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Dokumenttekst:

Kære Michael Blomquist
Tusind tak for din fine og meget velargumenterede skrivelse.
Det er meget positivt at projektet ikke vurderes i strid med kommuneplanens bestemmelser
og jeg har naturligvis meget stor forståelse Gribskov kommunes bekymring for præcedens.
Man kunne argumentere for at Sandlodsvej netop er/ burde være kendetegnet ved mindre
lodder 
Min umiddelbare tanke er at bebyggelsen jo netop udformes som én fritliggende
boligbebyggelse, men indrettes som tre selvstændige boliger. For ikke at skabe præcedens i
forhold til udstykning (og blive omfattet af Byggelovens §10a) kan boligerne etableres med
et overlap, således udstykning ikke er muligt.
Efter min vurdering er at der i området er stor efterspørgsel på mindre private
udlejningsboliger i området. I baghaven ligger Bakkebo med en masse mindre boligenheder,
men det er jo langt fra alle der kvalificerer sig til en plads der.
At der indrettes flere boliger i én bygning er vel næppe en ændring af karakteren af de
omliggende ejendomme – såfremt man udformer havearealer og parkeringspladser på en
hensigtsmæssig måde (og ikke som tre selvstændige parceller som oprindelig tænkt). Man
vil politisk gerne have et varieret botilbud i Gribskov kommune og denne ejendom ligger tæt
på indkøb, offentlig transport og i gå-afstand til centrum. Jeg mener at min måske burde
fremlægge sagen politisk, således der kan tages en politisk drøftelse af forholdet mellem at
fastholde en karakter for områder og udvikle områderne med forskellige boliger, således
man som ældre kan blive boende i området og ikke flytte til at andet sted for at få en

passende bolig.
Med venlig hilsen
Kristian Baatrup, MRICS
Landinspektør / Mediator
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