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Invitation til ansøgning om deltagelse i proces for landsbyudvikling
Ringkøbing-Skjern Kommune inviterer hermed interesserede landsbysamfund i kommunen til at søge
om deltagelse i projektet ”Omdannelseslandsbyer – et udviklingsprojekt i landdistrikterne”. Projektet
har til formål gennem udarbejdelse af fysiske planer i de deltagende landsbyer at hjælpe med at synliggøre nye omdannelses- og udviklingsmuligheder i landsbyerne samt at understøtte lokale initiativer til
landsbyudvikling.
Baggrund
Efter indstilling fra kommunens Landdistriktsråd vedtog Ringkøbing-Skjern Kommunes økonomiudvalg den 11. juni 2019 at igangsætte udviklingsprojektet ”Omdannelseslandsbyer – et udviklingsprojekt i landdistrikterne”. Udviklingsprojektet tager sit afsæt i de nye muligheder for planlægning for
landsbyer, der blev indføjet i planloven ved dennes ændring i 2017. Herefter kan byrådet hvert fjerde
år udpege og afgrænse op til to omdannelseslandsbyer i kommuneplanen.
Kommunen har ved udpegning af omdannelseslandsbyer mulighed for at foretage en anden og mere
udvidet afgrænsning af landsbyen, end hvad der gælder for øvrige landsbyer. Dette giver mulighed for
at bygge inden for en ny landsbyafgrænsning. Ved at udvide en landsbys afgrænsning bliver det muligt
at bygge tættere på f.eks. et attraktivt skov- og naturområde.
Udpegningen af omdannelseslandsbyer er dog blot ét af flere planværktøjer, som kan anvendes i forbindelse med planlægning i landsbyer. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker derfor ikke at begrænse
udviklingsprojektet til de landsbyer, som opfylder planlovens krav for udpegning til omdannelseslandsbyer. Kommunen har derfor opstillet sine egne udvælgelseskriterier, der imødekommer størstedelen af kommunens mindre bysamfund.
Proces
På baggrund af ansøgninger fra kommunens landsbysamfund udvælger Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune to landsbyer til deltagelse i projektet efter indstilling fra Landdistriktsrådet. På
baggrund af de udvalgte landsbyers behov og geografi samt gældende planlægning tilrettelægges den
videre proces for den enkelte landsby. Det videre arbejde kan omfatte udpegning til omdannelseslandsby efter planlovens definition, udarbejdelse af en landzonelokalplan eller noget tredje.

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Du kan læse mere om processen på referatet fra økonomiudvalgets møde den 11. juni 2019:
https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/oekonomiudvalget/dagsordener-referater?AgendaID=2447#63ea5306-a3e4-4ba4-9f3e-f13a9e6893d3

Hvem kan ansøge?
Alle bysamfund, der ikke er udpeget som hovedcenterbyer i kommuneplanen, samt hvor hovedparten
af bysamfundet er helårsbeboelse, kan ansøge.
Hovedcenterbyerne i kommuneplanen er Hvide Sande, Tarm, Skjern, Videbæk og Ringkøbing. Der stilles krav til, at bysamfundet overvejende udgøres af helårsbeboelse, da turismeudvikling har en særskilt planlægning, og nærværende projekts formål er at understøtte landdistriktsudvikling.

Sådan ansøger du
Du og dit landsbysamfund kan ansøge om deltagelse i projektet ved at fremsende en ansøgning til
Landdistriktsrådet senest den 31. januar 2020. Ansøgningen sendes til landdistriktskoordinatoren på
lotte.finnerup@rksk.dk
Ansøgningen skal indeholde:
Kontaktoplysninger med
a.
b.
c.
d.

Navn
Mailadresse
Telefonnummer
Navn og CVR-nummer på den forening eller organisation, du repræsenterer

Organisationsdiagram for landsbyen med
a. Oversigt over arbejdsgrupper
b. Navne på nøglepersoner
Motivation for deltagelse i projektet med beskrivelse af
a. Hidtidig udvikling og igangsatte projekter i lokalsamfundet
b. De initiativer og den udvikling, som planlægningen skal understøtte, samt initiativernes relation
til visionen i Plan- og Udviklingsstrategi 2019-2022 (https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Kommunen/Politikker-og-strategier/Plan-og_udviklingsstrategi-2019-2022.pdf, se
side 4-10) samt evt. kommunens landdistriktspolitik
c. Landsbyens og lokalområdets særlige stedbundne potentialer

Vurderingskriterier
De modtagne ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:
At der i lokalsamfundet er et stærkt engagement, som kan være med til realisere planlægningen (vægtes
40%)
At der i landsbyen og lokalområdet er særlige stedbundne potentialer, der kan være med til at løfte landsbyens udvikling (f.eks. kulturhistoriske eller naturmæssige potentialer) (vægtes 30%)

At der er en hensigtsmæssig organisering i lokalsamfundet (f.eks. en overordnet organisation, der repræsenterer alle byens foreninger og borgergrupper) (vægtes 30%)

Vi håber, at din landsby har lyst til at deltage i projektet og ser frem til at modtage mange gode ansøgninger.

Venlig hilsen
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator og sekretær for landdistriktsrådet
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Ekstern Udvikling, Viden & Strategi
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