat området syd for Runesvinget ikke benyttes til
gåture, da der ikke på området er stiforbindelser. Og vi er bekendt med, at der er en skydebane i nærheden,
men mon ikke støjen fra en skydebane, der har åbent nogle få timer om ugen er mindre, end den massive
trafikstøj vi oplever ved Runesvinget. Det blev også fra Svenstrup Samråd på borgermødet givet udtryk for,
at der allerede er en aftale med skydebanen. Endvidere er der jo fornyligt givet tilladelse til opførelse af 6
boliger på Maratonvej, tæt op mod skydebanen. Hele området Tennisvej, Badmintonvej, Triatlonvej og
Musvågevej ligger i samme afstand fra skydebanen som den omtalte mark. Endvidere er der andre åbne
områder i den nordlige del, der formentligt vil kunne omdannes fra landbrugsområde til byområde.
1

Lad os derfor få fordelt byudviklingen mellem den nordlige og den sydlige del af Svenstrup. Det
gavner såvel naturen, trafiksikkerheden, trafikafviklingen, belastningen på institutioner, skoler etc,
som Svenstrup generelt.
Natur og dyreliv:
Der er en skovbyggelinje på 300 meter, som kommer i konflikt med den planlagte udbygning ved
Runesvinget. Endvidere er der gravhøje på området. I dag har Svenstrup syd for Runesvinget et unikt
naturområde med adskillige trampestier som flittigt benyttes af byens borgere. Med den planlagte massive
omdannelse til 340 boliger, forsvinder denne naturoplevelse, og erstattes af en tur i et villakvarter. Uagtet, at
der er planlagt grønne kiler i mellem boligområderne, er det vores klare opfattelse at dyrelivet ikke vil søge
ind i disse kiler. I dag er der en stor bestand af råvildt og andet dyreliv. Det vil forsvinde. Vi skal ikke
ødelægge en naturperle, der som det også beskrives i kommunes eget materiale, er et stort aktiv for
Svenstrup.
Skoler og institutioner
Med mere end 600 planlagte boliger i den sydlige del af byen og ingen eller meget få nye boliger i den
nordlige del af byen, bliver der et voldsomt pres på skoler, institutioner og fritidsaktiviteter. Der er hverken
på borgermødet 18 aug i Svenstrup eller i øvrigt oplyst noget om udbygning af skoler, institutioner og
fritidsaktiviteter.
Behov for seniorboliger:
Der er et stort behov for boliger til den ældre del af befolkningen. De ønsker boliger bynært, tæt på indkøb,
bus og tog. Det håndteres på ingen måde med udbygning syd for Runesvinget, men vil være mere oplagt på
området ved Frederikshøj eller ved at lave en udvidelse af området for byfortættelse i midtbyen.
Med venlig hilsen
Kirsten Vindbæk Madsen

2

Bemærkning 57

From:
Sent:
To:
Subject:

ksorensen@gvdnet.dk
31. august 2020 20:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Cykelsti/fortov i 9230 Svenstrup

Hej,
Jeg synes det vil være hensigtsmæssigt, at lave en cykelsti på Skipper Clementsvej fra tunnellen ned til kirken, så der
i stedet for cykelsti på hele Langdyssen, bliver cykelsti fra tunnellen til kirken og hele vejen op ad Langdyssen til
lægehuset.
Det er efter min mening unødvendigt med cykelsti fra lægehuset og hel ned til Runesvinget, da der derfra er adgang
direkte til stisystemer.
Med venlig hilsen
Karsten Sørensen
Gråstenvej 67
9230 Svenstrup
Tlf. +45 20 25 85 50
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Bemærkning 58

From:
Sent:
To:
Subject:

bsorensen@gvdnet.dk
31. august 2020 21:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Cykelsti i 9230 Svenstrup

Hej,
Det vil være hensigtsmæssigt at fortsætte en cykelsti fra Langdyssen og ned på Skipper Clementsvej forbi kirken og
op til hvor tunnellen starter. Der er rigtig mange, som både cykler, går og løber på denne strækning. Mange går der
bla. når de skal fra den nordlige bydel og ned til kirken.
Med venlig hilsen,
Bettina Thinggaard Sørensen
Gråstenvej 67
9230 Svenstrup
Mobil: 42 95 14 72
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Bemærkning 59

From:
Sent:
To:
Subject:

Navneadressebeskyttet
31. august 2020 21:15
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Cykelstier til og fra kirken i 9230 Svenstrup

Forslag:
Det ville gavne mange af byens borgere med en cykel/gang-sti til Svenstrup kirke.
Man møder ofte borgere med barnevogne eller rollatorer gå i vejkanten ad skippeklementsvej og
Langdyssen. Og det er ikke altid en mulighed for disse borgere at springe til siden når der kører tung trafik
på disse strækninger.
Det vil derfor være til stor gavn for byens borgere med en cykel/gang-sti fra hhv. Musvågevej til Svenstrup
Kirke. Samt fra Oldstien / Runddyssen til Svenstrup Kirke.
Venlig Hilsen
9230 Svenstrup J.
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Bemærkning 60

From:
Sent:
To:
Subject:

Mikkel Dormann Lund <mikkeldormannlund@gmail.com>
31. august 2020 21:16
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Området syd for Runesvinget (9230) Att. Hans Henrik Henriksen

Hej By- og Landskabsforvaltning (Hans Henrik Henriksen),
Jeg tilslutter mig hermed alle andre med indsigelse mod, at bygge syd for Runesvinget. Jeg formoder stærkt,
at beslutningstagerne i en sag som denne aldrig har sat sine ben i området. Hvis de havde, ville de se, at der
slet ikke er plads til at udstykke grunde i området uden at påvirke naturen negativt.
For at sige det ganske kort:
Hvis Aalborg kommune vælger at presse naturen yderligere sammen mellem Guldbæk og
Godthåb/Svenstrup, vil man uden tvivl vægte profit over planeten. Man vil mildest talt ikke kunne tillade
sig, at markedsføre sig som en “grøn” kommune på nogen måde.
Runesvinget er en naturlig grænse mellem by og natur - lad det dog forblive sådan, og find de grunde som I
så ivrigt leder efter et andet sted.
Måske I skal snakke med Park & Natur, som jeg sætter min spinkle lid til, tænker bare lidt, som os der bor
og er opvokset herude.
På forhånd tak.
/Mikkel Dormann Lund

1

Solgården
Dall Møllevej 43
9230 Svenstrup
Tlf. 5329 4407
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Bemærkning 61

From:
Sent:
To:
Subject:

Pernille Teisen <Pernilleteisen@hotmail.com>
31. august 2020 21:32
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Høringssvar - Byudviklingsplan for Svenstrup

Til By- og Landskabsudvalget i Aalborg Kommune
Det er med stor interesse, at vi har læst det spænende oplæg til byudviklingsplan for Svenstrup, juni 2020. Vi har
ligeledes deltaget i Borgermødet den 18. August, hvor vi har hørt om fremlæggelsen af udviklingsplanen.
Af side 15 fremgår det, at der planlægges udstykning af boliger ved området nord for Hellekisten. Vi finder dette
område ideelt til en udvidelse af Svenstrup, idet det vil blive et bynært boligområder og samtidigt have adgang til
naturen i Svenstrup. Boligområdet ved Hellekisten har derfor en god placering med god adgang til skole,
indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter i midtbyen. Boligområdet vil derfor være et optimalt udgangspunkt for
nybyggerier af huse til børnefamilier i Svenstrup.
Vi finder det dog samtidigt nødvendigt, at man trafiksikrer på Langdyssen, der i dag er uden fortov og cykelsti.
Derudover vil der med en udstykning ved Hellekisten samt en udstykning syd for Rundesvinget være behov for bedre
udkørselsmuligheder ud fra T-krydset ved Langdyssen og Runesvinget. Allerede i dag er det vanskeligt at komme ud
fra Langdyssen og med flere boliger i dette område, vil det være ønskeligt med f.eks. en rundkørsel. Samtidig kunne
et forslag være at hastighedsbegrænse Runesvinget fra 80 km/t til f.eks. 60 km/t på de strækninger, hvor der er
udkørsler (Som man f.eks. har gjort på Egnsplanvej ved Gug).
Vi ser frem til at se den endelig Byudviklingsplan for Svenstrup
Venlig hilsen
Jens og Pernille Teisen
Skøjtevej 41
9230 Svenstrup J
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Bemærkning 62

From:
Sent:
To:
Subject:

brian mortensen <skuf30@hotmail.com>
31. august 2020 21:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudvikling svenstrup

Hej
Efter at ha været med til mødet i Svenstrup hallen, er jeg meget i mod at der må bygges i 2,5 plan på
godthåbsvej, da jeg bor bævervej 3 , bag ved ejendomsmægleren og den gule bolig da de vil komme til at
sidde og kunne kigge direkte ned i min have , hvor jeg ikke har et eneste sted hvor jeg ikke vil kunne følges,
og min bolig vil derfor falde meget i værdi
Hilsen Brian og Line Mortensen
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Bemærkning 63

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
31. august 2020 22:01
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kenneth Justesen - Vedrørende Kommuneplantillæg 6.023 Byudviklingsplan
Svenstrup J

