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Forord

Ambitionen om en mere nærværende planlægning er grundlaget for kommuneplanrevisionen
2021-2033. Dette tillæg er ét af to tematillæg, der er udarbejdet i forbindelse med kommuneplanrevisionen og med afsæt i Plan – og Udviklingsstrategien 2019-2022.
Tillægget er udarbejdet med input fra kommunens borgere, foreninger, udviklingsfora, landdistriktsråd og Handelsråd. Tak for de mange input.
Dette kommuneplantillæg omhandler ændringer til følgende tre afsnit:
1. Byernes roller – samspil mellem byer og land
Afsnittet er omdøbt fra det tidligere ”Bymønster”.
Afsnittet indeholder de ændringer der er foretaget.

2. Strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter
Afsnittet er omdøbt fra det tidligere ”Boliger i landsbyer og landdistrikter”.
Afsnittet er gennemgående revideret.
3. Detailhandel
Afsnittet er revideret ift. nye mål og retningslinjer.
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Resumé af tillæg
Byernes roller
- samspil mellem byer og land

Afsnittet bymønster i kommuneplanens hovedstruktur suppleres
med dette tillæg, og ændrer navn
til Byernes roller – samspil mellem
byer og land.
Formålet med revisionen er at
sætte fokus på samspillet mellem
byer, landsbyer og landdistriter;
og om hvordan vi i fællesskab som
borgere i kommunen, kan blive
bedre til at se og understøtte de
forskellige områders styker,
frem for at se hinanden som
konkurrenter.

Det eksisterende bymønster har
fokus på byerne størrelse og deres
funktioner. Ved at supplere bymønstret bliver det mere
nuanceret, og kan i højere grad
understøtte en differentieret
satsning i kommunen med
udgangspunkt i stoltheder og
styrker.

I nærværende kommuneplantillæg
fremgår de konkrete suppleringer, der er foretaget i afsnittet
bymønster.

Bymønstret er suppleret med et
stolthedskort, der viser, hvad vi er
stolte af samt et fyrtårnskort
med tolv politisk - strategiske
fyrtårne.
Fyrtårnene fungerer som pejlemærker i forhold til udvikling
og placering af nye projekter i
kommunen.

Borgernes input om stoltheder i
kommunen har sammen med kommunes udviklingsstrategi med
videre, dannet grundlag for udarbejdelse af et stolthedskort.
På baggrund af stolthedskortet har
byrådet derefter identificeret tolv
strategisk - politiske fyrtårne.

Der har været fokus på en involverende proces sammen med de
lokale kræfter. Konkret har alle
kommunens borgere via et digitalt
samarbejdsforum haft mulighed for at fortælle, hvad de er
stolte af, og hvordan de samarbejder. Derudover har en politisk
ambassadørgruppe deltaget aktivt
gennem hele processen.

Stolthedskortet og fyrtårnskortet supplerer det eksisterende
bymønster, og vil fungere som
pejlemærker i forhold til udvikling og placering af nye projekter i kommunen.

En nærværende proces

Ambassadørgruppen har sammen
med de lokale udviklingsråd,
borgerforeninger og landdistriktsråd arbejdet aktivt for at udbrede
kendskabet til det digitale
samarbejdsforum.

Et mere nuanceret
bymønster

På den måde skabes der et bredere grundlag for en differentieret
satsning. Ensatsning, hvor de forskellige områders styrker og
stoltheder sættes aktivt i spil, frem
for at smøre et tyndt lag ud over
det hele.
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Strategisk planlægning
for landsbyer og
landdistrikter
Revisionen af afsnittet tager afsæt
i den moderniserede planlov vedrørende strategisk planlægning
for landsbyerne. Mål, retningslinjer samt redegørelser er opdateret
i forhold til dette.
De nye målsætninger og retningslinjer for det strategiske arbejde
med landsbyerne, tager blandt
andet udgangspunkt i stoltheds
kortet og fyrtårnskortet.
Disse to kort danner baggrund
for spændende muligheder for
udvikling af den enkelte landsbys identitet og potentiale, men
også for at landsbyerne kan se sig
selv i nye og måske utraditionelle
samarbejder.

Afsnittet indeholder derudover en
redegørelse for de kommunale initiativer, der er igangsat for at sikre
attraktive landsbyer.

