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Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg 10 og Lokalplan 473 
Der har været gennemført en foroffentlig høring i perioden 22. marts 2021 til 5. april 2021 af Tillæg 10 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til 

Lokalplan 473 for et område til boligformål på Nørregade 5, Hvide Sande. 

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, et resumé af bemærkningerne, samt kommunens svar på bemærkningerne. 

Tabel 1 
 

 

Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 Myndigheder m.v.   

1 Brand og Redning, 

Midtvest 

1a. Opmærksomheden henledes på, at der i 

forbindelse med udstykning til byggeri skal 

der etableres befæstede tilkørselsveje til 

fremføring af redningsberedskabets 

køretøjer jf. gældende 

byggelov/bygningsreglement.  

1b. Der skal etableres vendepladser for 

tilkørselsveje som er længere end 200 

meter, vendepladser på tilkørselsveje som 

ender blindt samt areal til udstigning.  

1c. Ved etagebyggeri skal der afsættes 

redningsareal til håndstiger og drejestiger jf. 

gældende byggelov/bygningsreglement. 

Endvidere henvises til 

Ad 1a: Ved selve bebyggelsen vil køre- og P-areal være belagt med fliser.  

Indkørslen lever op til redningskøretøjets minimum krav ift. en 

vejbredde på 4,5 meter. Skulle det vise sig, at vejen mod forventning ikke 

kan bære tunge lastbiler, så skal vejen udbedres så dette bliver muligt. 

 

 

Ad 1.b: Økonomiudvalget besluttede d. 12 januar ikke at stille krav om en 

vendeplads på matriklen.  

 

 

Ad 1c: Administrationen har gjort bygherre opmærksom på 

bygningsreglementets krav om redningsåbning mv.  Fra den 1. januar 

2020 er der indført om krav certificerede rådgivere til teknisk 
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Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

bygningsreglementets krav til maksimal 

drejeradius. 

byggesagsbehandling på brand og konstruktioner skal vurdere denne 

type byggerier.   

 Borgere   

2. Ejer af Nørregade 8, 

Hvide Sande 

2a: Ved rørende byggeriet Nørregade 5 

Udformning af byggeriet virker meget 

dominerende og totalt ødelæggende for hele 

området. 

2b: Angående højden kan jeg i beskrivelsen 

se, at bygningen bliver højere end alle de 

omkringliggende bygninger hvilket vil sige, 

at den ødelægger udsigten fra Troldbjerg til 

visse områder af naturen og miljøet 

omkring Tyskerhavnen. 

 

 

 

 

2c: Efter borgermødet i februar 2020 blev 

der i maj udgivet en flot visionsplan 

vedrørende Troldbjerg og området, hvor 

både borgere og kommunen giver udtryk for 

at området, skolen, hallen og Troldbjerger et 

stykke kultur på lige fod med Tyskerhavnen. 

Ad 2a: Holdningen er noteret, se ad 2a 

 

 

Ad 2b: Der er udarbejdet en arkitektoniske vurdering af 

bygningshøjden,”… Dertil vurderer administrationen at bebyggelsen i tre 

etager kan træde fint ind i gadebilledet, selvom den er højere end de 

nærmeste omkringliggende bygninger.  

Det skyldes dels at der langs Nørregade findes andre, højere bebyggelser, 

herunder skolen og den kommende etagebebyggelse i tre etager på 

Nørregade 24-32. Bebyggelsen vil blive placeret foran det langt højere 

terræn ved Hvide Sande Hallen og ved siden af byens højeste punkt, 

Troldbjerg.”    

 

Ad 2c: Den 18. maj 2020 vedtog byrådet udviklingsplanen Hvide Sande. I 

udviklingsplanen er der et overordnet fokus på fortætning i Hvide Sande, 

som efterfølgende er blevet indarbejdet i kommuneplanen. 

Udviklingsplanen udpeger Nørregade som et område, hvor fortætning 

kan finde sted.  

 

 

 