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Kenneth Justesen
Adresse: Sifhøj 15, 9230 Sventrup J
E-mail: Kenneth_justesen@hotmail.com
Emne: Vedrørende Kommuneplantillæg 6.023, Byudviklingsplan Svenstrup J
Meddelelse:
Indsigelse.
Vedrørende plan om udvidelse med 340 boliger. Jeg bor op til Runesvinget. Trafikken er allerede meget høj
om morgen og eftermiddagen. Udkørsel ved Gl. Viborgvej til Runesvinget, er meget svært og udfordret- Da
det er i begge retninger traffiken er høj. Med 340 boliger, vil der komme op mod 500 ekstra i dette område.
Er dette tænkt ind i planen?
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 30374588
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Bemærkning 64

From:
Sent:
To:
Subject:

no-reply@aalborg.dk
31. august 2020 22:57
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Rasmus Landbo Ydegaard - Indsigelse vedr. byudviklingsplan for Svenstrup

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Rasmus Landbo Ydegaard
Adresse: Sifhøj 67
E-mail: rydegaard@gmail.com
Emne: Indsigelse vedr. byudviklingsplan for Svenstrup
Meddelelse:
Til Aalborg Kommune,
På vejne af Grundejerforeningen Sifhøj vil jeg henstille til, at Aalborg Kommune kommer med en løsning
på de trafikale forhold på Runesvinget, inden der påbegyndes en udstykning syd for vejen.
Borgere på Sifhøj generes i stigende grad af den øget trafik på Runesvinget I takt med udbygningen af den
sydlige del af Godthåb og Svenstrup.
Det kommer til udtryk i både den medfølgende støj, samt ved udkørslen til Runesvinget via Gammel
Viborgvej. Her bør der etableres en rundkørsel, som letter tilkørslen til Runesvinget. Der kan specielt i
morgentimerne være lang ventetid for at komme ud på Runesvinget.
Ligeledes vil en nedsættelse af hastigheden til 50-60 km/t hjælpe på støjgenerene og en mere sikker
afvikling af trafikken.
Man bør også overveje, at tage de bløde trafikanters hensyn og etablere en cykelsti på Runesvinget. Ved
massiv bebyggelse på begge sider af vejen, får området vel karakter af byzone og et øget behov for både
gående og cyklister.
Vi håber at Aalborg Kommune vil overveje Vores forslag og vi indgår gerne en dialog i forbindelse med
konkrete forslag.
Med venlig hilsen
Rasmus L. Ydegaard
Formand, Grundejerforeningen Sifhøj.
Sifhøj 67, 9230 Svenstrup J
Mobil: +4521769694
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 21769694

1

Bemærkning 66

From:
Sent:
To:
Subject:

Maria-Louise Gustavsen <marialouise455@hotmail.com>
31. august 2020 23:39
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Bemærkninger høring Svenstrup

Efter deltagelse på borgermødet i Svenstrup vil jeg gerne komme med en indsigelse Ift. De aktuelle planer om at
udstykke grunde på Runesvinget.
Da størstedelen af runesvinget tilhører Godthåb, så synes jeg, at det skal i høring der. -Hvis dette ikke er en
mulighed, så er jeg uden tvivl imod udstykningerne af dette område. Det vil ødelægge en smuk natur og samtidig er
det ikke min vurdering at der er behov for yderligere udstykning af grunde og/eller opførsel af boliger, som ligger i et
niveau som folk ikke har råd til. Se bare hvor længe det tog at sælge boligerne på bautastenen? -desuden er
området deroppe allerede udstykket overfor, hvor ej heller alle grunde er solgt. Yderligere mener jeg ikke at
Svenstrup kan bære 400 nye beboere ift. daginstitutioner/skoler og slutteligt er Runesvinget i forvejen en trafikeret
og travl vej, jeg vurderer det ej hensigtsmæssigt at tilføje yderligere belastning hertil. Jeg håber I kan finde et andet
sted til disse boliger, som der menes at være mangel på.
God dag og tak for jeres tid ift. at læse ovenstående.
Med venlig hilsen
Maria-Louise Gustavsen

1

Bemærkning 67

From:
Sent:
To:
Subject:

Jesper Christensen <jeschr_no_1@outlook.com>
1. september 2020 08:00
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
SV: Svenstrup - Byudviklingsplan - Juni 2020 - Bemærkninger

Hej,
Jeg ved ikke om det lige er én dag for sent, men…
Det bør i planen også sikres, at der friholdes jordarealer fra boligbebyggelse til en evt. fremtidig udvidelse af
Højvangskolen.
I takt med at antallet af boliger i Svenstrup/Godthåb stiger kan det tænkes, at Højvangskolen om nogle år/ årtier bør
udvides, hvilket der så bør være reserveret plads til.
Tilsvarende bør der også reserveres plads omkring højvanghallen, så der evt. senere kan udvides der med
sportsaktiviteter etc., hvis byernes vækst giver behov derfor.
Højvangskolen er også gammel og slidt, og selv hvis den ikke skal udvides, så bør der reserveres plads omkring
skolen til barakker o.lign., hvor elever kan genhuses, hvis skolen på et tidspunkt skal gennemgå en renovering.
Mvh.,
Jesper

Fra: Jesper Christensen <jeschr_no_1@outlook.com>
Sendt: 14. juli 2020 12:31
Til: plan.udvikling@aalborg.dk
Emne: Svenstrup - Byudviklingsplan - Juni 2020 - Bemærkninger
Hej,
Jeg har følgende 2 bemærkninger til byudviklingsplanen for Svenstrup.
1) Cykel- og gangstier langs Runesvinget og Langdyssen bør etableres
Runesvinget og Langdyssen er i dag uden hverken cykel eller gangsti.
Begge veje bruges af gående og cyklende hvilket giver farlige situationer ift. bilister.
Særligt Runesvinget er udsat, da bilerne her kører hurtigere og rabatten er dårligere egnet til gående.
Der bør hurtigst muligt etableres cykel- og gangstier langs Runesvinget og Langdyssen.
2) Boliger syd for Runesvinget bør udelades
Planerne om boliger syd for Runesvinget bør nedprioriteres eller helt udelades.
Området bruges i dag som rekreativtområde, og særligt unge på hest benytter området til ridning.
Der er mange heste i og omkring området, bl.a. fra fritidsklubben ved Højvanghallen, som vil mangle rideruter (på
flere andre stier i området må der f.eks. ikke færdes heste), hvis området blev bebygget.
Området har heller ikke en naturlig sammenhæng med det øvrige Svenstrup/Godthåb.
Mvh.,
Jesper
Midgården 50
1

Bemærkning 68

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

no-reply@aalborg.dk
1. september 2020 15:09
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Carl Jensen - Bemærkninger til kommuneplantillæg for Svenstrup
1_Bemærkning til forslag til kommuneplantillæg Svenstrup 01092020.pdf; 2_Bilag 1
kort over området.pdf; 3_ Bilag 2 AgriNord Notat Frederikshøj.pdf; 4_ Bilag 2a
AgriNordLugtberegninger_05_07_2020.pdf

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Carl Jensen
Adresse: Skipper Clements Vej 30, Svenstrup
E-mail: malene.stentoft@wsp.com
Emne: Bemærkninger til kommuneplantillæg for Svenstrup
Meddelelse:
Vedhæftet findes bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg for Svenstrup, samt tilhørende bilag.
1) Bemærkninger
2) Bilag 1- kortbilag
3) Bilag 2 - Agri Nord notat
4) Bilag 2a - Agri Nord Lugtberegning
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 40483235
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Til Aalborg Kommune
1. september 2020

Bemærkninger til Byudviklingsplan Svenstrup
Denne indsigelse vedr. boligområdet på Frederikshøj vest for Marathonvej.
Kronologi
Tilbage i maj 2019 afholdtes første borgermøde vedr. byudviklingsplan for
Svenstrup. I den forbindelse blev der som forslag lagt nye områder ud til
blandt andet boliger.
I debatoplægget af januar 2019 fremgår området som forslag til nye
boligområder. Område 1 – (åben-lav, tæt-lav, 3 etager). I oplægget ytres
endvidere ønske om, at udkørselsforhold til Hobrovej fra Marathonvej
forbedres, samt ønske om flere rekreative aktiviteter. Oplægget fastsætter
særlige politiske mål for byen, som blandt andet er byvækst, nye
bæredygtige fortættende boformer. Dertil kommer at befolkningsprognosen viser at byen vil have en
befolkningstilvækst de næste 12 år. Ifølge debatoplægget er de vigtigste faktorer ved valg af bolig: bolig
med have/terrasse/altan, gode vilkår og muligheder for børn, tæt på naturen/ grønne områder, gode
transportforbindelser og nærhed til dagligvarebutikker.
I opsamling på for-debatten er der forsat ” + ” på området ved Frederikshøj.
I forslag til kommuneplantillæg for Svenstrup er området ved Frederikshøj
taget ud – hvilket ikke er oplyst til sagsfremstillingen til den politiske
behandling. Der er ingen begrundelser for at tage området ud at finde i den
politiske proces, jf. referat af byrådsmøde 15. juni 2020.