Detailhandel
Afsnittet detailhandel er med
dette kommuneplantillæg opdateret. Revisionen har haft til formål
at sikre mere konkrete mål for
detailhandlen og i særdeleshed
for planlægningen for dagligvarebutikkerne i kommunens
hovedcenterbyer. Derudover har
formålet med revisionen været
at indarbejde relevante ændrede
muligheder fra den moderniserede planlov i retningslinjerne
samt at opdatere den bagvedliggende redegørelse for kommunens
detailhandelsplanlægning.

Revisionen af afsnittet medfører
derfor, at mange af de eksisterende målsætninger erstattes af
mere konkrete mål. Det overordnede mål er dog stadig at skabe
optimale rammer for en attraktiv
detailhandel, så levende bymidter og byer fremmes til gavn for
bosætning, erhverv og turisme.
De nye og mere konkrete mål
understøtter hovedcenterbyernes
forskellighed og er dermed i tråd
med den supplering af bymønstret,
der ligeledes sker i nærværende
kommuneplantillæg.

En nærværende proces
Kommunen har oplevet en øget
efterspørgsel fra aktører med
dagligvarebutikker om en placering i periferien af kommunens
hovedcenterbyer.
Dette har sammen med erkendelsen af, at hovedcenterbyerne
er forskellige, dannet baggrund
for, at byrådet har drøftet, hvordan de enkelte hovedcenterbyers
udvikling i forhold til placering af
dagligvarebutikker skal være.

Målsætningerne er derfor blevet opdelt i en generel del for
alle kommunens byer samt en
mere konkret del for de enkelte
hovedcenterbyer, så der sikres
differentierede udviklingsmuligheder, der er understøtter de enkelte
byers potentialer og udvikling.
Med udgangspunkt i ambitionen
om en mere nærværende planlægning, blev der forud for en
drøftelse i byrådet indhentet input
fra de forskellige hovedcenterbyer.
Konkret blev de lokale udviklingsråd bedt om at indhente viden fra
deres byer.
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Miljøvurdering
Denne viden præsenterede udviklingsrådene for byrådet, og
handelsrådet gav ligeledes deres
input til byrådets drøftelse. Forud
for dette var byrådet på studietur
til byer med lignede udfordriger
for at søge inspiration til deres
drøftelse.

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). I henhold
til loven er der først udarbejdet en screening. I screeningen
er lovgrundlaget afklaret og det
er vurderet, om planen medfører
en væsentlig indvirkning på miljøet, og om der derfor er pligt til at
udarbejde en miljøvurdering.

Da screeningen resulterede i, at
der skulle gennemføres en miljøvurdering, er der efterfølgende
gennemført en afgrænsning af
de emner, miljøvurderingen skal
omfatte. Herunder er der foretaget
en høring af berørte myndigheder.
Miljøvurderingen og den tilhørende screening er vedlagt bagerst
i tillægget.
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Byernes roller

- samspil mellem byer og land
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I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018
med senere ændringer) foretages følgende ændring af Kommuneplan 2017-2029:
Hovedstrukturafsnittets titel "Bymønster" ændres til "Byernes roller - samspil mellem byer og land"
og afsnittets indhold ændres og suppleres til nedenstående.

1. Byernes roller - samspil mellem byer og land

Intro

Dette afsnit beskriver kommunens netværk af byer, landsbyer og landdistrikter i forhold til deres samspil, rollefordeling og synergier. For at fremme en stærk og
dynamisk udvikling og understøtte byernes og det åbne lands særlige udviklingsmuligheder, er bymønstret suppleret med en udpegning af kommunens stoltheder og

fyrtårne.

Byrådet ønsker en nærværende planlægning. Det kræver en løbende og tæt dialog. Udpegningen af stoltheder og fyrtårne tager, derfor udgangspunkt i en samskabende
levende proces.

De lokale kræfter er eksperter på deres styrker, derfor er der anvendt en nedefra og op tilgang.
Alle kommunens borgere har været inviteret til at deltage i processen, og haft mulighed for at
fortælle og vise deres stoltheder og samarbejder.
Der har været afholdt pop up workshops rundt om i kommunen samt åbnet en digital platform,
hvor alle kommunes borgere og virksomheder kunne komme med input til, hvad de er stolte af og
hvad der kendetegner de forskellige områder.

