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Notat ønsker til KPT Tørring

Nr.
1

Navn, Adresse
Østergårdsvej 8
og 10, 7160 Tørring

Bemærkningens resumé
a) Ønsker at få arealerne i
kommuneplanen 300.000m2

Administrationens kommentarer
Ad. a) På baggrund af en analyse af
behovet for arealer til byvækst i Tørring kan arealerne ikke inddrages,
idet der allerede er tilstrækkelige
arealer udlagt.

Ændringsforslag
Det vurderes, at ønsket ikke
kan imødekommes i denne
kommuneplanrevision. Ønsket
er noteret til næste kommuneplan – i vil blive kontaktet inden
den næste kommuneplanrevision 2025 for at høre om ønsket
stadig er relevant.

2

Kirkevej 26, 7160
Tørring

a) ønsker at få ejendommen i
kommuneplanramme for boliger. (landejendom) på Kirkevej
26, 7160 Tørring som ligger lige uden for byzonen.
Vi har ca. 10.000 m2 til vores
hus og ønsker at kunne udstykke ca. 1/2 delen til et par
grundstykker.

Ad. a) På baggrund af en analyse af
behovet for arealer til byvækst i Tørring kan arealerne ikke inddrages,
idet der allerede er tilstrækkelige
arealer udlagt.

Det vurderes, at ønsket ikke
kan imødekommes i denne
kommuneplanrevision. Ønsket
er noteret til næste kommuneplan – i vil blive kontaktet inden
den næste kommuneplanrevision 2025 for at høre om ønsket
stadig er relevant.

3

Vongevej 16A,
7160 Tørring

a) vil gerne have ændret rammen fra rekreativ ramme til

Ad. a) der er tale om en privat boligejendom i midten af Tørring. Ud-

Rammerne tilpasses således
ejendommen ligger i en bolig-

4

Vongevej 30,
7160 Tørring

boligramme, således han kan
udvide garagen.

lægget af en rekreativ ramme over
denne ejendom må anses at være
en fejl.

ramme.

a) Ønsker at få en del af ejendommen udlagt til boliger.

Ad. a) der er arbejdet med ønsket i
forbindelse med kommuneplan
2017. Arealerne ligger uden for udpegningerne for natur mv. og boligrammen kan umiddelbart udvides.

Rammen tilpasses med det pågældende areal.
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