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Vedr. ejendommen på Tingodden 3, 6960 Hvide 
Sande.

Nabohøring.

Kommunen har modtaget en ansøgning af den 23. marts 2015 om 
tilladelse til, at opstille 12 stk. mobilhomes på ca. 34 m2 bruttoetage-
areal på Nordsø Camping v/ Nicolai Dvinge, Tingodden 3, 6960 Hvide 
Sande. Plangrundlaget for opstilling af mobilhomes er en landzonetil-
ladelse til supplering af den gældende lokalplan nr. 56 for et som-
merhusområde i Årgab.

I anledning af ansøgningen sender kommunen hermed dette bygge-
projekt i nabohøring i 2 uger.

Placeringen på campingpladsen samt den ydre fremtræden med far-
ver på de ansøgte mobilhomes fremgår af det vedlagte materiale.

Bestemmelserne for landzonetilladelse til opførelse af campinghytter 
/ mobilhomes står i planlovens § 35, stk. 1 og § 36, stk. 5 og be-
stemmelserne for nabohøring står i planlovens § 35, stk. 4.

Eventuelle bemærkninger til ansøgningen skal sendes til kommunens 
e-mail adresse: land.by.kultur@rksk.dk

Den sidste frist for indsendelse af bemærkninger er torsdag den 4.
juni 2015.

Hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser fra naboerne, vil der 
umiddelbart herefter blive givet zonetilladelse til projektet.

Bilag:
- Facadefoto med farvevalg.
- Luftfoto2013 med placeringsområde.
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Bemærk at bilagene eftersendes i særskilte e-mails.

Kopi til:
- Grundejerforeningen af 1976 v/ Leif Smærup, Vibevej 5, 8362 

Hørning
- Nicolai Dvinge, Tingodden 3, 6960 Hvide Sande.

Med venlig hilsen

Anders Lønholdt

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen 
indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens 
behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt 
andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at 
oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over 
behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i 
sagen, og du har altid ret til at udtale dig.


