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Høringssvar til ’Forslag til kommunalplan 2022’. 

Boliger og byomdannelse - ’Arealet mellem Hvidtjørnen og Rødtjørnen’. 

I forslag til kommuneplan 2022 nævnes forskellige arealer, som kan bebygges, deriblandt et område benævnt 

som ’Arealet mellem Hvidtjørnen og Rødtjørnen’. 

Ved fremmøde i Hollænderhallen, torsdag 3. marts til ’spørgetime’ var forvaltningens repræsentanter usikre 

på, hvad det var for et areal, men lovede at returnere med et svar, som jeg dog aldrig har modtaget, derfor 

denne indsigelse. 

Jeg formoder, at arealet er matr. nummer 334yp jf. vedhæftede uddrag af kort fra kommunens hjemmeside. 

Der hersker åbenbart forvirring i forvaltningen om navngivning af diverse arealer. I referat fra ØU mødet 19-8-

2021 er arealet omtalt som Hvidtjørnsarealet. Dette navn er imidlertid det navn, som nærværende 

kommuneplan forslag anfører for plan nummer 3.16 (matr. nummer 334yr), hvor der bl.a. græsser køer og får i 

sommer perioden. 

Af teksten i kommuneplan forslag fremstår det, som om det pågældende areal allerede er dækket af en 

lokalplan med mulighed for etagebyggeri. 

Det er imidlertid ikke korrekt – arealet omfattes af den lokalplan (som i kommuneplan forslag er benævnt 

3.06B på side 158, som også dækker Gårdhusene - Hvidtjørnen lige numre), og i denne lokalplan er kun 

mulighed for bebyggelse i ét plan, så etagebyggeri her vil kræve en lokalplan ændring. 

Det nævnes også, at området ’fungerer som rekreativt område for de omkringliggende boliger’. Det er korrekt, 

men det bør tydeliggøres, at den nordlige del af området er legeplads med legeredskaber betalt og 

vedligeholdt af de omkringliggende tre grundejerforeninger. 

Med venlig hilsen Steen Larsen 

 

Efterfølgende referencer til kommuneplan forslagets sider: 

På side 12 står teksten 

’Arealet mellem Hvidtjørnen og Rødtjørnen er allerede udlagt til boligformål og er attraktivt beliggende med sin 
placering ud mod Strandparken. Området vil kunne udnyttes til varieret etageboligbyggeri.’ 

Og på side 15 teksten 

’Arealet mellem Hvidtjørnen og Rødtjørnen er i dag et grønt område, der fungerer som rekreativt område for de 
omkringliggende boliger. Det ligger attraktivt placeret lige ud til Strandparken. Arealet har i tidligere 
kommuneplaner været udlagt som boligområde og er omfattet af Byplanvedtægt nr. 4 fra 1966, som udlægger 
området til boligformål. Området vil egne sig til boligbyggeri og vurderes at kunne rumme i størrelsesordenen 
30-35 boliger ved byggeri i to etager.’ 

Og på side 158, under kolonne for lokalplan 3.06B 

’Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1 etage’. 





 


	Høringssvar til ’Forslag til kommunalplan 2022’.
	Efterfølgende referencer til kommuneplan forslagets sider:

