
Referat fra møde afholdt i Rodskov Forsamlingshus, tirsdag den 11/9 2013 kl. 17.00: 

 
Mødet havde forud været annonceret i netudgaven af Adresseavisen Syddjurs mandag den 9/9 2013 samt på Rodskov 
Eskerod Portalen, www.rodskoveskerod.mono.net 
 
Ca. 60 personer var mødt frem. 
 
Fra Syddjurs Kommune mødte: 
 
Kirstine Bille(KB) – Borgmester. 
Poul Møller(PM) - Direktør for plan, udvikling, kultur, natur, teknik og miljø. 
Tina Degn Rasmussen(TDR) – Chef for plan, udvikling, kultur og miljø. 
 
Torsten Klein Mikkelsen fra Hornslet Distriktsråd bød velkommen og meddelte at han ville være mødeleder, indtil han 
var nødt til at forlade mødet kl. 17.40, hvorefter det var aftalen at Henrik Andersen ville overtage mødeledelsen indtil 
mødets afslutning, ligesom det var aftalt, at Rasmus Holk Poulsen ville skrive et referat fra mødet. 
 
KB indledte herefter med en kort præsentation af det nærmere formål med mødet.  

Herunder blev det påpeget, at der først vil blive truffet en endelig beslutning omkring kommuneplanforslaget efter 
høringssvarene er behandlet, samt at orienteringsmødet alene skulle søge at besvare de mere tekniske/praktiske dele af 
planforslaget, eksempelvis forløb af grænser på kortmateriale m.v. Endvidere kunne der være ting som endnu ikke var 
besluttet endeligt vedr. planerne. 
 
PM tog over, og slog fast, at man var indstillet på at mødet foregik i en uformel tone samt at man gerne ville svare på 

de spørgsmål der undervejs måtte komme fra de fremmødte borgere.  

Herefter gik PM i gang med en redegørelse for hvad en kommuneplan overhovedet er for en størrelse, hvad 
perspektivområder er m.v. 
Kommuneplanforslaget for 2013 er i offentlig høring indtil den 17/9 2013, hvorunder borgerne har mulighed for at 
komme med bemærkninger. Herefter foretages en administrativ gennemgang af de fremkomne bemærkninger, og der 
kommenteres herpå fra en faglig vinkel, af den kommunale forvaltning. Endelig træffes der til slut politisk beslutning 
om planen på baggrund af de fremkomne høringssvar m.v. 
I forhold til det konkrete planforslag gjorde PM herefter rede for, at det for kommunen har været afgørende, at få andel i 
den vækst der forventes at ske i de kommende år i Århus og omegn. Man har herunder afholdt møde med 
Naturstyrelsen og har herfra fået ros for at tage naturhensyn m.v. i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget. 
PM anførte at der siden kommuneplanen fra 2009 har været et ønske om udvikling i den vestlige del af kommunen. 
Dengang fik man ikke tilladelse til et erhvervsområde nord for Eskerod, idet Miljøcenter Århus på daværende tidspunkt 
bl.a. krævede at der blev udarbejdet en helhedsplan for området. I forbindelse med det nuværende planforslag er den 
pågældende helhedsplan nu indarbejdet, ligesom der har været en offentlighedsfase, med bl.a. orienteringsmøder afholdt 
i foråret. Arbejdet med planen er mundet ud i en ansøgning om tilladelse til en seriøs planlægning i kystnærhedszonen, 
hvorunder der efterfølgende har været ført drøftelser med Naturstyrelsen. Alt skulle gerne munde ud i en vedtagelse af 
kommuneplanforslaget ultimo 2013. 
 
TDR tog herefter ordet og gjorde rede for den konkrete planlægning i kystnærhedszonen.  
Primært ansøgte kommunen bredt, men efter dialog med Naturstyrelsen indeholder det konkrete planforslag nu alene de 
områder der forventes at kunne udvikles over en periode på 12 år. Naturstyrelsen har alene godkendt udvikling i den 
sydlige del af Rodskov. Områderne i Eskerod udgår, men overgår i stedet til perspektivområder. Alt dette vil fremgå af 
den endelige kommuneplan 2013, herunder også, at den ”grønne kile” syd for Rodskov udgår. 
 
Spørgsmål vedr. konklusionerne i landskabskarakterkortlægningen fra 2006, der sagde at udvikling omkring Rodskov 

Eskerod skulle bremses. 

TDR oplyste, at Syddjurs Kommune, i forbindelse med større planlægningsopgaver, får udarbejdet mere detaljerede 
landskabskortlægninger, og at man også denne gang har fået udarbejdet en landskabskarakterkortlægning for det 
konkrete område i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen.  
 
  
 

 

 



Spørgsmål om, hvor den pågældende ændring til analysen kunne findes.  
TDR oplyste at denne fremgik af kommunens hjemmeside, samt at kommunen havde anmodet en ekstern person til at 
udarbejde denne, hvilket i øvrigt var den selvsamme som i 2006 havde lavet analysen for det daværende Århus Amt. 
 

