




Fra: Fællespostkasse Team Plan [plan@rebild.dk]
Til: Mikael Jensen [mije@rebild.dk]
Sendt dato: 08-06-2018 08:05
Modtaget Dato: 08-06-2018 08:05
Vedrørende: VS: Indsigelse:

 
 
Venlig hilsen 

Toke Rinfeldt-Iversen
Planlægger
Tlf.: 99 88 93 77
Mobil: 41 77 62 17

Administrationsbygningen i Nørager
Ce nte r Pl a n Byg og Ve j
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P Tænk på miljøet - print kun denne mail hvis det er nødvendigt!
Oplysningerne i denne e-mail fra Rebild Kommune er fortrolige og kan være lovmæssigt beskyttede. Mailen henvender
sig udelukkende til ovennævnte adresse(r), så hvis du har modtaget den ved en fejl bedes du venligst returnere den til
afsenderen uden at bearbejde, videresende eller kopiere den. Tak.

 
Fra: Hans Palmhøj [mailto:hansp@baekke-bo.dk] 
Sendt: 7. juni 2018 12:24
Til: Fællespostkasse Team Plan <plan@rebild.dk>
Cc: Else & Tage Christiansen <tage.else@gmail.com>
Emne: Indsigelse:
 
Att:  Micael Jensen
         Rebild kommune.
         Plan og Byg
 
 
Jeg kan se at der er indkaldt til Ideer og forslag vedr. nye boligområder i Haverslev og Sørup med svar frist inden d. 25
juni. Det fremgår af folderens side 3 at parcellen der ligger syd for Vestbygade 27 i Haverslev er tiltænk status som
landzone. Jeg vil gøre opmærksom på at denne parcel har Botilbuddet Bækkebo erhvervet halvdelen af i 2017, med
henblik på udvidelse af botilbuddet Bækkebo. Jeg kan se at parcellen fremstår på foto som en parcel, hvilket formentlig
skyldte at udmatrikuleringen først er endeligt afsluttet for kort tid siden.
Jeg vil gerne bede dig om at kontakte mig, i så fald at der med denne mail ikke er er gjort nok opmærksom på at
Bækkebo ønsker at bygge på den erhvervede parcel syd for Vestbygade 27 i Haverslev.
 
Med venlig hilsen
Hans Palmhøj
forstander

hansp@baekke-bo.dk

Bækkebo 
Vestbygade 26-28 
Haverslev
9610 Nørager
' 98 65 44 40 / 98 65 42 45

Hjemmeside: www.baekke-bo.dk
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Rebild Kommune

Center Plan, Byg og Vej

Hobrovej 110

9530 Støvring

Att. Mikael Jensen

Tommy Jensen, Marianne Rask

Enggårdsvej 31, Sørup

9530 Støvring

Indsigelser vedrørende ændring af lokalplan og planlægning af nyt boligområde i Sørup.

Efter at have modtaget brev om forslag til nye boligområder i Sørup, ønsker vi som ejere af berørte 
områder ,at give vores indsigelse til videre drøftelse.

Vi er ejere af Enggårdsvej 29, Enggårdsvej 31 som er dele af områder, hvor der er forslag om 
etablering af byggegrunde og derfor ser vi os nødsaget til at gøre indsigelse. Begge ejendomme er 
en kombination af privat og landbrugserhverv.

Vi har gennem en del år ejet begge ejendomme og dyrket den omkringliggende jord, samt brugt det 
til afgræsning. Vi er registreret som landbrug med landbrugspligt, hvilket vi ikke kan bibeholde 
som status, hvis der skal etableres byggegrunde. Vi kommer økonomisk til at miste vores grundlag 
for køb af ejendommene. Hvis jorden eller dele af den bliver udlagt til byggegrunde, vil vi miste 
landbrugsstøtten og landbrugspligten, hvilken vi selvfølgelig ikke er interesseret i. Ydermere vil det 
medfølge en kraftig stigning i ejendomsskat og ejendomsværdien vil falde drastisk, da vi frygter at 
blive lagt i byzonen.

I skriver selv at Sørup er en by med landbrugsejendomme, der fortæller om byens oprindelse som 
landsby. Hvis der laves byggegrunde og vores jord bliver inddraget vil det jo medføre, at der endnu 
engang stoppes for at små, gamle landbrug i byen kan bestå. Vi synes det er vigtigt at bevare de små 
landbrug. Og der skal være plads til alle.

Umiddelbart kan vi heller ikke se at vores jord er optimalt til byggegrunde. Det er nok noget at det 
mest våde jord i hele området/byen. En byggemodning vil have store omkostninger.

Ved at lave naturgrunde midt i naturen forsvinder dyrelivet og meningen med at lave naturstien ud 
til Juelstrup Sø forsvinder. Vi ser det som en bedre ide at bevare den del af byen som nu så der 
mange år i fremtiden vil være muligt at nyde den skønne natur, mose og det attraktive fauna og 
flora, som findes i området



I forhold til skolen og skolebus vil det heller ikke være reelt at udvide byen på den østlige side af 
Nibevej, da skolebørnene ikke kan få betalt buskort, hvis man bor på den østlige side af Nibevej. 
Hvorimod skolebørn på den anden side/ vestlige side får betalt buskort længere tid. Det er jo heller 
ikke særlig attraktivt, da det jo nok er mange børnefamilier, der vil flytte til Sørup. Ydermere er der 
heller ikke etableret cykelsti fuldt ud i den ende af byen.

Håber vi vil blive hørt da vi mener det vil være en skam for byen og dyrelivet ved mosen og søen at 
udføre byggegrunde i forslag 2.

Som forslag til nye byggegrunde vil vi foreslå udvidelse af Råbergvej, hvilket også er forslag 1 og 
er også blevet informeret om, at ejer af jorden har sagt ja til salg med henblik på udvidelse af 
Råbjergvej. I forhold til busforbindelserne i byen er Råbjergvej en bedre løsning. Tilkørselsforhold 
vil ved udvidelse af Råbjergvej kunne blive en forlængelse af den nuværende fra Nibevej, hvilket 
vil give en bedre sammenhæng og forbedre helhedsindtrykket af byen.

Vi håber på at forslag 2 ikke bliver gennemført, da det i sidste ende vil få store konsekvenser for 
ejere af de berørte matrikler. Også for at Sørup kan bibeholde lidt historie og vise at der også er 
plads til de små ejendomme.

Med Venlig Hilsen

Tommy Jensen og Marianne Rask







Sørup d. 20.juni 2018 

 

Ideer og forslag til nyt boligområde i Sørup 
 

Ud fra det, af Rebild Kommune, fremsatte forslag om udlægning af områder til nyt boligområde i Sørup, 

har Grundejerforeningen Råbjergvej og Nibevej 55 været samlet. Dels for at bidrage til kommunens 

udviklingsarbejde af lokalområdet, og samtidigt for at blive hørt i forbindelse med, og få indflydelse på, 

det forestående arbejde, da det forventes at Rebild Kommune vil prioritere område 1, jf. den tilhørende 

Debatfolder, i forlængelse af det eksisterende Råbjergvej. 

Som udgangspunkt var der blandt de fremmødte en generel begejstring for udviklingspotentialet der 

fortsat er i Sørup, dog efterfulgt af en, blandt nogle, ærgrelse over at skulle få forstyrret den flotte 

landlige udsigt, der er i vestlig retning. 

Konklusionen på den nævnte debat, med udgangspunkt i det beskrevne materiale i Rebild Kommunes 

Debatfolder, blev følgende punkter, der ønskes indeholdt i det videre arbejde for at skabe plads til alle 

beboere, nye som eksisterende: 

 

1. Lav, åben bebyggelse i maksimalt et-plans højde. 

2. Bebyggelsesprocent: grunde under 800m2 = maks. 35%, grunde over 800m2 = maks. 25%. 

3. Hensynstagen til udvidet og sammenhængende fællesareal (matriklerne 5av og 5ax) med 

henblik på flere fremtidige fælles aktiviteter og i takt med at beboerantallet må forventes at 

stige. 

4. Hensynstagen til en forventet trafikal mer-belastning, her tænkes på at holde hastigheden nede, 

evt. med chikaner, i forhold til støj og sikkerhed for beboerne og ikke mindst de legende børn. 

5. Grundejerforeningen Råbjergvej ønsker at blive taget på råd omkring planlægningen af de 

konkrete udstykningers placering og størrelser, blandt andet ift. eventuelle friarealer. 

 

Med disse punkter bidrager vi, med vores lokale indsigt i nærområdet, til Rebild Kommunes forestående 

arbejde, med henblik på at skabe sunde betingelser for nuværende og nye borgere i Sørup. 

 

På vegne af Grundejerforeningen Råbjergvej, 

 

 

Morten Højriis, Råbjergvej 2, 9530 Støvring. 

Næstformand 





Lokalplanområdet udlægges ved Sørup, som er en byzone-landsby og er 
dermed ikke i strid med retningslinie 2.3.8 om landsbyer. Lokalplanområdet 
er på ca. 0,7 ha og dermed mindre end grænsen på ca. 1 ha.
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