Der blev der udpeget en række nøgleaktører, som blev inviteret ind i processen herunder de
lokale udviklingsråd, borgerforeninger, landdistriktsråd, handelsråd mv.
Med baggrund i udpegning af kommunens stoltheder, har vi udpeget enkelte markante fyrtårne af høj kvalitet, som samlet set er med til at profilere hele kommunen. Fyrtårnene, har med
deres stærke lys en positiv afsmittende effekt på store områder, både indenfor og udenfor kommunen.

Bymønstret, stolthedskortet og fyrtårnene skaber et større grundlag for prioritering, samt fungerer som pejlemærker i forhold til at udvikling og placering af nye projekter.
Forudsætningerne for kommunens bymønster ændrer sig over tid. Der sker en løbende udvikling
i regionen. Det er vigtigt for kommunens udvikling at se sig selv i en større regional sammenhæng,
især i forhold til udviklingen i større byer som Herning, Holstebro og Esbjerg. For at sikre fortsat
vækst og udvikling bør kommunens byer samlet set imødegå udviklingen i regionens større
byer.
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Mål
•

At bymønsteret, stothederne og fyrtårnene skal skabe grundlag
for en fokuseret og differentieret udvikling af kommunen, som
understøtter sammenhængskraften i hele Naturens rige.

•

At bymønsteret, stothederne og fyrtårnene tilsammen skal skabe
større grundlag for at byerne og det åbne land kan styrke deres
identitet, rolle og udnytte stedbundne potentialer.

•

At opfordre hovedcenterbyerne, lokalcenterbyerne og landsbyerne
til at danne lokale udviklingsråd og samarbejder byerne imellem
og på tværs af kommunegrænsen, samt se sig selv i nye tværgående
samarbejder by/by og land/by.

Retningslinje
		Bymønsteret, stothederne og fyrtårnene skal indgå som grundlag
		
		

for placering og udvikling af nye projekter samt understøtte
eksisterende og nye samarbejder

10

Fyrtårnskort med tolv strategiske fyrtårne

OSLO
FRIVILLIGHED
& FÆLLESSKAB

NATURKRAFT
ENERGI & KLIMA

HISTORISK KULTURMILJØ
& ARKITEKTUR

LOKALE
FØDEVARER

OPLEVELSESAKSE
TURISME &
HAVNEERHVERV

MALMØ

OPLANDET TIL SUPER
SYGEHUSET GØDSTRUP

PRODUKTIONS - OG ENERGILANDET
med grøn energi, landbrug,
fødevarer & industri

FERIELANDET

HAMBORG

VIDEN &
INNOVATION
x

NATIONALPARK
FJORDEN

naturskole, natur&fiskeri

Landsbyer
Lokalcenterbyer
Hovedcenterbyer
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Stolthedskort
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Baggrund
Bymønsteret beskriver
kommunens netværk af byer,
landsbyer og landdistrikter med
hensyn til deres samspil og rollefordeling i udviklingen af kommunen. Rollefordelingen og samspillet
bysamfundene imellem skal
være med til at skabe sammenhæng, identitet og udvikling i hele
kommunen.
Ved at udpege stoltheder og
fyrtårne sikres en fokuseret og differentieret udvikling, frem for at
smøre et tyndt lag ud over det hele.
Ved at fremhæve, hvad vi er stolte
af, kan der skabes grundlag for at
by og land kan understøtte hinandens styrker og ressourcer, fremfor
at se hinanden som konkurrenter.
Fyrtårnene kan med deres stærke
lys få en stor afsmittende effekt
på store områder, både indenfor
og udenfor kommunen, og være
med til at skabe grundlag for mere
synergi og power.
Det nye stærke bymønster, som nu
også rummer stoltheder og fyrtårne kan i højere grad sætte lokale
vækstmuligheder og borgernes
ressourcer i spil, samt understøtte
dialog og roller.
Et nu styrket bymønster, som tager
udgangspunkt i de stedbundne
potentialer, bidrager også til at
styrke sammenhængskraften i
byerne og på tværs af by og land.
Kommunens netværk af byer
suppleret med stolthederne og
fyrtårnene, er et godt grundlag for
at by/by og land/by kan indgå i

nye samarbejdskonstellationer på
kryds og tværs, så positive synergier kan opstå.

