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Ad. 1) Velkomst
Borgmester Uffe Thorndahl bod velkommen og fortalte at kommu-

nen helst ser, at der findes en mlndelig losnlng

Ad. 2) Status for sagen
Katrine Langer redegJorde kort for sagens forlob. Det har varet et

onske fra beboerne i mange tr. I 1999 blev der lavet et skitsepro-
jekt, hvor en stojvold kombineret med en stojskarm blev valgt

Kommunalbestyrelsen besluttede, at en forudsetning for projektet

var, at beboerne er medfinansierende. Begge grundejerforeninger

har besluttet at deltage i projektet. Efterfolgende har der v€ret

forhandlinger med grundejerne angEende grundkob, men der er ik-

ke kommet nogen afklaring.



Ad. 3) Sagen set fra beboernes side

Bakkehusene:
Christian Gyntelberg oplyste, at Bakkehusene Onsker en stojvold

ikke mindst pA grund af, at der sandsynligus pt et t ldspunkt kom-

mer en udvidelse af motorvejen og dermed endnu mere trafikstoj ' I

2004 var der 80 o/o flertal for medfinanslerinqen af projektet.

Christlan Gyntelberg fremforte endvldere, at det er et visionert

projekt, som mange borger vll ftgladeaf Der er f lere, som har

rettet henvendelse, for at hore om medflnanslerlngen.

Det er forenlngens forst8else, at der stadig er 1,5 mil pt kommu-

nens budget tll stojvolden og at en stojvold baseret pt overskuds-

Jord giver 50 kr./m3 Jord, der bruges I stojvolden D€rfor ftr pro-

lektet en bedre okonoml. Forenlngen har regnet med, at der skal

bruges 4OO.O0O m3 Jord og at det glver 20 mll. kr, I Indtagt. Hvls

stojskarmen mod nord bllver en Jordvold I stedet giver det ogsg en

bedre okonoml for projektet' Det er forenlngens forsttelse, at kom-

munalbestyrelsen er vll l lg t l l  eksproprlatlon, hvls nodvendlg, Kan

der skabes et flertal i Kommunalbestyrelsen for en stoJvold?

Svenstrupl
Holger w. olsen fortalte, at ved afstemnlngen lgrundejerforenln-
gen Svenstrup sagde 56 o/o Ja tll medfinanslerlng af stolvolden og

44 sagde nej. Deres bekymrlng er, at der syd for rlngvej lkke er

nogen vold og stojen kan derfor komme denne vej. Forenlngen vll

derfor gerne have, at projektet udvldes sSledes at volden forsatter

mod syd indtl l den naturllge bakke, der er der I dag. De onsker at

93 | dlalog med kommunen om denne udvldelse af proJektet.

Endvidere foresler forenlngen, at den planlagte stojskerm i den

nordllge dei laves om ti l en Jordvold for pt den mtde at t l l fdre pro-

jektet mere okonomi (underforudsatning af at vi kan fl penge for

det jord vi modtager).
oesuden onsker Svendstrup, at volden flyttes sEledes den kun lig-
ger 15 meter fra motorvejen I stedet for den 25 meter, som er an-

fort i projektet. PB den m:de kan jordvolden blive storre. Svenstrup

onsker ikke at benytte og vedligeholde arealet mellem vejen og vol-

den, sSledes som Bakkehusene onsker.

Ad. 4) Saqen set fra grundejernes side.
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Grundejer Niels B, Jorgensen synes det er iorden, hvis der kan fin-

des rimelig en pris.

Grundejer Niels Kongsbak fremforte, at han har fuld forsttelse for

en stajvold. men synes ikke det er rimellgt at fx Bakkehusene ftr

hele fortjenesten. Der ster I et referat fra grundejerforeningen Bak-

kehusene, at de vil ft en vrerdistignlng p: 30 mil. kr', n8r stojvol-

den er anlagt. Derfor synes han ikke, det er rimellgt, at han skal

salge sin Jord for en slik. Niels Kongsbak fremlagde et forslag, hvor

han gerne vil ste for opforelsen af en stojvold pA betlngelse af, at

han kan bygge huse pt sln grund. Niels Kongsbak vlderegav pro"

Jektet t i l  kommunen.