Vi ønsker hermed, at der i kommuneplantillæg for Svenstrup udlægges ramme til
boligformål ved Frederikshøj - se vedlagte kortbilag
Der har i fordebatten været bemærkninger i forhold til støj fra skydebanen
nord for området. Forslaget her ligger boliger UDENFOR konsekvenszonen,
hvorfor støjproblematikken ikke beskrives nedenfor.
Støjkonsekvenszone

Beskrivelse af forslaget
• Beliggenhed
• Mangfoldighed i boligtilbud
• Bebyggelsen
• Rekreative områdersekv
• Dyrehold
• Udbygningsaftale om lyskryds
• Rummelighed

Malene Stentoft
+4540483235
mals@orbicon.dk

Orbicon A/S
Alfred Nobels Vej 21C
9220 Aalborg Øst
Tlf. +45 99 30 12 00

CVR. nr: 21 26 55 43
Handelsbanken:
7643-0002350106

Beliggenhed
Området, som ønskes udlagt, er beliggende i den nordlige ende af
Svenstrup by. Se vedlagte kortbilag.
Området kaldes Frederikshøj og ligger i den stille del af Svenstrup
– væk fra Hobrovej, væk fra tung trafik fra erhverv, væk fra hurtigt
kørende trafik, som påpeges på Runesvinget. Endvidere ligger
området på en sydvendt skråning med udsigt og rekreativt areal
som nærmeste nabo. Der er ca. 1 km til dagligvarer, udvalgsvarer
og restaurationer ved Hobrovej og Godthåbsvej. Derudover er der
høj grad af nærhed til Svanemølleparken, børneinstitution, skole
og fritidstilbud.
Beliggenheden for et nye boligområde er svær at finde bedre i
Svenstrup. Arealerne dyrkes i dag landbrugsmæssigt og der er
ingen bindinger som hindrer byudvikling.
Mangfoldighed i boligtilbud
I bemærkningerne til debatoplæg og senest på borgermøde i
august blev der ytret ønske om, at der skal bygges flere seniorvenlige boliger i Svenstrup. Seniorerne vil
gerne blive boende i byen, men ikke i deres traditionelle parcelhus. Der er enorm stor efterspørgsel efter
disse seniorvenlige boliger, hvor der er en høj grad af nærhed til grønne områder lige omkring boligen,
nærhed til indkøbsmuligheder og servicefunktioner – disse krav lever byggeriet på Frederikshøj op til. Dertil
kommer at området i særdeleshed lever op til de krav og forventninger som forvaltning opstillede på
borgermøde – bl.a. bolig med have/terrasse/altan, gode vilkår og muligheder for børn, tæt på naturen/
grønne områder, gode transportforbindelser og nærhed til dagligvarebutikker.
Bebyggelsen – omfang og placering
Området ved Frederikshøj lever i høj grad op til kommunens egen politik om byvækst og bæredygtige
fortættende boformer. Området ønskes bebygget med ca. 65 parcelhuse (åben-lav bebyggelse) og 30-40
tæt-lave boliger. Der vil blive tale om boliger i 1-1½ etage. Der er plads til omkring 100 ny boliger i et
område, som ligger perfekt for ny byudvikling.
Området er indrettet i mindre grupper af parcelhuse, der skaber identitet og godt naboskab. Mellem
boliggrupperne er der grønne områder og trampestier. Det omkringliggende landskab trækkes ind imellem
bebyggelserne og der skabes grønne korridorer, så både dyr og mennesker kan færdes frit. Mod vest
skabes en markant identitetsskabende allé, der afgrænser det nye byområde til det åbne land.
Bebyggelsen er placeret på en sydvendt skråning med udsigt ud over Svenstrup By og ådalen, og
bebyggelsen vil i den detaljerede planlægning tilgodese så god udsigt til alle som muligt.
Hvis der hos politikerne i Aalborg Byråd og forvaltningen er et oprigtigt og reelt ønske om succes med
tilflytning til Svenstrup og i lige konkurrence med de andre nære oplandsbyer til Aalborg, så vil Frederikshøj
bebyggelsen være det helt rigtige sted at bebygge.
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Rekreative områder
Der er mange, der i deres bemærkninger til debatoplægget har nævnt grusgraven nord for Frederikshøj,
som et yndet rekreativt område, hvor man færdes både til fods, til hest og på cykel. Det er derfor en del af
udstykningsplanen for Frederikshøj, at der laves stiforløb fra Skipper Clementsvej og nord på vest for
skellet til boligområdet ved Musvågevej og Marathonvej. Endvidere er det planen, at der etableres en sti
øst-vest fra Marathonvej mod sydøst som rammer i nærheden af den gamle kirkesti nord for Carl Jensens
gård og mod kirken. Stier er markeret med røde prik.
Disse stier kommer til at forbinde boligområdet med det centrale stinet i Svenstrup, så der fra området er
let adgang for bløde trafikanter til bymidten. Og det samme er gældende den anden vej – at borgere i den
resterende by får lettere ved at komme op i det attraktive grønne områder nord for Frederikshøj.
Det nye stisystem sammenkobles med viadukten Skipper Clements Vej via Ørnevej til byens park og
stisystemerne her. Dermed skabes en unik og trafiksikker forbindelse uden vejkrydsning for gående og
cyklende fra byens park i midtbyen og til de attraktive grønne områder med skov og bevokset grusgrav
nord for Frederikshøj. En mulighed som ikke er til stede i områderne syd for byen ved den trafikerede vej
Runesvinget.
Ydermere er det meningen at der i både den nordlige og sydlige del, hvor der er friarealer, såes med
engblanding og plantes enkeltstående træer, således at disse områder bidrager til at højne biodiveristeten i
området, og at overgangen fra boligområde til naturområde ved grusgraven bliver mere naturlig.
Dyrehold
Der er pt dyrehold på ejendommen syd for Frederikshøj. I rapport fra Agri
Nord af den 6. juli 2020 slås det fast, at dyreholdet ikke hindrer udlæg af
boliger. Den røde cirkel indikerer geneafstand for boligområde i byzone.
Bebyggelsesplanen er udarbejdet, så denne afstand overholdes. Såfremt
kravene ændres, er ejer villig til at reducere ejendommens dyrehold.
Rapport fra Agri Nord vedlagt.
Udbygningsaftale om lyskryds
På borgermøderne og i bemærkningerne til debatoplægget er krydset mellem Hobrovej og Marathonvej
blevet nævnt som en udfordring. Bygherre indgår gerne i dialog med Aalborg Kommune angående en
udbygningsaftale for at forbedre forholdene i krydset med en lysregulering.
Rummelighed
Af kommuneplantillægget fremgår, at der vurderes at være behov for 400 boliger i Svenstrup over de
kommende 12 år, hvoraf der er i Svenstrup er en restrummelighed på 75 boliger – og dermed skal der
udlægges areal til 325 nye boliger.
Af oplæg på borgermøde august 2020 fremgår, at der på Hellekisten udlægges 5 ha privat udstykning og i
Runesvinget udlægges 34 ha til kommunal boligbebyggelse.
Vi undrer os over, at der i Aalborg Byråd er et politisk miljø som ønsker, at Aalborg Kommune skal stå for
så stor en del af udbygningen i Svenstrup. Derimod bør politikerne muligheden for at vælge flere private
udstykninger TIL, ved eventuelt at skære ned på den kommunale andel, så regnskabet for rummeligheden
fortsat overholdes.
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Opsummering
Området Frederikshøj skal udlægges til boliger, sådan som det hele tiden har været tanken. Ejer af jorden
er klar til at bygge – vi mangler bare en ramme, hvor indenfor vi kan lave en lokalplan klar til videre
behandling i samarbejde med til forvaltningen. Området er et godt supplement til de kommunale
udstykninger i den sydlige del af byen, og derfor ønsker vi, at der i kommuneplantillæg for Svenstrup
udlægges ramme til boligformål ved Frederikshøj.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er i velkommen til at kontakte:
Malene Stentoft 4048 3235 eller John Bo Nielsen 40273370.

Med venlig hilsen

Carl Jensen
Skipper Clementsvej 30, Svenstrup
Mail: carljensen@mail.dk
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Bilag til indsigelse:
Situationsplan over udstykning på Frederikshøj

Sti til grusgrav

Stier til grusgrav
Grønt område
med vild flora og
interne trampestier

Sti til kirken

Vild flora

Sti til bymidten

Notat vedr. byudvikling ved kvægbruget Frederikshøj, Skipper
Clements Vej 30, 9230 Svenstrup J.
Til rette vedkommende
Baggrund
Projekt Gruppen A/S samt indehaver af husdyrbruget Frederikshøj har i forbindelse
med udarbejdelse af ny byudviklingsplan for Svenstrup ansøgt om, at del af matr.nr.
2a Nr. Svenstrup By, Svenstrup medtages og udlægges til boligområde i
kommuneplanregi. Matriklen er beliggende i landzone. Forvaltningen har meddelt
afslag på ansøgningen bl.a. på baggrund af nærheden til landbruget Frederikshøj.