Byerne og det åbne land kan også
bruge stolthedskortet og de udpegede fyrtårne til at styrke deres
identitet og rolle som by eller
område, eller ligefrem bruge det
som springbræt til at opbygge en
ny identitet. Alle kommunens byer
og det åbne land har potentialer og styrker, som kan udnyttes
og danne grundlag for den videre
udvikling. Stolthedskortet illustrerer, at det er muligt for en by,
eller et område, at sætte potentialer fra nær og fjern i spil i forhold
til en bys eller områdes positive udvikling. Det præciseres, at
Ringkøbing-Skjern kommunes
primære forbindelseskorridorer til
motorvejsnettet er både Rute 15
og Rute 11.

Ændringer

Afsnittets titel er ændret fra
"Bymønster" til "Byernes roller –
samspil mellem byer og land".
Introen er suppleret med:
•

En beskrivelse af processen for
udpegning af fyrtårne og stoltheder, herunder at der er taget
udgangspunkt i en nærværende
planlægning.

•

Hvordan at det nye bymønster
understøtter udviklingen i by
og på land.

Afsnittet om byroller er justeret,
således sat det understøtter det nye
bymønster.
Et afsnit om byernes samarbejder
er blevet omformuleret til et mål.
Under Mål er der blevet tilføjet
følgende tre mål:
• At bymønsteret, stothederne og
fyrtårnene skal skabe grundlag
for en fokuseret og differentieret udvikling af kommunen,
som understøtter sammenhængskraften i hele Naturens
rige.
• At bymønsteret, stothederne
og fyrtårnene tilsammen skal
skabe grundlag for at byerne
og det åbne land kan styrke
deres identitet, rolle og stedbundne potentiale.
• At opfordre hovedcenterbyerne,
lokalcenterbyerne og landsbyerne til at danne lokale
udviklingsråd og samarbejder
byerne imellem og på tværs af
kommunegrænsen, samt se sig
selv i nye tværgående samarbejder by/by og land/by.
Under retningslinjer er der tilføjet
følgende retningslinje:
"Bymønsteret, stothederne og fyrtårnene skal indgå som grundlag
for placering og udvikling af nye
projekter samt understøtte eksisterende og nye samarbejder."
Til baggrundsafsnittet er der
tilføjet et nyt afsnit om baggrunden for udpegning af stoltheder og
fyrtårne.
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Strategisk planlægning
for landsbyer og
landdistrikter
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I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018
med senere ændringer) foretages følgende ændring af Kommuneplan 2017-2029:
Hovedstrukturafsnittets titel "Boliger i landsbyer og landdistrikter " ændres til
"Strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter". Afsnittets indhold ændres til nedenstående.

2. Strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter

Intro

Landsbyerne udgør en attraktiv bosætningsmulighed blandt andet på grund af nærheden
til naturen, mange boligkvadratmeter for få penge, samt det tætte sammenhold internt i
landsbyerne.

Det er vigtigt for Byrådet, at der skabes gode rammer for et varieret bosætningstilbud i
landsbyerne, selvom den private og offentlige service ikke kan forventes at forblive uændret alle
steder.
Byrådet har med baggrund i mange input fra lokalsamfundet udpeget stolthedsflader og fyrtårne.
Se afsnittet "Byernes roller - samspil mellem byer og land". Dette har givet et rigtig godt grundlag
for at arbejde strategisk med landsbyernes udvikling og den enkelte landsbys identitet og
potentiale, men også for at landsbyerne kan se sig selv i nye og måske utraditionelle samarbejder.
Landsbyens gode rammer skal sikres ved at bygge videre på landsbyens styrker så som beliggenhed, kulturmiljø, natur, kulturtilbud, lokal identitet samt fællesskaber.

Det må forventes, at den private og offentlige service deles mellem landsbyer, hvor den enkelte
landsbys styrker og udviklingspotentialer vil blive afgørende for indholdet af offentlig og privat service.
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Mål
•

At arbejde strategisk med landsbyplanlægning, herunder mulighed
for udvikling af landsbyer.

