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På vegne af ejer af matr.nr. 1p, Skødstrup By Skødstrup, beder vi om en dialog om fremtidig  

byudvikling af matriklen, se nedenstående kort med det udpegede område, markeret med mørk  

grøn. 

 

 

Området ligger på Ny Studstrupvej, i landzone øst for Lauritshøj. Området foreslås udlagt som 
perspektivareal i den kommende kommuneplan. Den viste røde stiplede linje er forslag til fremtidig 
afgrænsning mod det åbne land, der fx kan være sammenfaldende med en støjafskærmning i form 
af en beplantet støjvold eller lignende. 



Imellem det nævnte område og Lauritshøj, findes et kommunalt ejet areal, markeret med svagt  

grøn på kortet. Med en yderligere inddragelse af hele eller dele af dette, vil det være muligt  

at lave et landskabeligt placeret byudviklingsområde, der kan få en rigtig god sammenhæng med  

det allerede udviklede Lauritshøj. 

 

Løgten-Skødstrups allerede udførte byudvikling mod øst er karakteriseret af en blanding af åben- 

lav og tæt-lav bebyggelse, opført med grønne zoner og kiler imellem bebyggelserne, så der er god  

adgang til landskabet fra bebyggelserne. En yderligere udvikling af området, som foreslået  

herover, skal derfor videreføre den eksisterende åbne bebyggelsesstruktur, der tager behørigt  

hensyn til landskab, terræn og kirkeindsigt. 

 

For arealet på matr.nr. 1p vil en sådan overordnet bebyggelsesstrategi især give mening, da  

området ligger i et kuperet landskab inden for kirkeindsigtslinjen. Tanken er at disse to parametre  

er det grundlag, der bevirker at området skal udvikles som en åben og let bebygget ”kant” ud mod  

det åbne land, bebygget med blandede boligtyper, som fx enfamilieboliger, tæt-lave  

fællesskabsorienterede bebyggelser og små boliger på små grunde. 

 

Vi håber det vil være muligt at kigge på ovennævnte og tage det med i den kommende debat om 

Temaplanen. Plusform arkitekter kan kontaktes for yderligere oplysninger. 
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