Agri Nord
Hobrovej 437
9200 Aalborg SV
Tlf. 9635 1111
CVR-nr. 29038597
Dir. tlf. 9635 1191
abo@agrinord.dk
Dato: 06. juli 2020

Formål
Nærværende notat har til formål at påvise, at landbruget Frederikshøj ikke er til
hinder for byudvikling på matr.nr. 2a Nr. Svenstrup By, Svenstrup. På Frederikshøj
drives husdyrbrug med kødkvæg.
Planlovens rammer
Lov om planlægning fastsætter rammerne for byudviklingen og hvordan denne må
foretages. Ved planlovens ændring i 2019 blev husdyrbrug sidestillet med alle andre
virksomheder så der ikke i nærheden af disse kan lokalplanlægges for følsom
anvendelse.
§ 15 b. En lokalplan må kun udlægge arealer, der er belastet af lugt,
støv eller anden luftforurening til boliger, institutioner, kontorer,
rekreative formål m.v., hvis lokalplanen med bestemmelser om
bebyggelsens højde og placering kan sikre den fremtidige anvendelse
mod en sådan forurening.
Stk. 2. En lokalplan kan uanset stk. 1 udlægge arealer i
konsekvensområder, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 25, der er belastet af lugt,
støv eller anden luftforurening til opførelse af ny bebyggelse til
kontorformål og lign., hvis planen ved bestemmelser om etablering af
afskærmningsforanstaltninger, jf. § 15, stk. 2, nr. 14, kan sikre, at
grænseværdier for lugt, støv og anden luftforurening overholdes
indendørs og på udendørs opholdsarealer.
Dermed sikrer planlovens bestemmelser, sammen med husdyrbrugets afstandskrav
i miljøgodkendelsen, at husdyrbrugene ikke får skærpede miljøkrav. Landzone kan
således ikke overføres til byzone, såfremt et nærtliggende husdyrbrugs lugtemission
overstiger det tilladte niveau for byzone.
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Bestemmelsen skaber for husdyrbruget, til forskel fra andre typer virksomheder,
reelt en slags forbudszone, da lugt ikke kan bremses af en vold eller skærm som
man ville kunne med støj fra for eksempel produktionsvirksomheder, der ligger i et
byomdannelsesområde. For at dokumentere husdyrbrugets genegrænse og
udviklingsmuligheder, er der foretaget lugtberegninger.
Kvægbruget Frederikshøj og lugtemission
I forbindelse med ændringen af Husdyrbrugsloven i 2017 er det ikke længere antallet
af dyr der godkendes, men derimod det areal dyrene står opstaldet på. Det er ligeså
produktionsarealet, og ikke antal dyr, der danner baggrund for lugtberegninger.
I godkendelser og tilladelser, der bliver meddelt efter de nye anlægsregler, vil
produktionsrammen blive udtrykt i et maksimalt antal m2 produktionsareal, hvilket
kan udnyttes til at holde fuld staldudnyttelse inden for dyrevelfærdsreglerne.
Produktionsarealerne på Frederikshøj anvendes til kødkvæg. Kvæget er ikke på
græs om sommeren, da slagtevægten løbende skal kunne reguleres med foder.
Produktionen finder sted i to staldsektioner jf. nedenstående mål:
•
•

Stald 1: Gulvtype: dybstrøelse. Produktionsareal: 16.50 m x 16.00 m = 264
m2
Stald 2: Gulvtype: dybstrøelse. Produktionsareal: 10.50 m x 16.00 m = 168
m2

Den primære kilde til lugt fra dyreholdet er staldluftventilation. Lugt i forhold til
omkringboende vurderes udelukkende ud fra staldanlæg til dyrehold. Lugtgener fra
opbevaringsanlæg, samt lugtgener som kan forekomme i forbindelse med
udbringning, indgår ikke i lugtberegningerne, og håndteres derfor primært ved hjælp
af generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Den vægtede gennemsnitsafstand for lugt er beregnet fra anlæggets lugtcentrum i
forhold til den fysiske indtegning i husdyrgodkendelse.dk, m2 produktionsareal pr.
staldafsnit, dyretype og gulvtype. Der er foretaget en lugtberegning til byzone,
samlet bebyggelse og enkelt bolig.
De tre kategorier er defineret i husdyrgødningsbekendtgørelsen:
Byzone
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller
sommerhusområde
Samlet bebyggelse
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og
erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative
formål og lign.
eller
Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone
Enkelt bolig
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige
for driften af husdyrbruget
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Beliggenheden af naboer, samlet bebyggelse og by i forhold til husdyrbruget er
opsummeret i nedenstående tabel:
Kategori

Adresse

Byzone
Samlet bebyggelse

Nr. Svenstrup By, Svenstrup
Kommuneplanramme 6.1.R.2 ved
Guldbækken

Enkeltbolig

Skipper Clements Vej 30, Svenstrup
J
Skipper Clements Vej 25, 9230
Svenstrup J

Afstand fra nærmeste
staldbygning med
husdyrproduktion
163 m
147 m

49 m

Hvis der er andre husdyrbrug, med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3N pr. år, nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone, sommerhusområde,
lokalplanlagt boligområde i landzone, samlet bebyggelse m.v., eller nærmere end
100 m fra samme punkt på en enkeltbolig skal geneafstanden forøges med hhv. 10
pct., hvis der er 1 og 20 pct., hvis der er 2 eller flere husdyrbrug.
Der er ingen andre husdyrbrug, som skal medregnes i kumulation ved beregning af
geneafstand til naboer, samlet bebyggelse og by.
Resultat
Skemaet nedenfor viser
Husdyrgodkendelse.dk

beregninger

af

geneafstande

foretaget

i

Beregningerne af lugtgeneafstande i Husdyrgodkendelse.dk viser, at husdyrbruget
ikke overholder kravene til lugtgeneafstand til samlet bebyggelse. Endvidere viser
beregningerne, at geneafstanden til byzone fra husdyrbrugets lugtcentrum er
115,7 m. Der kan således tillades boligbebyggelse i byzone i én afstand af 115,7
m fra husdyrbrugets lugtcentrum.
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Af nedenstående kortbilag er lugtgeneafstanden fra husdyrbruget illustreret ift. det
ansøgte byudviklingsprojekt. Der påtænkes hverken boliger eller friarealer indenfor
lugtgeneafstanden til byzone. Det fremgår desuden, at eksisterende byzone ved
Svenstrup er nærmere husdyrbruget, end det planlagte boligområde.

Rød cirkel – Geneafstand for boligområde i byzone (115,7 m)

Side 4 af 5

Opsummering
Med eksisterende produktion kan der planlægges for boliger i byzone i en afstand
af 115,7 m fra husdyrbrugets lugtcentrum. Det ansøgte boligprojekt kan tillades i
overensstemmelse hermed.
Lugtberegninger viser at Frederikshøj er udfordret og begrænset af lugtkravene til
nærmeste rekreative område ved Guldbæk og eksisterende byzone ved Svenstrup.
Det ansøgte boligprojekt vil ikke medføre en øget begrænsning på husdyrbruget.
I alle virksomheder er der løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter
markedsforholdene. Inden for landbrugserhvervet er det en realitet, at landmanden
står over for faldende afregningspriser i forhold til inflationen samtidigt med, at
omkostningerne stiger. Der skal således produceres et stadig stigende antal
enheder for at overleve økonomisk. Derfor vil det være uundgåeligt, at produktionen
løbende skal optimeres og udvides.
Det er rådgivers vurdering at husdyrbrugets udviklingsmuligheder er yderst
begrænsede. Som led i en exitstrategi kan rådgiver derfor kun anbefale, at
ejendommen søges anvendt til andre formål, hvorved boligudvikling er oplagt pga.
bynær placering samt miljø- og planmæssige udpegninger. På ejendommen findes
hverken kategori 1, 2 eller 3 natur. Ejendommen er hverken udpeget som særlig
værdifuldt
landbrugsområde,
bevaringsværdigt
landskab
eller
større
sammenhængende landskab mv. i kommuneplanregi.
Såfremt nødvendigt er indehaver villig til at reducere ejendommens
produktionsarealer/dyrehold, da hensynet til boligudvikling vejer tungere end en
fremtidig produktion med husdyr. En reduktion vurderes dog ikke nødvendig med
det ansøgte projekt.
Mvh Andreas Boyschau
Miljørådgiver
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Husdyrgodkendelse.dk
Ansøgningsskema (220416)
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
0
Indsendelsesdato:
Dette skema er endnu ikke indsendt
Genereringsdato:
05‐07‐2020

Husdyrbruget

Ejendom

Husdyrbrugets CVR‐nummer

Ejenddomsnummer

Husdyrbrugets navn

Scenarieberegning ‐ Frederikshøj

Beliggenhedsadresse

Skipper Clements vej 30

Postnummer

9230

By

Svenstrup J

CHR numre

Ansøger
Ansøger navn

Carl Jensen

Ansøger adresse

‐

Ansøger postnummer

9230

Ansøger by

Svenstrup J

Ansøger telefon

40106722

Ansøger email

abo@agrinord.dk

Kort beskrivelse:

Ansøgning (220416) | Gennemse & indsend 

8510073442

Skemanummer: 220416
Versionsnummer: 0

Ansøgning (220416) | Gennemse & indsend 
Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE ‐ brug:
Ikke IE‐brug
Kort beskrivelse:
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0

1. Basisoplysninger
Husdyrbruget

Ejendom

Bedrift Cvr

Ejenddomsnummer

Husdyrbrugets navn

Scenarieberegning ‐ Frederikshøj

Beliggenhedsadresse

Skipper Clements vej 30

Postnummer

9230

By

Svenstrup J

8510073442

CHR numre

Matrikler på ejendomsnummer
Matrikel: 4l ‐ Lere By, Svenstrup
Matrikel: 2a ‐ Nr. Svenstrup By, Svenstrup

