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Vedr.: Forslag til kommuneplan 2022. – Høringsindsigelse.

Med henvisning til skrivelse af 2. februar d.å. angående høring vedrørende forslag til kommuneplan
2022 og det herved fremhævede i forhold til byfortætning kan jeg hermed på vegne grundejerforeningen
Søvang, der omfatter 625 parceller, meddele, at grundejerforeningen er modstander af, at der sker en byfortætning i området.
For grundejerforeningens område gælder byplanvedtægt nr. 4, der nærmere fastsætter, at området skal
have karakter af villakvarter med åben lav bebyggelse, som kun må bestå af fritliggende parcelhuse.
Dette gælder med få undtagelser, hvor der efter en bebyggelsesplan kan godkendes række-, kæde- eller
gårdhuse.
Grundstykkerne har en størrelse, der ikke giver mulighed for udstykning, når det i øvrigt i byplanvedtægten er fastsat, at der ikke må udstykkes med mindre størrelse end 700 m2 for grunde, hvor der opføres fritliggende parcelhuse.
Bebyggelsesgraden er fastsat til 20 %.
I de senere år er imidlertid sket en byfortætning, der har fundet sted, idet der har været dispenseret i forhold de herved anførte gældende regler, hvilket hverken grundejerforeningen eller de enkelte lodsejere
har haft indflydelse på, da byplanvedtægten ikke er søgt ændret med heraf følgende høring.
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Grundejerforeningen og et stort antal lodsejere er ikke interesseret i, at der sker en yderligere byfortætning, ligesom man da heller ikke ville have tiltrådt den byfortætning, der allerede har fundet sted, dersom man var blevet hørt, og det kan dermed tilkendegives, at grundejerforeningen og lodsejerne vil være modstandere af enhver regulering, der måtte føre en yderligere byfortætning ud i livet.
Der kan derved henvises til generalforsamlingsreferat af 25. oktober 2021, vedhæftet, generalforsamling
15. marts 2022, samt erklæringer indhentet af grundejerforeningen fra lodsejere, hvilke erklæringer eftersendes/overbringes, hvortil kommer, at bestyrelsen er bekendt med, at flere medlemmer har indgivet
indsigelse direkte til kommunen.

Det kan derfor også forventes, at grundejerforeningen vil være indstillet på at forfølge sagen i retlig henseende, såfremt der måtte blive gennemført regulering, der gør byfortætning mulig i grundejerforeningens område.
At der allerede i enkeltstående tilfælde er sket en byfortætning ved udstykning ændrer ikke herpå, og
udstykning er da også alene gennemført af lodsejere, som ikke har haft en egen interesse i bevarelse af
området som villakvarter, eftersom det typisk er sket i forbindelse med et efterfølgende salg og spekulation for øje.
Dette brev medunderskrives af grundejerforeningens bestyrelse som følger:
Lasse E. Hvidman, formand, Kastanievej 19
Birka Sonne Hansen, kasserer, Lindevej 22
Christian S. Wenneberg, bestyrelsesmedlem, Akacievej 39
Niels B. Ulrich, bestyrelsesmedlem, Søvej 11
Mia Sommer, bestyrelsesmedlem, Tværvej 41A
Flemming Sieben, bestyrelsesmedlem, Poppelvej 131
Christian S. Wenneberg, bestyrelsesmedlem, Akacievej 39
Lars Nerving, bestyrelsesmedlem, Poppelvej 14
Jane Stoffregen, suppleant, Tværvej 24
Hans Christian Hansen, suppleant, Poppelvej 42

Med venlig hilsen

Jens Larsen
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En yderligere byfortætning vil væsentligt ændre områdets karakter af villakvarter med åben lav bebyggelse og dermed ideelt såvel som materielt forringe områdets værdi for lodsejerne, og dette i et sådant
omfang, at det ligger ud over den tålegrænse, som lodsejerne skal acceptere.

