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Resume 
 
Væsentligste problemer med lokalplanforslaget: 

1. Lokalplanforslaget afskærer en hensigtsmæssig trafikbetjening af det perspektivområde for fremti-
dig byudvikling, som kommunen i sin kommuneplan har udpeget vest for skole- og institutionsom-
rådet. Lokalplanen forhindrer eller besværliggør den planlagte udvikling og er udtryk for en kortsig-
tet planlægning uden et helhedsperspektiv. 

2. Lokalplanforslaget har ingen sammenhæng i stisystemerne. For at bevæge sig ud af det lokalplan-
lagte boligområde, skal man ned på Tofthøjvej. Det er i modstrid med kommunens principper om 
(børne)sikre og sammenhængende stisystemer. 

3. Lokalplanforslaget tager ikke bestik af fremtidige grønne områder og forbindelser oppe på bakken 
mod vest. 

4. Der bygges i drikkevandsbeskyttelsesområde, dog ikke i ”særligt” beskyttelsesområde. Men der er 
ikke krav i lokalplanforslaget om giftfrit havebrug. Der skal udarbejdes en redegørelse for beskyttel-
sesindsatser, som ikke er set foretaget.  

5. Lokalplanforslaget ligger i skovbeskyttelseslinjen, men husene kører tæt på linjen. Der skal tilladelse 
til, og den er tilsyneladende (endnu) ikke opnået. 

6. Illustrationsplanens angivelse af husenes størrelser er ikke realistisk. Bebyggelsen vil blive væsentlig 
mere kompakt, end det fremgår.  

7. Lokalplanen er meget udetaljeret, for så vidt angår bygningsmæssige æstetiske detaljer og grønne 
principper. Det betyder, at det kan blive et meget rodet område, dvs. med lav attraktivitet og kvali-
tet.  

8. Kommunens overordnede planlægning for Storvorde og Sejlflod og herunder igangsætningen af 
denne lokalplan synes at negligere hensynene til funktionelle forhold, sammenhænge med offentlig 
og privat service, med rekreative potentialer i baglandet, samt ønsker fra lokalbefolkningen.   

 
Konsekvenser: 

 Som naboer og ejere ønsker vi som minimum, at byrådet effektivt gennem lokalplanen fremtidssik-
rer vejforsyningsforholdene til perspektivområdet. Hvis ikke forholdene omkring veje sikres i den 
vedtagne lokalplan, agter vi inden for tidsfristen at indgive en klage til Planklagenævnet med på-
stand om, at kommunen forsømmer at overholde sin egen kommuneplan. Vi vil supplere argumen-
tet med, at kommunen derved stiller fremtidige udviklingsområders ejere dårligere og saboterer de 
bykvaliteter, som lokalbefolkningen efterspørger. Vi minder om, at en sådan klage kan betyde, at 
udviklingen må sættes i bero, mens sagen er aktiv i Planklagenævnet.  

 Vi ser gerne, at lokalområdets samlede planlægning, herunder de bebyggelsesregulerende og miljø-
relaterede bestemmelser får et kraftigt løft. Vi ønsker mere kvalitet i planlægningen i Storvorde.  
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Indledning 
Annemarie Hjalager ejer naboarealer til lokalplanområdet, matrikelnummer 26a, beliggende umiddelbart 
nord for lokalplanområdet. Familien Hjalagers område er den sydligste del af det i kommuneplanen udlagte 
perspektivområde.  
 

 
Fra Aalborg Kommune: Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod 

 
Der er en række problemer i det foreliggende lokalplanforslag, og vi håber med denne indsigelse, at Aal-
borg Byråd tager fat på dem. Det er kommunens opgave at sikre, at hensynene til helheden og den langsig-
tede udvikling tilgodeses, og at investorernes aktiviteter synkroniseres hermed.   
 
I det følgende uddybes synspunkterne under disse overskrifter: 

 Vejbetjeningen til perspektivområdet 

 Stisystemerne 

 De grønne infrastrukturer 

 Drikkevandsbeskyttelsen 

 Skovbeskyttelsen 

 De bebyggelsesregulerende bestemmelser 

 Overordnet om kommunens planlægningsgreb. 
  