Ansøger

Matrikel: 2ac ‐ Nr. Svenstrup By, Svenstrup

Ansøgernavn

Carl Jensen

Ansøgeradresse

‐

Ansøgerpostnummer

9230

Ansøgerby

Svenstrup J

Ansøgertelefon

40106722

Ansøger‐email

abo@agrinord.dk

Matrikel: 2ad ‐ Nr. Svenstrup By, Svenstrup

2. Overblik over stalde og produktioner
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2. Overblik over stalde og produktioner
Stalde og produktioner
Staldstørrelse
Staldnavn (m2)

Ventilation

Kildehøjde Produktion

Antal måneder
udegående

Produktionsareal
(m2)

Ansøgt drift

Stald 1

369

Naturlig
ventilation

3m

(#317003) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.).
Dybstrøelse

0

264

Stald 2

235

Naturlig
ventilation

3m

(#317004) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.).
Dybstrøelse

0

168

Sum

432
Nudrift

Stald 1

369

Naturlig
ventilation

3m

(#317001) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.).
Dybstrøelse

0

264

Stald 2

235

Naturlig
ventilation

3m

(#317002) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.).
Dybstrøelse

0

168

Sum

432
8 års drift

Stald 1

369

Naturlig
ventilation

3m

(#317005) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.).
Dybstrøelse

0

264

Stald 2

235

Naturlig
ventilation

3m

(#317006) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.).
Dybstrøelse

0

168

Sum

432

3. Overblik over husdyrgødning
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3. Overblik over husdyrgødning
Opbevaringslagre
Navn

Lagertype

Yderligere oplysninger

Bedste tilgængelige opbevaringsteknik

Dimension

Areal (m2)

Ansøgt drift
Gylletank 1000 m3

Flydende

255
Nudrift ‐ Ingen data
8 års drift ‐ Ingen data

4. Ammoniakemission
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4. Ammoniakemission
4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)
Drifttype:

Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH3 ‐N/år)

Ammoniakemission fra lagre (kg NH3 ‐N/år)

Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH3 ‐N/år)

Ansøgt drift 289,4

102,0

391,4

Nudrift

289,4

0,0

289,4

8 års‐drift

289,4

0,0

289,4

4.2 Resultater fra staldafsnit
4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner
Navn på staldafsnit:

Stald 1

Produktion

Reduktion,
Produktionsareal Ammoniakemission udegående dyr
(m2)
(kg NH3 ‐N/år)
(kg NH3 ‐N/år)

Effekt,
miljøteknologi
(kg NH3 ‐N/år)

Faktisk
ammoniakemission
(kg NH3 ‐N/år)

0,0

0,0

176,9

0,0

0,0

176,9

0,0

0,0

176,9

Effekt,
miljøteknologi
(kg NH3 ‐N/år)

Faktisk
ammoniakemission
(kg NH3 ‐N/år)

0,0

0,0

112,6

0,0

0,0

112,6

0,0

0,0

112,6

Ansøgt drift
(#317003) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse

264

176,9
Nudrift

(#317001) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse

264

176,9
8 års‐drift

(#317005) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse

264

176,9

Navn på staldafsnit:

Stald 2

Produktion

Reduktion,
Produktionsareal Ammoniakemission udegående dyr
(m2)
(kg NH3 ‐N/år)
(kg NH3 ‐N/år)

Ansøgt drift
(#317004) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse

168

112,6
Nudrift

(#317002) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse

168

112,6
8 års‐drift

(#317006) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse

168

112,6

4.3 Resultater for lagre
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4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning
Lagre med flydende husdyrgødning

Lagernavn

Overfladeareal (m2)

Ammoniakemission
(kg NH3 ‐N/år)

Effekt, miljøteknologi
(kg NH3 ‐N/år)

Ammoniakemission for lager
(kg NH3 ‐N/år)

0,0

102,0

Ansøgt drift
Gylletank 1000 m3

255

102,0
Nudrift ‐ Ingen data
8 års‐drift ‐ Ingen data

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift
Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre
Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT
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5. BAT
Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH3‐N/år og dette afsnit er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.

6. Nabopåvirkning
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6. Nabopåvirkning
6.1 Samlet resultat af lugtberegning
Bebyggelse

Kumulation Model

Ukorrigeret geneafstand Korrigeret geneafstand Vægtet gennemsnits‐ afstand Genekriterie overholdt

Skipper Clements Vej 25

0

FMK

36,6*

36,6*

171,5

Ja

Skipper Clements Vej 30

0

FMK

65,1

65,1

62,5

Nej

NY (ansøgt)

0*

0*

57,2

Ja

NY (nudrift)

0*

0*

‐

‐

FMK (ansøgt)

40,6

40,6

57,2

Ja

FMK (nudrift)

40,6

40,6

‐

‐

NY (ansøgt)

30,3

27,2

62,5

Ja

NY (nudrift)

30,3

27,2

‐

‐

FMK (ansøgt)

65,1

65,1

62,5

Nej

FMK (nudrift)

65,1

65,1

‐

‐

FMK

115,7

115,7

185,3

Ja

Stald: Stald 2

+ Stald: Stald 1

Nr. Svenstrup By, Svenstrup

0

6.2.1 Forklaring til samlet resultat af lugtberegning
Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 33 ("50 % reglen").
* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 120 m

6.3 Lugtgeneberegninger ‐ detaljer om staldafsnit
Bebyggelse: Skipper Clements Vej 25
Opretter: Ansøger
#

Staldafsnit

Afstand(m)

Bebyggelse: Skipper Clements Vej 30
Opretter: Ansøger
Placering 300‐60 grader

#

Staldafsnit

Afstand(m)

Placering 300‐60 grader

1

Stald 2

157,3

Ja

1

Stald 2

57,2

Ja

2

Stald 1

180,6

Ja

2

Stald 1

65,9

Ja

Bebyggelse: Nr. Svenstrup By, Svenstrup
Opretter: Ansøger
#

Staldafsnit

Afstand(m)

Placering 300‐60 grader

1

Stald 2

170,9

Nej

2

Stald 1

194,5

Nej
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6.4 Lugtemission fra produktioner
Ansøgt drift
Staldafsnit

Stald 1

Antal måneder
ProduktionsId udegående

317003

Stald 2

0

Antal måneder
ProduktionsId udegående

317004

0

Sum

Lugt
(LE/s)

818,4

Lugt
(LE/s)

520,8

Lugt
(OU/s)

3432,0

Lugt
(OU/s)

2184,0

1339,2

5616

Lugt
(LE/s)

Lugt
(OU/s)

Effekt af
teknologi (%)

0

Effekt af
teknologi (%)

0

Faktisk lugt
(LE/s)

818,4

Faktisk lugt
(LE/s)

520,8

1339,2

Faktisk lugt
(OU/s)

3432,0

Faktisk lugt
(OU/s)

2184,0

Produktionsareal
(m2)

264

Produktionsareal
(m2)

168

5616

Nudrift
Staldafsnit

Stald 1

Antal måneder
ProduktionsId udegående

317001

Stald 2

Antal måneder
ProduktionsId udegående

317002

Sum

0

0

818,4

Lugt
(LE/s)

520,8

1339,2

3432,0

Lugt
(OU/s)

2184,0

5616

Effekt af
teknologi (%)

0

Effekt af
teknologi (%)

0

Faktisk lugt
(LE/s)

818,4

Faktisk lugt
(LE/s)

520,8

1339,2

Faktisk lugt
(OU/s)

3432,0

Faktisk lugt
(OU/s)

2184,0

Produktionsareal
(m2)

264

Produktionsareal
(m2)

168

5616

7. Naturområder
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Skemanummer: 220416
Versionsnummer: 0

7. Naturområder
Denne ansøgning indeholder ingen naturområder

8. Afstande
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Skemanummer: 220416
Versionsnummer: 0

8. Afstande
8.1 Afstande angivet
Der er ikke angivet nogen afstande.

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold
Kommentar til afstandsangivelser

Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser
Nr. Svenstrup By, Svenstrup ‐ Nabo (Byzone)
Type

Navn

Afstand [m]

Staldbygning

Stald 2

163

Gødningslager

Gylletank 1000 m3

282

Type

Navn

Afstand [m]

Staldbygning

Stald 2

147

Gødningslager

Gylletank 1000 m3

262

Skipper Clements Vej 25 ‐ Nabo (Enkelt bolig)

Skipper Clements Vej 30 ‐ Nabo (Samlet bebyggelse)
Type

Navn

Afstand [m]

Staldbygning

Stald 2

48

Gødningslager

Gylletank 1000 m3

130

9. Supplerende oplysninger
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Skemanummer: 220416
Versionsnummer: 0

9. Supplerende oplysninger
Typen af IE‐brug:
Ikke IE‐brug
Oplysninger om IE‐bruget:
ikke angivet
Generelle oplysningskrav:
ikke angivet
Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet
Samlet opbevaringskapacitet:

10. Kortuddrag
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Skemanummer: 220416
Versionsnummer: 0

10. Kortuddrag
Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)

Gylletank 1000 m3
Nr. Svenstrup By, Svenstrup

Stald 1
Stald 2
Skipper Clements Vej 30

Skipper Clements Vej 25

50 m
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Bemærkning 69

From:
Sent:
To:
Subject:

Kristina Vestergaard Jensen <zebra1984@hotmail.com>
1. september 2020 19:41
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Byudviklingsplan Svenstrup