•

At understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyerne.

•

At fremme en differentieret og målrettet udvikling af landsbyerne
via en tæt og løbende dialog om deres stedbundne udviklingspotentialer.

•

At styrke landsbyerne og landdistrikterne som attraktive og forskelligartede bosætningsområder på grundlag af de enkelte byers
særlige kvaliteter og potentialer med hensyn til beliggenhed, kulturmiljø, natur, kultur og lokal identitet.

•

At landsbyer med særlige styrker og/eller med særlig geografisk tæt
beliggenhed i forhold til det overordnede vejnet, ved hovedcenterbyerne eller i tilknytning til støttepunkter for ferie- og fritidslivet
kan tilgodeses med særlige byudviklingsmuligheder.

•

At arealer til byvækst i landsbyer kun kan tilvejebringes i begrænset
omfang, primært ved huludfyldning inden for landsbystrukturen og
som afrunding af landsbyen mod det åbne land.

•

At landsbyerne opfordres til at indgå samarbejder på tværs både
inden for og uden for kommunens grænser, herunder arbejde på
sammentænkning af funktioner samt samarbejde med hovedcenterog lokalcenterbyerne.
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Retningslinjer
1.
I landzoner kan boligbyggeri, som hovedregel kun ske i tilknytning
		til landsbyer.
2.
I landsbyerne, der ligger i en landzone, kan der udlægges areal til
		
byvækst i begrænset omfang primært til boligformål og
		
grønne områder og i mindre grad til mindre erhvervsvirksom_
		
heder, herunder håndværksvirksomhed og offentlige formål.
		
3.
Som udgangspunkt kan der - i alle landsbyer, der er rammelagte
		
og uanset størrelse - udlægges et areal på én hektar til boligformål
		
i planperioden. Arealet kan udlægges ved en udvidelse af
		
eksisterende afgrænsning af landsbyen eller ved udfyldning af
		
huller i den eksisterende afgrænsning. I landsbyer, der ikke er
		
rammelagte, kan nye boliger kun etableres ved huludfyldning i
		landsbystrukturen.
4.
		
		
		
		

Ved placering af boliger, mindre erhverv, andre funktioner og
nærrekreative områder skal der tages hensyn til landsbyens
særlige karakter samt kulturhistoriske, landskabelige og
naturmæssige spor og værdier, så disse indpasses og synliggøres
i planlægningen og bidrager til at kvalificere og understøtte
landsbyen som bosætningsområde.

5.
		
		

Levedygtige lokalsamfund bør understøttes via en løbende og tæt
dialog med lokalsamfundene om udviklingspotentialer og synergier i og imellem landsbyerne.

6.
		
		
		
		

I landsbyerne kan en differentieret og målrettet udvikling
understøttes via helhedsplaner, område- og bygningsfornyelse,
udpegning af omdannelseslandsbyer, landzonelokalplaner,
kulturmiljøregistreringer (SAVE), bevarende lokalplaner, lokale
udviklingsplaner, landzonetilladelser og kommuneplantillæg
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Baggrund
I kommuneplanen er byerne
opdelt i et bymønster bestående
af hovedcenterbyer, lokalcenterbyer og landsbyer. For at sikre
landsbyernes udvikling er alle
landsbyer rammelagt, så arealudviklingen målrettes i forhold til de
stedbundne potentialer og landsbyernes struktur.

Grundlaget for den strategiske
landsbyplanlægning:
Landsbyerne i RingkøbingSkjern Kommune er hovedsagelig
bosætningsbyer med begrænset
dagligvarehandel og servicetilbud,
men med lokale samlingssteder for
fritid og arrangementer. En del af
landsbyerne har derudover skolevirksomheder, der rækker ud over
kommunegrænsen, f.eks. højskoler
og efterskoler.
I Kommuneplanen er der afgrænset 33 landsbyer.
De forskellige landsbyer har vidt
forskellige potentialer og styrker. Nogle af disse potentialer og
styrker som bosætningsområder
handler om blandt andet nærheden til:
• Den overordnede
infrastruktur
• Hovedcenterbyerne
• Støttepunkter for ferie- og
fritidslivet
• Kulturhistoriske og landskabelige spor og værdier
• Værdifulde naturområder