4 
 

 

Vejbetjeningen til perspektivområdet 
Pespektivområdet udpeget i kommuneplanen er beliggende vest for skole- og institutionsområdet og bag 
ved et lille areal, som er fredet som overdrev efter Naturfredningsloven. Perspektivområdet vil kunne an-
vendes efter, at andre områder er udnyttet. Der er sagens natur stor usikkerhed om tidshorisonten, men 
formentlig ligger udnyttelsen af perspektivområdet efter 2030. Området vil skønsmæssigt kunne rumme 
60-70 parcelhuse. En del af området er reserveret til udbygninger af skole- og institutionsformål. 
 
Der er i øjeblikket adgang til perspektivområdet ad to små veje fra Tofthøjvej, som begge er kendetegnet 
ved, at de er meget smalle. De er desuden omfattet af en stigning, som er større end den, man normalt ser i 
forbindelse med vejbetjening af boligområder. Det er ikke umiddelbart muligt at udbygge disse vejforbin-
delser til perspektivområdet. Der har tidligere været tale om en omfartsvej vest om Storvorde, men en 
sådan ide synes at være helt skrinlagt. Der er således heller ikke mulighed for en vejbetjening fra vest. Vej-
adgang til perspektivområdet skal således ske fra Tofthøjvej. 
 
Den eneste formålstjenlige vejbetjening til perspektivområdet må ske fra Tofthøjvej over den nordligste del 
af lokalplanområdet og i naturlig forbindelse med den opkobling, som alligevel skal foretages til Tofthøj, 
herunder evt. med en lysregulering. Lokalplanforslagets udformning umuliggør dog en sådan løsning. Vi 
foreslår dette ændret.   
 

 
 
På kortet er med en rød ring angivet, hvor man bør arbejde med en sammenhængende plan for vejadgan-
gen. Det er kommunens opgave at afklare forhold omkring eventuelle mageskifter eller ekspropriationer. Vi 
er klar over, at dette er besværligt, men det er i dette tilfælde nødvendigt at arbejde med en løsning på 
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dette sted. Vi mener, at investorer, som således får en fortrinsstilling med en stor og profitable udviklings-
plan, bør ”give tilbage” til samfundet ved at afgive areal til en hensigtsmæssig langsigtet vejbetjening.   
 
Vejtraceerne og udstykningsplanen i lokalplanforslaget bærer meget præg af ejerskabet til de to matrikler. 
Eksisterende ejer- og matrikelskel er ikke nødvendigvis det bedst afsæt for en planlægning, hvilket illustre-
res af, at borgerne i Sejlflod ikke er tilfredse med adgangsvejen via Kirkebakken. Vi minder om, at det er 
kommunens opgave at sikre, at sådanne tilfældige ejerforhold ikke kompromitterer vigtige helhedshensyn.   
 
Lokalplanforslaget mangler desværre illustrationer, som sætter bebyggelsens udstrækning og udformning 
ind i større geografisk sammenhæng. Det er uheldigt både i forbindelse med byrådets behandling og lokal-
befolkningens forståelse af den konkrete kontekst. Billedet, som vi har klippet sammen, illustrerer forhå-
bentlig problematikken. 
 
Lokalplanforslagets sabotering af muligheden for at anvende perspektivområdet er en alvorlig sag, og en 
vedtagelse af forslaget i sin nuværende form vil være ensbetydende med, at kommunen handler i modstrid 
med sin vedtagne kommuneplan. Vi skal minde om, at en sag som denne svækker befolkningens tillid til 
planlægningssystemet og investeringssikkerheden for andre grundejere. En sådan forsømmelse kan efter 
Planloven påklages til Planklagenævnet. Vi er som nabogrundejere klageberettigede. Der vil blive indgivet 
en sådan klage, hvis ikke den endelige lokalplan har løst problemet på en overbevisende måde. Planklage-
nævnets sagsbehandlingstid er i øjeblikket meget lang, og en iberosat proces vil kunne skade de to investo-
rer i lokalplanområdet.   
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Stisystemerne 

Aalborg Kommune har en forkromet politik på stiområdet. Men der savnes en stringent omsætning til prak-
sis, og dette lokalplanforslag bidrager desværre heller ikke meget til de politiske ambitioner. Der indikeres 
gang- og cykelstier internt i lokalplanområdet, men problemet med dem er, at de i overvejende grad ikke 
leder nogen steder hen. Beboerne (og især børnene) må antages at ville bruge stierne til shortcuts til sko-
ler, institutioner og idræt og til bymidten samt til det overordnede cykelstinet. Men for at komme hertil, 
skal man under alle omstændigheder ned på Tofthøjvej, som er en trafikeret og for de mindste børn farlig 
vej.  
 
