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Høringssvar vedrørende ændring af forslag til byudviklingsplan
På vegne af vores klienter, Spliid brødrene, som sammen ejer Hobrovej
750, skal vi hermed afgive høringssvar, idet vi fortsat er ganske chokeret
over sagens udvikling og drejning.
Høringen er udsendt efter planlovens § 27, stk. 2, hvilket i sagens natur må
betyde, at Kommunen har vurderet, at ændringen på væsentligt måde berører vores klienter. Vi er selvsagt enige i denne vurdering og betragter vores
klienter som part i sagen, ligesom vi formoder Kommunen også gør.
1.

Grundlaget for ændringen
Det fremgår ikke af høringsbrevet hvem, der har foranlediget ændringen af
byudviklingsplanen.
Det fremgår dog af høringsbrevet, at ændringen sker på baggrund af:






analysen fra ICP A/S,
de overvejelser kommunen har haft om en forskønnelse og opgradering af den nuværende Svenstrup Bymidte,
drøftelserne om en placering af et kommende kulturhus i samme
område,
samt drøftelser på By- og Landskabsudvalgets møde, og
dette er på linje med sagsbehandlingen i andre sager

Det bestrides, at analysen fra ICP kan tages til indtægt for, at der ikke skal
etableres dagligvarebutik på Hobrovej. Tværtimod kan det udledes, at Hobrovej er den oplagte placering, og at denne ikke medfører risiko for butiksdød i Godthåb.
Tilbage står således alene nogle løse (udokumenterede) drøftelser, som
kommunen har haft internt.
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Vi skal derfor efter forvaltningsloven anmode om aktindsigt i de dokumenter mv, der har foranlediget ændringen, idet dette endnu fremstår uoplyst i sagen.
2.

Meroffentlighed og udsættelse
Vi skal i den forbindelse bede Kommunen vurdere og udtrykkeligt tage stilling til i afgørelsen
om aktindsigt om supplerende dokumenter jf. princippet om meroffentlighed bør medsendes.
Når vi har modtaget dokumentation for hvorfor byudviklingsplanen er ændret, agter vi at indsende supplerende bemærkninger, hvorfor vi allerede nu skal anmode Kommunen om at
udsætte sagens behandling jf. forvaltningsloven § 9 b.

3.

Usagligt grundlag
Henset til hele sagsforløbet og den kommunikation, der hidtil har været med kommunen, så
må vi på det foreliggende grundlag lægge til grund, at ændringsbeslutningen er sket på et
usagligt grundlag.
Vi må lægge til grund, at beslutningen er:
 truffet uden den fornødne formelle kompetence
 sket for kommunens egen vindings skyld
 ved brug af magtfordrejning og
 sket uden vurdering af udvalgets habilitet
Punkterne uddybes nærmere herunder.

