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Ry, den 20. marts 2019

Søren Kjær
Udarbejdelse af lokalplan for Nørregade 13, matrikel 8v, Låsby By, Låsby
Indsigelse
Tak for referatet fra møde af 14. marts.
Referatet redegør helt tydeligt for vores frustration over at den offentlige planlægning hele tiden
ændrer sig under vores udarbejdelse af lokalplan for området. Det er ændringer der har
væsentlig indflydelse på projektets udformning.
Det er ændringer som på ingen måde fremgår af den vedtagne kommuneplan 16 og som
forringer projektets økonomi og giver væsentlige forsinkelser.
Det bebyggede areal er løbende blevet reduceret med ca. 4.800m2 svarende til 1/4 af det areal
der er angivet i kommuneplanen.
På nuværende tidspunkt kunne vi have været i gang med at byggemodne, hvis lokalplanen
havde haft en normal gang igennem systemet og det ville ikke have været muligt at ændre
kommuneplanen ej heller kræve stier og indsigtslinjer.
Som oplyst på møde den 15.02.19 er arealet så købt under falske forudsætninger ift.
kommuneplanen af 2016
Vi vedlægger 3 versioner af udstykningsplanerne som illustrerer den gradvise reduktion af det
areal, der kan udstykkes til grunde til bebyggelse.
Sagsforløb:
27.11.17
02.05.18
29.05.18
22.06.18
31.08.18
15.11.18
03.12.18
10.12.18
17.12.18
11.01.19

1. ansøgning om lokalplan
Møde om lokalplaner, hvor det blev besluttet at igangsætte arbejdet med disse.
Anmodning om udarbejdelse af lokalplan jf. møde af 02.05.18
Miljø- og planudvalget har vedtaget at igangsætte lokalplanen
Indsendelse af det supplerende materiale iht. MP’s beslutning
Møde om regnvandsbassin
Der fremsendes reviderede planer ift. regnvandsbassin
Mail fra planafdelingen om indsigtslinje.
Der indsendes brev med kommentar til hhv. regnvandsbassin og indsigtslinje.
Møde hos kommunen om: Sti langs det grønne område indlagt ind over
byggefeltet samt krav om at der skulle indlægges en stor indsigts linje mod kirken,

27.02.19
15.03.19

foruden beskyttelseslinje omkring kirken, som var kendt. Med sti og indsigtslinjer
reduceres det udlagte areal med ca. 2.200m2
Nyt forslag indsendes
Møde hos kommunen hvor det oplyses at dal-armen vil ligge yderligere beslag på
over ca. 2500m2 af grunden

Venlig hilsen
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Steen Hassager Petersen

Bilag:
Udstykning version 1
Udstykning version 2
Udstykning version 3
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