Katrine Langer fortalte, at vl ikke har kendskab tl l  at kunne ft 50

kr,/m3lord, som bruges I stojvolden. l lenlngen er at byde projek-

tet ud tl l  en Jordentreprenor, for at ft et t l lbud, Med hensyn ti l  at fe

overskudsjord er det vlgtlg at saette betlngelser for fx tidsbegr€ns-
nlng, stledes at man lkke bare kan fylde Jord pt I mange tr. Vl vil

ogst s€tte krav tl l  det landskabellge.

Frank steen tl l fojede, at som han ser det, er det kun okonomlen
som der er uenlgh€d om, Hvls det er rigtlg, at man kan fA 50
kr./m3 Jord, der kommer I lordvolden, kunne man lade Jordejerne
selv bygge Jordvolden. l.4en det er vigtlg at ft undersogt, om det er
rigtig med de 50 kr,/m3.

Chrlstian Gyntelberg gjorde opmarksom pt, at Bakkehusene lkke

er Interesseret l, at der bygges l lge ud foran Bakkehusene. Forenln-
gen har derfor lavet et forslag, hvor der kan l lgges huse uden at
det gener de nuvarende bollger. PA den btde vll der v€re plads tl l
10-12 stykker,

cert Thorslund fremforte, at de to stykker lord, vl taler om, er
landbrugsjord og lkke s.erl ig god landbrugslord, Da kommunen
skulle glve et t i lbud ti l  grundeJerne gik vi ud fra priser p3 14 kr./ha,
som normalt gives for god landbrugsjord, og bbd omkrlng 10
kr./ha. Endvidere vll Gert Thorslund gore opmErksom p3, at area-
lerne ikke er overgSvet ti l  byzone.

Niels B, Jorgensen gjorde opmerksom p3, at vi skal sorge for at
volden ikke skal flyttes, hvls motorvejen ska! udvldes. Hvis vl ligger
volden 15 meter fra motorvejen i stedet for 25 meter.
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Ad 5) Det videre forlob og konklusion.

Borgmester Uffe Thorndahl fortalte, at kommunen ikke umlddelbart

har nogle planer om at byudvikle s3 tet pA motorvejen, selv om vl

godt ved, at andre kommuner ggr det

Formand for Teknik os MilJoudvalset (TMU) Anders Borgen fortalte,

at TNIU ikke har taget sti l l lng ti l  bebyggelse pe arealet. Tl"lU har kun

taget stilling til stojvoldsprojektet, som TMU gerne ser gennemfort.

Borgmester Uffe Thorndahl foreslog, at okonomludvalget (@U) og

TIYU tager et falles mode angtende stojvolden og om der evt. er et

snske om b€byggelse. Kommunen har mullghed for at eksproprie'

r€r, men vil helt undgt dette. Det er heller lkke helt afklaret, om

der kan eksproprleres ti l  en Jordvold, ntr en stojsk€rm ogse kan

bruges, selvom den er dyrere.

Chrlstlan Gyntelberg mener, at mtlinger vlser, at en stojskarm lk-

ke giver st stor effekt som en Jordvold. Da stojskarm€n lkke kan

bllve l lgesg hoj som Jordvolden.

Nlels Kongsbak mener, kommunen kun kan eksproprlere det stykke

lord volden skal l igge pg oq lkke det mellemllggende areal.

Holger Wentzel Olsen mener, at stojskerm er dtrl lgere end stdj-

vold.

Katrine Langer fremforte, at der lkke er nogen forskel pt en stoj-

skarm og en jordvold.

Grundejerforeningerne vll begge gern€ se Nlels Kongsbak projekt.

Kommunen vil derfor fremsende projektet.

Niels B, Jorgensen dnsker, at hans jord ogs8 kan omfatte bebyggel-

se llgesom Niels Konqsbak projekt,

Borgmester Uffe Thorndahl lovede, at vi nok skal kikke pA begge

arealer med hensyn ti l  at kunne bebygge. Endvidere konkluderede
uffe Thorndahl, at @tJ o9 TMU vll s€tte sig sammen og finde en
falles holdning ti l  den videre proces for stojvolden og om kommu-
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nen vil byudvikle pA dette sted. Modet skal f inde sted umiddelbart

efter sommerferien. Derefter modes denne gruppe igen Kommu- 
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nen ser gerne en stojvold og h8ber der kan findes en losning.
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