Udpegning af stoltheder og
fyrtårne
I forbindelse med arbejdet med byernes roller har

Ringkøbing-Skjern Kommune lyttet til borgerne i hele kommunen,
for at kortlægge hvad de er stolte
af i landsbyen, samt hvad der kendetegner de forskellige områder.
Med baggrund i de mange input fra
borgerne samt analyser og strategier, er der udarbejdet et kort, som
viser kommunens stoltheder. Med
udgangspunkt i stolthedskortet,
har Byrådet også udpeget kommunens fyrtårne. Se afsnittet Byernes
roller - og samspil mellem byer og
land.
Med stolthedskortet og fyrtårnene,
er der skabt et solidt grundlag for
at skabe en god synergi mellem alt
det som sker i by og på land, da de
forskellige styrker og potentialer
er blevet synliggjort for alle kommunens borgere, men også folk
uden for kommunens grænser. Ved
at fremhæve kommunens stoltheder, er der skabt et godt grundlag
for, at by og land kan understøtte
hinandens ressourcer, fremfor at
se hinanden som konkurrenter.

Landsbyernes
fokus og samarbejder

Landsbyerne har mulighed for at
anvende stolthedskortet og fyrtårnene strategisk i forhold til
byernes fremtidige fokus og samarbejder med andre byer.
Der er i dag flere landsbyklynger i kommunen som er opstået,
primært med baggrund i landsbyernes beliggenhed tæt på
hinanden.
Med stolthedskortet og fyrtårnene
har landsbyerne nu mulighed for
at se sig selv i nye, og måske også

utraditionelle samarbejder.
Det kan også være, at en landsby,
kan se et potentiale i et tæt
samarbejde med en hovedcenterby eller en landsby uden for
kommunegrænsen.

Eksempler på strategiske overvejelser i forhold til landsbyernes
fokus og udviklingsmuligheder:
•

•

•

•

Flere landsbyer er placeret i
eller tæt på naturkorridoren.
Dette umiddelbare potentiale
kan muligvis danne grundlag for et nyt landsbyklynge
samarbejde, på tværs af kommunen øst-vest.

Velling er beliggende meget
tæt på Ringkøbing, som er
udpeget som fyrtårn i forhold
til historisk kulturmiljø og
arkitektur. Er det noget som
landsbyen Velling kan spinde
videre på i forhold til fremtidig
fokus og udviklingsmuligheder?
Ølstrup er beliggende tæt på
den nye oplevelsesakse, hvor
fokus ligger på kunst og kultur. Dette kan muligvis være
et fremtidigt udviklingspotentiale for landsbyen Ølstrup
herunder en eventuelt ny samarbejdskonstellation mellem
hovedcenterbyer og landsbyer
langs aksen.
Vorgod-Barde er placeret tæt
på Videbæk og kan brande
sig på at være landsbyforstad til Videbæk og Herning.
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Vorgod-Barde er placeret
langs forbindelseskorridoren jf. Stolthedskortet og en
del af fyrtårnet ”Oplandet til
supersygehuset Gødstrup”.
Landsbyens styrke er den
nære adgang til Vorgod Å og
den omgivende Ådal, der har
unikke naturelementer, der er
integreret med byen. Byen er
et optimalt bosætningssted
med et stærkt foreningsliv,
"Det gode barneliv" (skole
og børnehave, sundhedshus
m.v.) og nærhed til masser
af arbejdspladser og en god
infrastruktur.

Redegørelse for hvordan
kommuneplanlægningen
understøtter landsbyernes
udvikling
Landsbyerne er rammelagt til
bolig-, erhvervs- og centerformål,
offentlige eller rekreative formål.
Der er en forholdsvis stor rummelighed som muliggør en positiv
udvikling i landsbyerne. Derudover
er flere landsbyer i nærheden af
Videbæk som er i byzone.
Kommuneplanen indeholder
mange mål og retningslinjer i
forhold til bevaring af lokale kulturmiljøer og interesserer både
i by og på land. Flere af kommunens landsbyer er udpeget på kort
i kommuneplanen, som værdifulde
kulturmiljøer. De landsbyer som
indgår i et kulturmiljø, kan også
bruge de stedbundne kulturmiljøpotentialer til at udvikle deres
identitet og udviklingspotentiale.

Kommuneplanen indeholder en
landskabskarakteranalyse, som
inddeler kommunen i 16 landskabskarakterområder. Dette
skaber et godt grundlag for identificering af herlighedsværdier
og nye udviklingspotentialer i og
omkring landsbyerne.
I kommuneplanen er der omkring
flere landsbyer udpeget positive
skovrejsningsområder, som kan
være med til at fremme befolkningens nærhed til naturen samt
levedygtige og attraktive landsbyer
og deres udvikling.

•

•

Hvordan landsbyernes
udvikling understøttes

Landsbyernes udvikling understøttes løbende via dialog med
landsbyerne om potentialer og
styrker, herunder opbakning til
eksisterende landsbyklynger og
fremme af eventuelle nye landsbyklynger inden for og uden for
kommunens grænser. Mere konkret har Ringkøbing-Skjern
Kommune igangsat blandt andet
følgende tiltag for at understøtte
landsbyerne og landdistrikternes
udvikling:
•
•

Der er ansat en kommunal
landdistriktskoordinator

Landdistriktsrådet arbejder
blandt andet på at synliggøre lokalområdernes aktiver
og implementering af kommunens landdistriktspolitik.
I forbindelse hermed er der
oprettet en pulje til at styrke
fællesskaberne på tværs af
landsbyerne.

•

I Landdistriktspolitikken fremgår kommunens ønsker for
landdistrikterne hvad angår
for eksempel bosætnings- og
udviklingsmuligheder samt
tværgående samarbejder om
aktiviteter, faciliteter og services.
Landsbypedellerne hjælper
med at sikre serviceniveauet i
landsbyerne, f.eks. renholdelse
af offentlige areal. De kan derved være med til at frigive de
lokale ildsjæles kræfter, der i
stedet kan bruges på nye aktiviteter, arrangementer eller
udviklingsopgaver til gavn for
landsbyen.
FrivilligVest er en forening
som i samarbejde med
kommunen er med til at koordinere frivillige og kommunale
indsatser. Hertil kommer en
række formidlingsindsatser,
som skal styrke bosætningen
og byudviklingsplaner.

Hvordan levedygtige
lokalsamfund i landsbyerne understøttes

Ringkøbing-Skjern Kommune
betragter en landsby som levedygtig ud fra samme definition som
Udvalget for levedygtige landsbyer
har benyttet til deres afrapportering til regeringen.
En levedygtig landsby defineres
som en by, ”hvor der løbende sker
en til- og fraflytning, og boliger
omsættes løbende. Der er god
adgang til lokale og regionale
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jobmarkeder, og adgangen til
offentlig og privat service er ikke en
barriere for bosætning i området,
ligesom der er et aktivt fritids- og
kulturliv. Den fysiske og digitale
infrastruktur er på et tilfredsstillende niveau, og mobiliteten
opleves ikke som hæmmende for
indbyggerne”.
Ringkøbing-Skjern Kommune
understøtter levedygtige lokalsamfund i landsbyerne ved at:
•

•

•

•

Der udarbejdes fysiske
helhedsplaner for udvalgte
landsbyer, som er med til
at fremme udvikling af
landsbyerne og herunder
attraktive boligområder.
Helhedsplanerne kan være
med til at understøtte igangsætning af nye projekter.

•

•

•

Der er oprettet en grundsalgshjemmeside, som viser ledige
kommunale boliggrunde i
blandt andet landsbyerne.
Der støttes op om virksomhederne ved blandt andet ved at
tage en tidlig dialog med dem
om planlægnings- og udviklingsmuligheder.

Der arbejdes løbende på at
styrke landsbyernes forståelse af, at de skal se sig selv
i en større sammenhæng
med hovedcenterbyer og
lokalcenterbyer og at servicefunktionerne byerne imellem
kan deles og de derved samlet
står stærkere.