3.1. Formel kompetence
Aalborg Byråd godkendte den 15. juni 2020 forslag til kommuneplantillæg nr. 6.023. Denne
godkendelse ses ikke ændret.
På trods heraf har Hans Henrik Henriksen ved mail af 5. maj 2021 oplyst os om, at flertallet i
By- og Landskabsudvalget på møde den 18. februar 2021 indikeret, at man ikke ønsker en
placering af en dagligvarebutik på den pågældende placering.
Det er meget muligt, at dette var en indikationen fra udvalget, men såfremt Udvalget ville
ændre Byrådets beslutning (hvilket de umiddelbart næppe har kompetence til), så skulle dette ske ved en formel beslutning, og slet ikke når punktet alene er medtaget som et ”orienteringspunkt” på dagsordenen, hvor der ikke kan træffes afgørelse.
Der ses såedes ikke at være truffet en beslutning af kommunen, som kan ændre byudviklingsplanen.
3.2. Egen vinding
Byudviklingsplanen er belejligt ændret, således Kommunens kommende udstykning på Runesvinget bliver mere attraktiv.
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Idet Kommunen – jf. ovenstående – endnu ikke har oplyst og dokumenteret baggrunden for
ændringen, så må vi lægge til grund, at kommunen derved usagligt forsøger at skabe økonomisk vinding for sig selv – uden i øvrigt at forholde sig til de negative konsekvenser herved, herunder særligt butiksdøden i Godthåb.
3.3. Magtfordrejning
Ud over Kommunens egne økonomiske interesser ved at ændre byudviklingsplanen, så er
det vores vurdering, at Kommunen på usagligt grundlag varetager en privat virksomheds
interesser (magtfordrejning).
Til støtte herfor henvises til U1990.106/2 samt FOB.2002.238, hvor Folketingets ombudsmand blandt andet udtalte:
Det er givet at rene privatøkonomiske formål som f.eks. hensyn til
en enkelt privat virksomheds økonomiske interesser ikke kan varetages ved udøvelsen af beføjelser efter planlovgivningen.
Det fremgår af ICPs analyse (tabel 1.1 side 10), at såfremt der etableres en ny butik på Hobrovej, så vil eksisterende butikker i Svendstrup miste 26 millioner i omsætninger i forhold til 0alternativet. Placeres butikken i stedet på Runesvinget, vil butikkerne i Svendstrup blot miste
12 millioner kr. i omsætning.
Kommunen søger derfor at varetage enkelte virksomheders økonomiske interesser uden
sagligt grundlag på vores klienters bekostning.
3.4. Habilitet
Til støtte for, at der er tale om magtfordrejning, så er vi bekendt med, at en eller flere udvalgsmedlemmer plejer omgang med netop de virksomheder, som økonomisk begunstiges
af den foreslåede ændring.
Vi må derfor på det forelæggende grundlag konkludere, at der kan stilles spørgsmålstegn
ved en eller flere medlemmer af udvalgets habilitet jf. FOB 2019.13.
Vi skal på den baggrund opfordre kommunen til at redegøre nærmere herfor, herunder specifik forholde sig til, om et eller flere medlemmer af udvalget har underrettet kommunalbestyrelsen om disse forhold, som kunne give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet, som
de er forpligtet til efter kommunestyrelseslovens § 14, stk. 2.
Såfremt dette ikke er sket, bestyrkes formodningen blot om, at kommunens behandling i sagen er mangelfuld og ansvarspådragende.
Det skal blot for fuldstændighedens skyld nævnes, at habilitetsreglerne er en retsgaranti, og
tilsidesættelse heraf medfører en afgørelses ugyldighed, hvorfor byudviklingsplanen heller
ikke af denne grund bør ændres.
4.

Erstatningsansvar
Kommunen har indtil nu klart givet udtryk for, at byudviklingsplanen ville give mulighed for at
etablere dagligvarebutik på vores klienters matrikel. Netop af den årsag har vores klienter
anvendt mange ressourcer på at imødekomme Kommunens detailkrav, herunder blandt an-
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det imødekommet Kommunens ønsker – og tilrettet tegningsmateriale og beregninger – således, der ville kunne etableres åbent vandløb mv.
På baggrund af ovenstående, så er det vores opfattelse, at Kommunen er erstatningsansvarlig for vores klienters tab herved.
Vi forbeholder os derfor vores retsstilling i enhver henseende, herunder også eventuelle personlige erstatningsansvar.
Vi ser frem til at modtage de anmodede dokumenter og Kommunes redegørelse for ovenstående.
Med venlig hilsen
Kristina Søgaard
Advokat(L)
kris@penta.dk
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Bemærkning B

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att. Lise Overby Nørgaard
plan.udvikling@aalborg.dk
25. maj 2021

Høringssvar vedr. ændring af forslag til byudviklingsplan for Svenstrup
Vi er hos Salling Group forundret over udfaldet i sagen omkring etablering af dagligvarebutik
på Hobrovej 750. En sag som vi har fulgt tæt fra sidelinjen, da Abildo har haft alt dialog med
Aalborg Kommune omkring sagen. Vi har hele tiden haft en aftale med Abildo omkring udvikling
af en Netto på Hobrovej 750.
Gennem hele forløbet (siden 2017) har vi løbende været i dialog med kommunens egne folk
brugt massevis af ressourcer på, at tilpasse projektet i forhold til arkitektur,
tilpasning/forskønnelse af Kirkestien, begrønning på p-pladsen mv. Samarbejdspartnere i
sagen i form af projektudvikler og lodsejere har pådraget sig betydelige omkostninger.
Kommunen beder ICP som uvildig part i sagen konkludere på, om en dagligvarebutik på
adressen vil have en negativ indflydelse på bl.a. bymidten. Konklusionen er reelt, at en butik
på adressen vil være en styrkelse af bymidten og en forbedring af borgernes
indkøbsmuligheder. Trods det træffer udvalget en anden beslutning. Dette set i lyset af den
forudgående ret lange proces, hvor der mig bekendt har været opbakning til projektet, er det
underligt, at man pludselig vælger at give et afslag.
Vi stiller os derfor noget uforstående overfor beslutningen, som for de involverede partere
kommer meget overraskende, når man ser på det ellers positive forløb frem til den endelige
beslutning.
Vi håber derfor, at man vil genoverveje den beslutning som udvalget har truffet.