Hej Aalborg Kommune
I forbindelse med jeres byudviklingsplan i Svenstrup vil vi gerne gøre opmærksom på at der bør findes en
adgangsvej fra Runesvinget til de nye huset som evt. skal bygges syd for Runesvinget. Det vil være til stor
gene, at få mere trafik på Gammel Viborgvej (syd for Runesvinget) end der allerede er, da vejen er smal og
bruges til gående, løbende, cyklende mf. som motionerer og nyder den skønne natur.
Der bør laves en rundkørsel på hjørnet mellem Runesvinget og Langdyssen hvor de nye boliger får adgang
til deres vej fra.
Vi vil opfordre til at holde de nye udstykninger i nærheden af Runesvinget (syd for) og ikke op mod de
grønne arealer længere væk fra Runesvinget, både for at passe på det rige dyreliv og for at respektere dem
som allerede har købt hus/ejendom på landet og ønsker at have luft og grønt omkring sig.
Vi ønsker en dialog omkring de gamle ladebygninger som ligger op af vores grund.
Vi ser frem til en god dialog om udviklingen af vores område.
Med venlig hilsen
Peter og Kristina
Gammel Viborgvej 100

1

Bemærkning 70

From:
Sent:
To:
Subject:

bartras <bartras1@gmail.com>
1. september 2020 22:45
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Svenstrup byplanudvikling - input

Hej,
Vi har følgende forslag og input til Svenstrups byudviklingsplan som præsenteret i Svenstrup Hallen den 18. august
2020.
 Ifølge jeres egne oplysninger, arbejder kommunen med at undersøge seniorernes krav til moderne boliger.
Det lyder godt, men også lidt fluffy i forhold til noget konkret handling! Der er mange familier i Svenstrup,
hvor børnene er flyttet hjemmefra, parcelhuset er ved at blive for stort til behovet og nu vil man gerne
downsize. Man ønsker imidlertid ikke at flytte i Runddyssen eller Hellekistens lejligheder, men i en
velbeliggende ejerbolig på færre kvm og på en mindre grund. Det være sig et række- eller kædehus i et eller
to plan, men der er stort set ingen muligheder. Der er opført nogle foran Højvangshallen og for enden af
Marathonvej, men begge placeringer er jo helt skæve i forhold til de omkringliggende arealer og
bebyggelser.
 Kommunen har udvalgt Runesvinget som det eneste områder hvor der kan udvikles forskellige
boligformer, men der er tilsyneladende flere ting som kan spænde ben eller forhale den videre proces. Det
forekommer meget ensidigt at I går all in på et område og vi mener at I burde holde jer åbne overfor
alternative placeringer, så I sikrer noget beslutningskraft og kadence. I modsat fald er vi mange trofaste
Svenstrup borgere som kommer til at kigge til andre byer – og eventuelt andre kommuner – for at finde
vores næste bolig. Det bør en stor kommune som Aalborg være i stand til at undgå ved at have bedre styr på
såvel demografi som byplanudvikling!
 Der kan umuligt være behov for flere dagligvarebutikker i Svenstrup og området hvor Cirkle K har ligget er
centralt placeret i det kommunen kalder for ”vadestedet” som bør bevares og forskønnes. Byggerierne hvor
P-Grillen og Fakta i dag ligger, forskønner ikke byen eller Hobrovej, så befri os for mere af den slags! Find i
stedet på noget byggeri – gerne beboelse – som går i samspil med vores renoverede bypark.
 Hobrovej er belastet af meget gennemgående trafik, især mellem motorvejen og City Syd. Hvis der skal
tilføres mere idyl og harmoni og et markant bedre indtryk for besøgende, kræver det mere ”ro” gennem
byen. Støving har løst det med brostensbelægninger mv. og det kan man så lide eller lade være, men det har
skabt mere sammenhængskraft og mindre ”gennemtræk”. Kan I ikke overveje lignende muligheder? Det kan
vel ikke være Svenstrup by’s opgave at løse dårlige trafikforbindelser ind og ud af City Syd!
 Mange får interesse for Svenstrup når de oplever den omgivende natur og ikke mindst de praktiske forhold
med gode busforbindelser, nærbane, tog og nærheden til motorvejen og mulighederne for at arbejde sydpå
uden at skulle igennem Aalborg by eller tunnelen på vejen. Men der er al for lidt udvalg for de som ønsker
andre boligtyper end en traditionel villa fra 70’erne. Svenstrup er Aalborg kommunes enestående mulighed
for at holde på de (skatte)borgere som arbejder eller har relationer mod syd og som ikke ønsker at bo i
Klarup eller Storvorde hvor der nu sker meget af den udvikling vi også ønsker.
 I det udsendte materiale, kan vi læse, at flere borgere for 1-2 år siden har peget på den fraværende
vedligeholdelse af de stier som især børnene færdes meget på. Det gælder såvel bevoksning der ikke holdes
nede, som manglende belysning og belægning der er slidt mere eller mindre væk. Vi har selv henvendt os til
kommunen for at påpege dette fravær af vedligeholdelse og en enkelt gang har man så drejet forbi og taget
det værste. Hvis I mener at Svenstrup er værd at satse på, så bør I gøre noget langt mere aktivt for at tage
del i den vedligeholdelse som I er forpligtet til at sørge for. Det er simpelthen under al kritik og ikke noget
man oplever tættere på Aalborg C.

1

Med venlig hilsen
Helle Bartholomæussen og Henrik Rasmussen
Musvitvej 3, 9230 Svenstrup

2

Bemærkning 71

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

no-reply@aalborg.dk
1. september 2020 23:42
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Formand SGIF - Claus Tommerup Sørensen - Høringssvar ift byudviklingsplan i
Svenstrup ver 4-0
SGIF - Høringssvar ift byudviklingsplan v4-0.pdf

Kontaktformularen på Aalborg.dk har sendt følgende henvendelse:
Navn: Formand SGIF - Claus Tommerup Sørensen
E-mail: hovedformand@sgifklub.dk
Emne: Høringssvar ift byudviklingsplan i Svenstrup ver 4-0
Meddelelse:
Svenstrup-Godthåb Idrætsforenings høringssvar ift byudviklingsplan for Svenstrup (ver 4-0).
Der er indsendt en version tidligere i dag af undertegnet, hvor der står klade på siderne. Den skal slettes.
Brugeren er kommet til kontaktformularen fra denne side:
Kontakt kommunen
Telefon: 23938323

1

Høringssvar fra SGIF ift. Aalborg Kommunes
byudviklingsplan for Svenstrup 2020.
SGIF - Høringssvar ift byudviklingsplan v4-0

Indledning
Dette dokumenter er Svenstrup-Godthåb Idrætsforening (SGIF) officielle svar til Aalborg
Kommune (AAK) ved høring af Udviklingsplan for Svenstrup.
Dokumentet er sendt til Aalborg Kommune 1. sep. 2020 indenfor fristen for høringssvar og
er ligeledes sendt til Svenstrup samråds (SSR) formand Nicolai Skole.
Dokumentet er udarbejdet efter afholdelse af borgermødet i Svenstrup d. 18. august 2020
i Svenstrup skolehal samt ekstraordinært bestyrelsesmøde i SGIF tirsdag d. 25. august 2020
og
Primære forfattere er Christian Svane (SGIF Håndbold) og Claus Tommerup Sørensen (Formand SGIF).
Dokumentet er udarbejde efter aftale med Svenstrup-Godthåb Idrætsforenings bestyrelse
pr. 31. august 2020.
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1 Resume – SGIF´s høringssvar på AAK´s udviklingsplan
I udviklingsplanen, materialet til borgermødet og verbalt på borgermødet blev ønsket om
faciliteter der kan anvendes af mange interessenter tydeligt fremført af Aalborg Kommune.
SGIF finder dog Aalborg Kommunes udviklingsplan for Svenstrup mangelfuld, idet den
mangler elementer der varetager skole-, daginstitutions- og fritidsområdet, som er helt basale for et bysamfund. SGIF udtrykker hermed stor bekymring over udviklingsplanen, og
frygter fremtidige uigennemtænkte hovsa løsninger. Eksemplet på en sådan er opførslen af
rækkehuse på parkeringspladsen ved Højvanghalen samt placering af børnehuset “Humlebien”. Her missede Aalborg Kommune en helt oplagt mulighed for at lave faciliteter, som
kunne anvendes sammen med Højvanghallen. Men der er forsat mange muligheder.

1.1 Højvanghallen – Et samlingssted med et uforløst potentiale
Borgerne i Svenstrup har et simpelt ønske om muligheden for at leje lokaler med køkken til
en fest / mindre arrangementer (a la forsamlingshus) samt mødelokaler i Svenstrup. Faktum
er dog at disse lokaler allerede eksisterer i Højvanghallen, men Aalborg Kommunes egne
regler/politikker forhindrer borgerne i Svenstrup for at gøre brug af faciliteterne, idet lokalerne ikke må udlejes til privat brug. SGIF modtager årligt 8-10 henvendelser fra borgere
om muligheden for at bruge Højvanghallens lokaler til bla. konfirmationer og møder og arrangementer, men må desværre sig “Nej” med henvisning til Aalborg Kommunes regler.
Med få økonomiske midler kunne flere af Højvanghallens lokaler hurtigt gøres mere nutidige
og kunne tilgodese et reelt behov for et “forsamlingshus”. SGIF opfordrer derfor Aalborg
Kommune til at starte en dialog med SGIF og andre relevante interessenter i Svenstrup om
en proces for ”opfriskning” af Højvanghallens lokaler samt fremtidig administration og drift
af lokalerne. Aalborg Kommune har således selv nøglerne til at forløse et uforløst potentiale
af kommunens egne faciliteter.

