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INDSIGELSESNOTAT
Opsamling af indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget er behandlet i nedenstående
notat. Forvaltningens kommentarer står med kursiv skrift.

A. Indsigelse fra ejer af matrikel 832, som gerne vil have reduceret beplantningsbæltet ud
mod Nørregaards Alle og rykke facaden tættere på vejskel for bedre at kunne udnytte
grundens bredde, hvilket vil reducere bredde af plantebæltet til 0,6 meter.
Indsiger ønsker desuden at facaden fra 1. sals højde kan trækkes helt ud til vejskel.
Ad. A.
Der er forvaltningens vurdering, at beplantningsbæltet langs Nørgaards Alle er med til at danne en
helhedsvirkning i gaden, grundet gadens fremtidige funktion som forbindelse til Herning+. Forvaltningen anbefaler at der fastholdes et beplantningsbånd for at skabe et grønt træk langs facaderne
på Nørgaards Alle. Det vurderes at beplantningsbåndet kan reduceres for at give mulighed for at
ejendommen på matrikel nr, 832 kan udvikles. Forvaltningen anbefaler at, indsigelsen vedrørende
en reduktion af beplantningsbæltet og dermed en forskydning af byggefeltet mod Nørgaards Alle
imødekommes.
Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningen med at trække facaden helt ud til vejskel fra 1.
etage langs Nørregaards Alle ikke bør imødekommes. Der er i lokalplanen givet mulighed for, at
altaner, karnapper eller lignende kan fraviges med op til 0,8 meter i forhold til facadelinjen. Forvaltningen vurderer, at en løsning hvor der gives mulighed for, at hele facaden fra 1. sal til 4. sal trækkes ud til skel, ikke giver den bedste arkitektoniske helhed. 5. sal er i lokalplanen tilbagetrukket fra
facadelinjen med 2 meter.
B. Indsigelse fra ejer af matrikel 835.
Ad. B
Indsiger har trukket sin indsigelse til lokalplanen tilbage da der er underskrevet en købsaftale på
ejendommen. Dermed bliver ejendommen en del af byudviklingen i området.
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