Der er heller ikke en klar indikation af, hvordan der i fremtiden kan skabes stiforbindelser fra lokalplanom-
rådet ind i og igennem perspektivområdet og i øvrige naboarealer nord herfor. Det demonstrerer desværre, 
at kommunens stistrategi er noget af et postulat. Som ejere af naboarealet tager vi gerne stilling til kom-
munens principforslag til stisystemer.  
 

 
Fra Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod 
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De grønne infrastrukturer 

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

 
Fra byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod 
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Drikkevandsbeskyttelsen 

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

 
Kort fra Miljøportalen, som viser områder med drikkevandsinteresser
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Skovbeskyttelsen 

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

 
Fra lokalplanforslaget. 
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De bebyggelsesregulerende bestemmelser 

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

 
 

 
 
Skousbo ved Roskilde. Illustrationsplan med byggefelter 
https://roskilde.dk/sites/default/files/hoeringer_-
_roskilde.dkindflydelse/lokalplan_637_for_boliger_paa_skousbo_hoering_plansytem.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.naerheden.dk/
http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/plan_bygge_miljoe/Lokalplaner/442.pdf
https://roskilde.dk/sites/default/files/hoeringer_-_roskilde.dkindflydelse/lokalplan_637_for_boliger_paa_skousbo_hoering_plansytem.pdf
https://roskilde.dk/sites/default/files/hoeringer_-_roskilde.dkindflydelse/lokalplan_637_for_boliger_paa_skousbo_hoering_plansytem.pdf
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_npuQ9M_hAhVvposKHbTiAhIQjRx6BAgBEAU&url=http://den2radio.dk/udsendelser/at-bo-fremtidens-forstad-naerheden-ved-hedehusene/&psig=AOvVaw0rZwUDVFZbXrmKW1pQuTVW&ust=1555342289458235
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Aneberg, Skanderborg. Der skal være en vis ensartethed i overfladerne, og bygherrerne får besked på at 
anvende kvalitetsmaterialer 
https://dokument.plandata.dk/20_3803600_1514999602066.pdf 
 
 
 

 
Man kan vælge forskelle principper for tagudformning, men de er vigtigt at beslutte sig for én og kun én af 
dem for at skabe en harmonisk bebyggelse. Her fra lokalplan fra Klarup, Aalborg Kommune 
https://dokument.plandata.dk/20_3816132_1519929407144.pdf  

https://dokument.plandata.dk/20_3803600_1514999602066.pdf
https://dokument.plandata.dk/20_3816132_1519929407144.pdf
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Sammenhængen og konsistensen i planlægningen for 
Storvorde/Sejlflod 

Ved borgermødet d. 8. april 2019, hvor denne og 2 andre lokalplaner blev drøftet, udtrykte både vi i famili-
en Hjalager og mange borgere en stor tilfredshed med Aalborg Kommunes arbejde med planlægningsfor-
holdene i området. Men samtidig var der en udtalt bekymring for den manglende konsistens, klarhed, uvil-
dighed og langsigtede kvalitet i planlægningen.  
 
Selv om vi har økonomiske interesse i området, så mener vi, at hensynene til lokalbefolkningens livsbetin-
gelser skal være styrende for udviklingen, ligesom der skal tages hensyn til miljøet, kulturarven, naturfor-
holdene m.v. Developere og jordejere kan godt på en for dem profitabel måde være med til at sikre disse 
overordnede mål, men det er fællesskabets interesser, som skal være styrende, således som det også frem-
går i Planlovens formålsparagraf. Det skal kommunen være garant for. Vi ønsker i forbindelse med denne 
lokalplan og fremtidigt planlægningsarbejde, at kommunen træder noget mere i karakter med kvalitets-
krav, og vi ser frem til at samarbejde med kommunen og borgerne i Storvorde om udnyttelsen af vores del 
af perspektivområdet og de grønne arealer i baglandet.  