1.2 Fremtidsvision: Idrætscenter Højvang
For 12 år siden blev SGIF skabt og er i dag en stor succes og er en samlende enhed for
Svenstrup og Godthåb. Med et fantastisk kunstgræsanlæg og et opdateret beach-anlæg til
både Volleyball og Håndbold er SGIF klar til at tage næste step: Højvanghallen – Hal 2.
Med “Højvanghallen Hal 2” ønsker SGIF at skabe “Idrætscenter Højvang” med x-tra håndboldbane, springgrav, multi-lokaler og faciliteter. Et sted hvor andre klubber kan tage på
træningslejr med overnatning. Idrætscenter Vendsyssel i Vrå er forbilledet, men mindre kan
gøre det. Lokalplanen lægger op til at der kan være en ekstra hal og som dokumenteret er
behovet for mere haltid stærkt til stede. SGIF har med både kunstgræsanlægget og det nye
beach-anlæg vist, at foreningen er stærk og er i stand til at samle økonomiske midler.
På baggrund af visionen og ønske om at samle SGIF´s aktiviteter i og omkring Højvanghallen
bidrager SGIF ikke til tiltag der medfører, at SGIF skal flytte aktiviteter til yderligere lokationer og/eller som ikke tilbyder samme trafiksikkerhed i form af cykelstier direkte til
lokaliteten, som er tilfældet med Højvanghallens placering.
SGIF ønsker at samle sine aktiviteter omkring Højvanghallen fordi:
•
Højvanghallens placering giver størst mulig trafiksikkerhed for Svenstrup og Godthåbs børn, unge og forældre, modsat Svenstrup centrum hvor biltrafikken må
vurderes at stige i kraft med at indbyggertallet vokser.
•
Alle SGIFs medlemmer skal kunne anvende foreningens faciliteter ifm. deres aktivitet frem for at være henvist til andre lokationer.
SGIF støtter gerne placeringen af kulturfaciliteter i Svenstrup midtby under forudsætninger
af at disse kulturfaciliteterne ikke er en stopklods for at Højvanghallen inden for en overskuelig årrække kan udvides med hal 2.
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2 SGIFs syn på Svenstrup
2.1 Fremtidssikring af den kulturelle og fritidsmæssige diversitet
I Svenstrup og Godthåb bor der snart 10.000 borgere i alle aldre, og området er stadig
blandt de største vækstområder i Aalborg og landet. Med vækst følger også behov. Behov
som kan møde det pres, som mange nye tilflyttere lægger på såvel fritids- som kulturliv i
området. Hvad kan kommunen og SGIF byde de fremtidige borgere i 9230?

2.2 Boligudvikling og fremtiden for Svenstrup
Der er stor boligudvikling i Svenstrup. Faktisk så stor at befolkningstallet er et af de mest
markante omkring Aalborg. Som medierne skriver: ”Villaer og rækkehuse i Aalborgs forstæder sælges rekordhurtigt, hvor Svenstrup er hurtigst af alle” 1.
Dette lægger et pres på foreningslivet. Et foreningsliv, som allerede er presset på haltider.
Pt. er indbyggertallet 8.921 i Svenstrup og Godthåb 2, hvilket giver et potentielt stort pres
på halaktiviteterne. Med udstykninger i Godthåb og Svenstrup Fenris Allé, Lokeshøj, Runesvinget, Døsebækken og Hellekisten, er der udsigt til store boligområder med endnu flere
indbyggere, og dermed borgere, som stiller krav til fritidslivet i byen.
Som det kan ses i ovenstående link til Bolius, er den procentmæssige byudvikling i Svenstrup
snart fordoblet på 10 år – specielt taget alle de mange nye udstykninger i betragtning. Med
de netop nævnt udstykning kan vi kun forvente, at denne udvikling vil lægge et større pres
på SGIF og stille større krav til de lokale fritidsaktiviteter? Dette kan/skal Kommunen være
på forkant med, hvis de ønsker en fortsat udvikling.

2.3 Kommuneplanen for Svenstrup
I den sidste (offentlig tilgængelige) Kommuneplan beskrives Svenstrup, på følgende måde:
”Visuelt virker Svenstrup flere steder nedslidt og trænger til et løft”3. Der henvises til området omkring Hobrovej. Men store dele af Svenstrupborgernes aktiviteter er placeret længere
oppe i byen – retter sagt mellem Svenstrup og Godthåb. Højvanghallen og området heromkring danner rammerne omkring meget af foreningslivet i Svenstrup og Godthåb. Højvanghallen er en god geografisk placering for de to sammenvoksede byer. Det er på mange
måder et godt geografisk samlingspunkt, hvor der fortsat kan udvides – endnu.
Dog har SGIF bange anelser, da den tidligere omtalte byudvikling ”lukker” flere og flere
muligheder for at udvikle og udvide det rekreative og foreningsmæssige område omkring
Højvanghallen. Senest rækkehusene på Bautasten – etape 1 (etape 2 er i gang/færdig start
2020). Med andre ord, skal der til at ske noget, hvis området ikke skal ”lukkes ned” af
boligbyggeri. Dette vil potentielt skabe et yderligere problematisk scenarie i fremtiden, når
indbyggertallet fortsat stiger og hertil kravene til rekreative og foreningsmæssige muligheder for borgerne. Der vil således ikke være udvidelsesmuligheder ved Højvang, hvorfor
fremtidig og nye rekreative og foreningsmæssige faciliteter skal placeres andetsteds udenfor
Svenstrup eller Godthåb. Og dermed spredes SGIF endnu mere, hvilket er uønsket.

1

https://www.tv2nord.dk/artikel/husene-i-svenstrup-gaar-som-varmt-broed-saelges-hurtigst-i-hele-landet
https://www.bolius.dk/saa-mange-bor-der-i-din-by-46637/
3
http://www.aalborgkommuneplan.dk/kommuneplanrammer/sydvest-omraadet/svenstrup/default.aspx
2
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3 SGIF – en idrætsforening i bevægelse
SGIF blev skabt for 12 år siden som et samlingspunkt for borgerne i Svenstrup og Godthåb
med 10 afdelinger og med Højvanghallen som ”hjem” via en tilbygning med et flot indgangsparti, nyt cafeteriaet på 1. sal, klubkontor og flere omklædningsrum. I den forbindelse optog
SGIF et kreditforeningslån som SGIFs medlemmer tilbagebetaler via deres kontingent. SGIF
er derfor stærkt bundet til Højvanghallen økonomisk, men i høj grad fordi Højvanghallen er
blevet det naturlige samlingssted mellem Svenstrup og Godthåb, hvor forældre trygt kan
sende sin børn og unge afsted på cykel til deres fortrukne idrætsaktivitet.

3.1 Reducering af afdelinger for at skabe haltid
SGIF består i dag dog kun af 7 afdelinger; Billard, Bordtennis, Håndbold, Gymnastik, Fodbold, Tennis og Volleyball. For at skabe mere haltid til Håndbold og Gymnastik har SGIF
været tvunget til at lukke afdelingerne Badminton (2018) og Floorball (før 2018). SGIF indvilligede i at overdrage sin badmintonafdeling i 2018 til Svenstrup Badmintonklub, mens
Floorball er flyttet til andre foreninger og/eller lokationer. Nedlukningen af SGIF Badminton
og Floorball gav momentant lidt x-tra haltid til gymnastik og håndbold, men success i begge
afdelinger betyder, at utilstrækkelig haltid igen har negative konsekvenser for afdelingernes
udviklingsmuligheder (læs nærmere i afsnit 3.3 og 3.4)
Nedlukning af afdelinger i SGIF betyder færre medlemmer til at løfte den økonomiske byrde
om indfrielse af tidligere nævnte lån. Samtidig betyder de(n) utilstrækkelig halkapacitet og
faciliteter i Højvanghallen, at SGIF nødtvungent må sprede sine aktiviteter over flere steder:

•
•
•
•
•
•

Højvanghallen
Højvanghallens cafeteria
Højvangskolens gymnastiksal
Godthåbskolens gymnastiksal
Tennisbaner ved Svenstrup Skolehal
Svenstrup skolehal (begrænset brug idet Svenstrup Badmintonklub er primære bruger, og fordi
badminton og håndbold ikke passer godt sammen ift. harpiks og fjer på gulvet.)

Spredningen af aktiviteter strider mod SGIFs ønske om, at alle medlemmer kan udøve sin
aktivitet i/nær ”sit hjem” (læs Højvanghallen) og gøre brug af klubhusfaciliteterne, som alle
medlemmer økonomisk er med til at bidrage til jf. ovenstående.

