Tidsplan
Forslag til Kommuneplantillæg 20 og lokalplan 1131-21 Jordrup – en landsby.
Revideret den 30. april 2014 efter orientering i PBU om konsekvenser ved ændring af zonestatus
PMU orienteres om LP prioritering

12.08.2013*

LOP(intro)

19.08.2013*

Borgermøde

26.08.2013*

Indkaldelse af bemærkninger og ideer

(26.08.2012) - 10.09.2013 *

Udarbejdelse af synopsis

02.09.2013 – 14.10.2013*

SAVE reg. (camp. i Jordrup)

02.10.2013 – 05.10.2013*

Aflevering dagsorden vedr. synopsis til sekretariatet til PMU 14.10. 2013*
Synopsis i Plan- og Miljøudvalget

28.10.2013*

LOP (opfølgning)

5.11.2013 *

Dialog med lodsejere/tilretning af projekter

11.2013 – 03.2014*

Aflevering af dagsorden til PBU vedr. konsekvenser ved
ændret zonestatus

20.03.2014*

Konsekvenser ved ændret zonestatus i PBU

10.04.2014*

Møder/orientering af berørte lodsejere om proces

28.04.-12.05.2014

Sagsbehandling og gennemførsel af arealoverførsels- og
udstykningssager ved landinspektører og KK

13.05.2014 – 28.10.2014

Approbering af matrikelændringer

Inden 02.2015

Udarbejdelse af forslag til lokalplan

-19.08.2014

Stjernehøring (intern)

20.08.2014-03.09.2014

LOP (intern)

08.09.2014

Bearbejdning efter stjernehøring

04.09.2014-17.09.2014

Aflevering til sekretariatet til PBU

18.09.2014

Forslag i Plan- og Boligudvalget

9.10.2014

Forslag i ØU

20.10.2014

Forslag i Byråd

27.10.2014

Annoncering

29.10.2014

Frist for indsigelser

24.12.2014

Bearbejdning af indsigelser

5.01.2015 – 15.01.2015

Aflevering til sekretariatet til PBU

15.01.2015

Lokalplan i Plan- og Boligudvalget

02.02.2015

Forslag i ØU

16.02.2015

Forslag i Byråd

23.02.2015

Annoncering

25.02.2015

Kursiv tekst angiver datoer, der endnu ikke er fastlagt præcist.
*

Er gennemført

**

St. Bededag

26.04.2013 og 16.05.2014

***

Kr. Himmelfart

09.05.201329.05.2014

****

Samme som deadline til sekretariatet

*****

Sommerferie

30.06.2013 – 20.07.2013

Tidsplanen er lavet ud fra følgende forudsætninger:
•

Politisk godkendelse

•

At der ikke bliver behov for særlige undersøgelser om for eksempel støj, forurening,

•

Eventuel ekstern samarbejdspart leverer aftalt materiale, herunder nødvendige infor-

trafik eller andet som medfører forsinkelse
mationer, kortbilag og illustrationer, til aftalt tid og i den aftalte form. Hvis deadline
overskrides vil det have konsekvenser i form af en revideret tidsplan.
•

Der nedlægges ikke veto fra andre myndigheder

•

De politiske møder afholdes som forventet

•

Proceduren for vedtagelse af forslag og endelig plan ikke ændres ved at lokalplanen
skifter kategori fra C eller B til B eller A

•

Byrådsmedlemmer ikke begærer en C eller B lokalplan behandlet i Plan- og Miljøudvalget eller byrådet

•

Indsigelser og bemærkninger nødvendiggør ikke supplerende høring, jf. planlovens §
27, stk. 3

•

Tidspunkt for offentliggørelse af planforslag kan desuden være afhængig af, at der ikke
fremkommer mindretalsudtalelse.

•

At ekspeditionstiden af matrikulære ændringer ved Geodatastyrelsen kan holdes på deres maks gennemsnit (40 dage) http://gst.dk/emner/matrikelejendomsdannelse/ekspeditionstid/

•

At godkendelse af matrikelændringer kan gennemføres inden lokalplanforslaget
offentliggøres.