Med venlig hilsen

Klaus Bugge Andersen
Senior Projektchef

Bemærkning C

Viborg, den 20. maj 2021
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att. Lise Overby Nørgaard
plan.udvikling@aaborg.dk

Høringssvar vedr, ændring af forslag til byudviklingsplan for Svenstrup

Tak for fremsendte høringsbrev modtaget tirsdag den 18. maj 2021.
Vi finder i sagens naturforslaget om at reducere bymidteafgrænsningen til ikke at omfatte Hobrovej 750
hvorved vi ikke kan realisere vores planlagte projekt med etablering af en dagligvarebutik på matriklen
dybt beklageligt.

-

-

Jeg henviser iøvrigt til mit notat fremsendttilAalborg Byråd samt Forvaltningen den 4. december2020 og
hvor Aalborg Kommune i forlængelse har fået udarbejdet ICP-rapport dateretjanuar 2021, der klart
anbefaleretablering af en dagligvarebutik på Hobrovej 750.
Citat fra ICP-rapportens konklusion s. 18:
Etableringen af en dagligvarebutik ved Hobrovej vilstyrke den nordligste del af Svenstrup bymidte, og
vurderes at bidrage positivt til bylivet og til de øvrige funktionen bymidten. Det er dog vigtigt, at man
arbejder på at sikre en godsammenhæng medSuperBrugsen og Rema 1000 samt de øvrige funktioner på
Godthåbsvej.
Vi har i forlængelse af ICP-rapportens konklusion tilbudt kr. 1 mio. i form af en udbygningsaftale til at skabe
“den gode sammenhæng”, som deranbefales ogsomvi i dialog med Aalborg Kommune gerne vildrøfte
hvordan anvendes bedst.

Samletset ervi meget kede af indstillingen i lyset af, hvordan vores projekt samlet set understøtter
udviklingen i Svenstrups bymidte:
•

•
•

Bymidteafgrænsningen bliver mere homogen ved at indlemme Hobrovej 750, hvilket også fremgår
af kortbilaget på side 3 i høringsbrevet”Bymidteafgrænsning iforslag til byudviklingsplan for
Sve nstru p”.
Bymidten styrkes ved at indlemme Hobrovej 750; jf. citat fra ICP-rapporten ovenfor.
Ved at indlemme Hobrovej 750 og muliggøre vores projektskabes en unik mulighed forat binde
bymidten sammen med de grønne områderved søerne, ligesom Hobrovej i det hele taget
fors køn nes.

i

Hetudoverharvi investeretoverkr. i mio, i projektettil dato itillid til de løbende politiske beslutningerog
udmeldingetsiden 2017.
•
•
•

Vi har løbende modtagettilbagemeldingerom at man i både Forvaltningen ogpå politisk niveau var
meget positive overforat muliggøre vores projekt
Aalborg Kommune har lagt forslagetfrem i høring som led i behandlingen af Byudviklingsplanen for
Svenstrup og der er ingen negative høringssvar indkommet indenfor høringsfristerne.
Man har igangsat og udarbejdet etfærdigt udkast iform af lokalplan 6-1-113 i forlængelse af, at der
var opbakningtil at indlemme Hobrovej 750 i bymidten. Dette arbejdet harindeholdt detaljerede
drøftelser med os om trafik, støj, udbygningsaftale med etablering af sti, magelægsaftale etc.

Vores investering erdog intet ift. Brdr. Spliid’s situation, som har lukket deres livsværk i tillid til de signaler
og de udmeldinger, som i det lange forløb er kommet fra Forvaltningen og politikerne, hvilket bør veje
tungt i forhold til den endelige beslutning.

Vi håberderforfortsat på at man politiske siger. “Ok den her ergået forlangt og det erfaktisk etgodt
projekt, såvi vælgerderforat muliggøre det, når både rapporter, argumenterogforløbet tages i
betragtning”.

Med venlig hilsen

/%)%rnd
Morten Abildgaard

Bestyrelsesformand
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