
Høringssvar vedr. 

Arealer til alle boligtyper 

 

Arealerne 

På vegne af Seldrupgård I/S fremsendes hermed høringssvar til temaplan for Arealer til alle boligtyper med 

henblik på, at følgende arealer udlægges til boligområder i tillæg nr. 86 til kommuneplan 2017: 

- Matrikel 15D Fulden By, Beder på 54.209 m2  

- En del af matrikel 15A Fulden By, Beder på ca. 40.000 m2. 

 

 

 

Beliggenheden 

Arealerne, som hermed foreslås medtaget i kommuneplanen, ligger i forbindelse med eksisterende 

boligområde og med kort afstand til Beder skole og Beder butikscenter via stisystem, hvilket gør det 

attraktivt for blandet bebyggelse til alle aldersgrupper.  

En bebyggelse af arealerne er således nem at integrere med såvel eksisterende bebyggelse som rekreative 

arealer.  

 



Potentialet 

Der er stor efterspørgsel på byggegrunde i Beder, men i temaplanen er der ikke medtaget arealer i Beder.  

Det er dog interessant ift. temaplanens temaoplæg fra C.F. Møller Architects for sammensatte 

boligområder.  Denne type boligområde virker oplagt ift. at udvikle et nyt bynært område i Beder, og som 

nabo til villaerne i Skoleparken og Stok- og Stenrosevej, vil de blandede boligformer give mulighed for at 

blive boende i området, også når man bliver ældre.  

Der er ikke udviklet et projekt og dermed ikke arbejdet med tæthed, etager, parkering osv. Dette vil skulle 

ske i samarbejde med myndighederne og med fokus på at indpasse/tilpasse udviklingen i området. 

Sammen med et yderligere fokus på et bæredygtigt byområde, vil det blive en attraktiv bydel. 

Bæredygtighed  

Med bæredygtigt fokus tænkes på, at området skal udvikles med fokusområderne fra National Strategi for 

Bæredygtigt byggeri, og det fokus som er i samfundet for bæredygtighed (og ikke kun klimatilpasning). Der 

er ikke udarbejdet en bæredygtighedsstrategi for området, men det tænkes at blive en del af 

projektudviklingen. 

Der er i dag et stort ønske om byggegrunde i Beder, og når der ingen grunde er, er løsningen i flere tilfælde 

at købe et hus, rive det ned og bygge nyt, hvilket langt fra er en bæredygtig løsning. Der er behov for 

byggegrunde til dem, som ønsker at bygge nyt, og det kan med fordel ske bæredygtigt. 

Omgivelserne  

Der er i området mulighed for at skabe forbindelser til det åbne land og til skoven. Planlægningen af 

området vil således skulle tage hensyn til og sikre, at de rekreative områder skaber sammenhæng og 

kontakt til landskaberne. De rekreative områder vil samtidig have til formål at skabe en samlende funktion i 

området og således bidrage til fællesskab på tværs af de forskellige boligtyper og aldersgrupper. 

 

 

 



Hensyntagen 

Området er beliggende i OSD og særligt sårbart grundvandsområde. Det samme gælder flere andre 

områder, som er udlagt i temaplanen til nye boligområder. Hensynet til grundvandet kan i området 

tilgodeses med en begrænset befæstelsesgrad og ved at udlægge hele området til sprøjtefrit område, 

hvilket vil være en naturlig beslutning i et område med særligt bæredygtigt fokus. Det vil være oplagt at 

lave søer, kanaler, regnvandsbede mm. til nedsivning af regnvand på arealerne. 

 

Der er vedhæftet kort med arealerne.  

 

Vi ser frem til at indgå i en dialog for udvikling af området. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ejerne af Seldrupgård I/S 

 

Kontaktoplysninger (ejere) 

Bent Sejersen 

Ellemosevej 33 

8310 Tranbjerg 

23251744 

bent@sejers1.dk 

 

Morten Sejersen 

Kirkebakken 130 

8330 Beder 

21174510 

floejstrupgaard@mail.dk 

 

Bodil Sejersen 

Artillerivej 96B, 5th 

2300 København S 

28968839 

bodilsejersen@gmail.com 
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Grøn markering er matrikel 15D og gul markering er del af matrikel 15A, Fulden By, Beder 