 

Spørgsmål fra Henrik Okkels omkring realiteten i udlæg af antal grunde syd for landevejen i Rodskov.   

TDR svarede at der i forbindelse med ansøgningen til Naturstyrelsen blev stillet krav om en bebyggelsesplan for 
området. Denne afstedkommer omkring 190 nye boliger i Rodskov. 
Henrik Okkels anførte hertil at der i 2005 blev udstykket 61 grunde, hvoraf alene 21 er udnyttet i 2013, hvilket svarer til 

1 ½ - 2 boliger pr.år, og at der derfor med det planlagte udlæg er  grunde til de næste 50 år. 

TDR svarede at der i den forbindelse skal anlægges en samlet betragtning for Syddjurs Kommune som helhed. 
 
Spørgsmål om vejanlæg gennem have. 

TDR svarede at kommuneplanen alene udlægger rammerne for den videre planlægning. 
 
Kommentar fra Ole Kragelund vedr.ønske om mere udvikling mod den østlige del i kommunen.  

 

Spørgsmål om zoneskift i Eskerod. 

På sigt er der ønske om at Eskerod skifter karakter fra landzone til byzone. 
 
Spørgsmål vedr. perspektivområder. 
Disse er mulige at inddrage over tid, men vil i så fald kræve en ny planlægningsproces på dette tidspunkt. 
 
Torsten Klein Mikkelsen tog kort ordet og meddelte at klokken nu var 17.40 og at han nu overlod mødeledelsen og 
afslutningen til Henrik Andersen. 
 
Spørgsmål fra Henrik Okkels omkring ”salamimetoden” i projektet. 

Der vil alene blive udviklet i takt med de konkrete behov der opstår, og kommuneplanen udstikker pejlemærket på det 
lange sigt. 
 

Spørgsmål til KB omkring ”masterplanen”- er området stadig egnet til udvikling efter møderne med Naturstyrelsen- er 

du blevet klogere? 

Nej svarede KB, mener stadig der er behov for planlægning i forhold til det konkrete behov og for at kunne styre 
udviklingen i området.  
 

Spørgsmål om fredning af området. 

KB svarede, at kommunen naturligvis ville respektere dette, hvis det blev tilfældet. 
 
Spørgsmål vedr. den manglende infrastruktur i området. 

PM svarede at man var bekendt med problematikken. 
 
Spørgsmål fra Niels Viderø vedr. kortmaterialet, der forekommer svært at gennemskue. 

TDR svarede at disse fandtes på hjemmesiden, og at de endelige felter i øvrigt først bliver endelig fastlagt ved 
kortmaterialet i tilknytning til den endelige kommuneplan 2013. 
 
Spørgsmål omkring den videre proces. 

Udviklingen af de konkrete udlæg i kommuneplanen hviler i første omgang på de enkelte lodsejeres initiativ. 
Projektmagerne afholder udgifter til byggemodning, vejanlæg m.v., d.v.s. dette koster ikke kommunekassen penge. 
 

Spørgsmål vedr. lugten af tang i det planlagte område 

KB anførte at der jo allerede var beboelser i området. 
 
Spørgsmål om, hvad der skal tages konkret stilling til inden den 17/9 2013. 

PM og TDR svarede, at det alene er de udlagte rammeområder syd for Rodskov der konkret skal tages stilling til. 
Perspektivområderne er ikke i spil i denne omgang, men man er velkommen til, at tilkendegive sin holdning til disse 
også. 
 
Spørgsmål fra Elin Jacobsen vedr. processen i.f.m. den videre udnyttelse af de udlagte arealer. 



TDR svarede at det er helt op til de enkelte ejere af de udlagte planområder. Kommunal ekspropriation for at realisere 
planerne er mulig, der kan ikke gives nogen garanti for at dette ikke vil ske, såfremt dette er helt centralt for projektets 
gennemførelse. 
KB supplerede med, at tanken er, at lodsejerne i samarbejde med projektudviklere finder en løsning, og at kommunen 
kun undtagelsesvist vil ty til ekspropriation. Til trods for store udviklingsprojekter i kommunen gennem årene, har 
ekspropriation være et sjældent anvendt værktøj.  
Spørgsmål om byzonegrænsen i Rodskov. 

Arealerne nord for landevejen er beligende i byzone. 
 
Sluttelig afslutning ved PM og TDR, der opfordrede de fremmødte til at komme med deres indsigelser inden den 17/9 
2013. Efter høringsfristens udløb forventes kommuneplanen vedtaget på det sidste byrådsmøde i 2013. 
 
Henrik Andersen tog ordet m.h.p. mødets afslutning ,og takkede de fremmødte fra kommunen for deltagelsen. 
 
Mødet afsluttet ca. kl. 18.20 
 
Som referent: 
 
Rasmus Holk Poulsen 
  
 
 
 
 
 

 
 


