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Dagsorden 
 

1. Præsentation af mødedeltagerne 
 

2. Baggrund og formål med indkaldelse til mødet 
 

3. Drøftelse af disponering 
 

4. Det videre forløb  
 
 
Mødested:  PUK, Lanternen, Ebeltoft Administrationsbygning 
Deltagere: (AS) Asger Sørensen, grundejer 
 (GL) Gert Lindgaard, Plankonsulenterne Lindgaard for grundejer 
 (JP) Jørgen Petersen på vegne af Lisbeth Petersen med forkøbsret på en del af arealet. 
 (SK) Søren Daniel Kristensen, Landinspektørcentret A/S for kommende ejer 
 (GS) Gert Sandgaard, arkitekt, Planafdelingen 
 (LA) Lotte Asving, byplanarkitekt, Planafdelingen 
 
 
Ad 3 
Efter præsentation og gennemgang af baggrund og formål med mødet, blev disponering af arealet drøftet, 
med udgangspunkt i Planafdelingens skitse. Planafdelingen understregede, at den præsenterede skitse er 
Planafdelingens skitse og forslag til ny landsbyafgrænsning. Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om 
emnet. 
 
Det blev foreslået af AS og GL, at erhvervsudlæg på den anden side af vejen kunne argumentere for flere 
boliger i landsbyen og dermed kan der indarbejdes større arealudlæg i landsbyafgrænsningen. 
Foreslår at der udarbejdes en helhedsskitse – som enten kan indarbejdes i kommuneplanens 
rækkefølgebestemmelser eller som perspektivområde.  
Planafdelingen understregede at det ikke må være decideret byudvikling i en landsby, og udlægget skal 
indgå som en del af samlet vurdering af landsbyernes arealudlæg. 
 
Der blev udtrykt interesse fra parterne for at arbejde videre med en samlet disponering af det af 
Planafdelingen foreslåede areal, med fordeling af udgifter efter arealstørrelse. 
– AS med ønske om at inddrage et større område, hvor AS kan tilbyde at etablere stiforbindelse, der 
forbinder området til privat skovområde sydøst for Eskerod. 
 
Der skal i forbindelse med lokalplanarbejdet udarbejdes en støjberegning i forhold til støj fra Landevejen, for 
også at afklare hvor tæt på vejen boligerne kan placeres. Herudover skal redegøres for den visuelle 
påvirkning af kystlandskabet, da området ligger indenfor kystnærhedszonen. En større del af området er 
desuden omfattet af skovbyggelinie. 
 
Ejendommen Landevejen 32 kan inddrages i lokalplanområdet efter nærmere aftale mellem de implicerede 
grundejere. 
 
Ad 4 
Planafdelingen vil arbejde videre med et oplæg til en helhedsskitse, og drøfte det øgede areal med 
afdelingens kommuneplanfolk og give en tilbagemelding. 
 
SK, JP og AS, GL har umiddelbart ikke store indvendinger mod at lokalplanudarbejdelse afventer 
kommuneplanens endelige vedtagelse.  
Dog ønsker SK at det ikke udelukkes at lokalplanen kan køre sideløbende med kommuneplanen. 
Planafdelingen oplyste, at det skulle drøftes med Planlægningschefen, men at det umiddelbart vurderes, at 
det vil skabe forkerte signaler i kommuneplanprocessen og lokalplan derfor bør afvente kommuneplanen, 
der ventes endeligt vedtaget ved udgangen af 2009. 
 
Ansøger og grundejer orienteres om kommuneplanforslag, når det offentliggøres. 
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