3.2 Belægning i Højvanghallen
Svenstrup Skolehal er fuldt optaget af Svenstrup Badmintonklub, hvorfor der ikke er plads
til SGIF. Som det ses i bilag 1, er Højvanghallen mere end booket, lige som SGIF Håndbold
har klubsamarbejder med St. Restrup og Skalborg i Team SV-samarbejdet, som giver haltider i henholdsvis St. Restrup og Skalborg. Dernæst er der U13+U15 samarbejde med
Dall/Ferslev IF, hvor der trænes to gange i Ferslev Hallen for at skabe mere tid i Højvanghallen.
Hvis disse holdsamarbejde ikke eksisterede, ville SGIF ikke kunne tilbyde U15 håndbold på
Drenge og Pige siden op til og med U19 pga. manglende haltid.
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3.3 SGIF Håndbold – positiv udvikling med negative konsekvenser
SGIF Håndbold har siden 2014 arbejdet på at projekt ”Knække kurven”. Et håndboldprojekt,
hvor målet er at holde fast i de unge mennesker i foreningslivet og håndbolden, således de
bliver ved med at dyrke sporten. Og SGIF høster nu frugten efter 3 års hårdt arbejde.
Håndboldafdelingen oplever således fremgang i ungdomsrækkerne og hele vejen op til U19
på pigesiden og U15 på drengesiden. Men i 2018 ledte det til nye udfordringer. Hvor skal
alle de unge mennesker være?
Der har været udfordringer ift. skolereform og manglende haltider. Skolen/SFO´en har hallen til kl. 16:00. Skolereformen har gjort, at der ikke er unge mennesker eller frivillige, som
kan starte før kl. 16:00 (oftest kan frivillige ikke hjælpe før kl. 17:00). Hvis ikke for disse
udfordringer med haltider, havde klubben om muligt haft U19 drenge. Altså ungdomshåndbold hele vejen op til herreseniorrækkerne. Disse unge er i stedet flyttet til Støvring, hvor
der er masser af haltider til byens unge mennesker (læs: en by af ca. samme af størrelse
som Svenstrup og Godthåb – med 3 måske snart 4 haller).
Hvis Håndboldafdelingen skal kunne fortsætte den ellers så positive udvikling og fastholdelse
af unge medlemmer, skal der for alvor gøres noget ved halfaciliteterne.

3.4 SGIF Gymnastik –
SGIF´s Gymnastikafdeling oplever en stor tilgang på størsteparten af sine hold, hvilket også
betyder, at der til tider må sættes nye og eksisterende medlemmer på venteliste. For 4 år
siden investerede SGIF Gymnastik i nyt udstyr i form af Airtrack (læs oppustelig springmåtte), hvilket har betydet at antallet af udøvere er steget markant. Dette viser at med
de(t) rette faciliteter og udstyr er potentialet i Svenstrup til stede for at kunne vokse. Hvis
børn og unge i fremtiden skal fastholdes til spring-gymnastik, skal udøverne udfordres og
hvilket kræver investering af en springgrav.

Figur 1 Udvikling på springhold i SGIF Gymnastik
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4 SGIFs visioner – ”Idrætscenter Højvang”
Højvanghallen og området omkring danner, som tidligere nævnt, rammerne omkring meget
af foreningslivet i Svenstrup og Godthåb. Højvanghallen er en god geografisk placering for
de to sammenvoksede byer. Det er på mange måder et godt geografisk samlingspunkt, hvor
der fortsat kan udvides endnu.
Senest har klubben sørget for og investeret mange penge i nye beach-anlæg ved Oldstien,
kommunens gamle og nedslidte beachvolley område.
SGIF ser Højvanghallen, som en ideel location til udvidelse af Svenstrup og Godthåbs rekreative og idrætsmæssige muligheder nu.

•
•

Sportshal nummer 2 – mere halkapacitet.
Springsal/gymnastiksal til gymnastikforeningen.

En hal 2 vil kunne skabe bedre muligheder for udvikling i byernes tilbud af indendørs sport,
som håndbold, gymnastik og Volleyball. I dag har Bordtennis få antal
Dernæst har Højvanghallen allerede bade- og omklædningsfaciliteter, hvorfor der ikke er
brug for flere omklædningsrum. Der er således 4 omklædningsrum i den ”gamle” del af
hallen, mens der ligeledes er 4 omklædningsrum i den nye del. Der er to store cafeterier,
som kan anvendes til alverdens formål. Med andre ord, er faciliteterne allerede til stede i
Højvanghallen. Der mangler bare mere sportsplads…
Der er intet decideret samlingspunkt i Svenstrup i dag. Men Højvanghallen har to store
cafeterier – ”det gamle” og det nye. Dog må disse lokaler ikke anvendes af byens borgere
til diverse arrangementer. Kunne dette evt. ændres? Kunne SGIF eller en anden part være
administrator for udvalgte lokaler i Højvanghallen og stille dem til rådighed for Svenstrups
borgere som ”forsamlingslokaler”? Dette vil kræve ændringer i ejerforholdene omkring Højvanghallen, idet denne skulle overgå til en selvejende institution. SGIF ved at dette vil være
en svær øvelse, men selvejende institutioner eksisterer med succes i andre kommuner.
Tag Idrætscenter Vendsyssel i Vrå som et godt eksempel. Her har en simpel hal vokset sig
til et fantastisk center med flere idrætshaller, overnatningsmuligheder, konference- og mødefaciliteter, squashbaner som også anvendes til Yoga og andre gulv baseret fitness, fitnesslokale samt meget mere. Alt dette har være muligt idet Hjørring Kommune har kunne
se mulighederne i at investere i bedre faciliteter og være fleksible ift. ejerforhold og brugsregler. Og ikke mindste at tænke stort og langsigtet.
Hvis Aalborg Kommunen var villige til at se på regelsættet omkring brugen af kommunens
faciliteter, ville Svenstrup og Godthåbs borgere kunne afvikle mindre arrangementer, så
som intimkoncerter, foredrag og fester i Højvanghallen. Dette skal ikke ses som en erstatning for et kulturhus i Svenstrup, men som en bedre udnyttelse af allerede eksisterende
faciliteter.
Lad os sammen skabe et fristed, der kan blive et fremtidssikret fleksibelt fælles samlingspunkt for de mange aktiviteter der allerede foregår. Lad os tiltrække endnu flere, så samlingskraften i byen styrkes og konsolideres.
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Bilag 1 – SGIF’s belægning af lokaliteter
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Bemærkning 72

From:
Sent:
To:
Subject:

Lars Bang Jensen <bangforlag@gmail.com>
28. januar 2021 10:45
Lise Overby Nørgård
Byudviklingsplan Svenstrup: Detail handel på Hobrovej

Kære Lise Overby Nørgård
Jeg har fået din mail adresse efter henvendelse til Rådmand Hans Henrik Henriksen.
Jeg er formand for Svenstrup Brugsforening. Vi har besluttet at vi vil forsøge at påvirke debatten om en evt.
etablering af yderligere dagligvarehandel på Hobrovej.
1.
Kan du fortælle mig lidt om hvor vi er i processen.
Det fremgår af Bemærkninger til Fordebaten af Byudviklingsplan for Svenstrup., at området der idag
rummer den nu nedlagte benzin tank, er uden for det rammeområde der giver mulighed for at etablerer en
dagligvarerhandel, - men kun giver mulighed for lejligheder, enkelt stående butikker m.v..
Det fremgår også er forvaltningen er sindet at overflytte arealet, således at etablering af en evt. ny Netto
bliver mulig.
Vi er uforstående over for denne iver efter at flytte handel ned på Hobrovej; - idet at vi for mange år siden
indgik i et konstruktivt samarbejde med kommunen om at flytte dagligvarehandel fra netop Hobrovej til
Godthåbsvej. Her stod en kreds samlet om at flytte og danne et nyt torv, om det der dengang var vort
kommunekontor . Det var placeret på Egernvej. Her etablerede vi i fælleskab et stor P-plads og forsøgte at
danne et nyt centrum for byen. Partnerne var Svenstup-Ellidshøj kommune, Aalborg By- og Omegns
Sparekasse (Nu Spar Nord), Landmandsbanken (Du Danske Bank), Svenstrup Brugsforening og FDB (Nu
COOP).
(Da jeg var barn var der en brugs og 2 købmænd på Hobrovej. Tidligere var det nuværende Svenstrup
Skolevej hovedgade i byen. Her var den første handelsgade i Sdr.Svenstrup by med de første købmænd)
Jeg fandt i mit forarbejde til denne henvendelse en bemærkning fra jeres referat fra mødet afviklet den 16.
maj 2018 i Højvangsskolen. Her indledes afsnittet Bycenter med følgende: "Vigtigt , at der et ét center".
Vort ønske er at holde kommunens fast på, at det er stadigt dette center omkring Godthåbsvej vi bakker
hinanden op i at bevare. Skal vi have en yderligere dagligvarerbutik bør den være placeret i området på
Godthåbsvej tæt på de allerede eksisterende butikker...således at vi ikke får spredt center-dannelsen.
Efter vor mening er der gode muligheder for at finde en placering her fordi er mange loakler der tidligere
har været brugt til handel som nu bruges til genbrugsforretning, beboelse. Centrum er i dag i for høj grad
præget af det der kan kaldes "gamle rester fra tidligere tids handelsliv". Dette område fortjener vor
opmærksomhed hvis at vi skal blive mere by!
med venlig hilsen

Lars Bang Jensen
Formand for Svenstrup Brugsforening
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Solgården
Dall Møllevej 43
9230 Svenstrup
Tlf. 5329 4407
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