•

Understøtte et mangfoldigt og
involverende kultur- og fritidsliv i hele kommunen, herunder
kortlægning og formidling
af lokale ruter samt understøttelse af lokale initiativer,
der fremmer kreative miljøer, fælleskab og mulighed for
individuel udfoldelse.
Der er fokus på, at den digitale
infrastruktur fremmes i landsbyerne og landdistrikterne.
Der er stor politisk opbakning til, at Ringkøbing-Skjern
kommune fortsat handler
proaktivt på bredbånds- og
mobilområdet.
Mobiliteten i landsbyerne
understøttes via et udbygget
vejnet med forbindelse til det
overordnede regionale vejnet
samt net af kollektive busruter suppleret med flextaxi.
Derudover er der togforbindelse til nogle af landsbyerne.
Derved er adgangen til det de
lokale og regionale jobmarkeder sikret.
Sammentænke funktioner
i landsbyerne aktivt blandt
andet via arbejdet med de
kommunale ejendomme.
Derved kan der opstå nye
synergier mellem forskellige
aktiviteter.

Zonetilladelse
til nye boliger
Det er byrådets hensigt at

administrere lovgivningens lempeligere regler for zonetilladelse til
nye boliger i umiddelbar tilknytning til landsbyer, så:
- Der efter individuel og konkret
vurdering kan gives tilladelse til, at
de gængse gennemsnitlige grundstørrelser (ca. 1429 m2) udvides
op til 2.500 m2, hvis landsbykarakteren ikke ændres ved placering af
bebyggelse på grunden, og hvis de
angivne hensyn i loven ikke taler
imod.
- Hvis der samlet ansøges for
et antal på mere end fire store
grunde med et maksimum på
2.500 m2 pr. individuel grund, er
dette lokalplanpligtigt.
Landsbyerne i landzone udgør
en relativ stor del af kommunens
bosætningsområder til helårsbeboelse. Landsbyerne i landzone er
derfor fortsat en vigtig del af de
mange bosætningsmuligheder til
helårsbeboelse i kommunen.

Fordelt på de 12 landsbyer med
under 200 indbyggere, som er
afgrænset i kommuneplanens rammer, vil der som udgangspunkt
være en rummelighed svarende til
6 boliger om året i planperioden.
Kommunens landsbyer spiller en
væsentlig rolle som bosteder og
lokale knudepunkter for omkringliggende landområder og for nogle
former for erhvervsliv og offentlig
service.
Samarbejde er en vigtig
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forudsætning for at skabe udvikling. Byrådet opfordrer alle byer til
at etablere samarbejder.

Håndtering af faldefærdige
bygninger, opkøbte møllenabohuse og erstatningsbyggeri mv. i det åbne land
Byrådet ønsker, at arbejde for
en ændring af administrationspraksis/lovgivningen således
at dispensationsmuligheden til
genopførelse af byggeri efter
brand, anden form for skade
eller efter nedrivning af utidssvarende bebyggelse i landzone samt
opkøbte møllenabohuse, ændres
til en ret, til at flytte genopførelsen
af bebyggelsen til en placering,
hvor der i forvejen ligger en klynge
af huse, nedlagte husmandssteder eller tættere på eksisterende
landsby.

Ved en genopførelse af ejendommen bør det generelt tilgodeses
at bygningen placeres i forhold
til en god udsigt. Der skal også
tages hensyn til landskab, beskyttelseslinjer samt karakteren
af det miljø bebyggelsen indgår i. Placeringen må ej heller
påtvinge skærpede miljøkrav eller
begrænse udøvelsen af omliggende
erhvervsvirksomhed/landbrug.

Klimatilpasning

I forbindelse med nærværende
revision af kommuneplanen, er der
gennemført en udpegning af områder med risiko for oversvømmelse
eller erosion.

Dette fremgår af afsnittet om klimatilpasning. På baggrund af
kortet over områder med risiko for
oversvømmelse eller erosion
er det muligt at forudse, hvor der
i forbindelse med planlægningen
bør foretages undersøgelser, og
hvor der bør stilles krav, f.eks. om
mindste sokkelkote.

Ændringer

Afsnittets titel er ændret fra
"Boliger i landsbyer og landdistrikter" til "Strategisk planlægning for
landsbyer og landdistrikter."
Under Intro er der tilføjet et afsnit
om stolthedsflader og fyrtårne.
Under Mål er der blevet tilføjet følgende mål:
•

At arbejde strategisk med
landsbyplanlægning, herunder mulighed for udvikling af
landsbyer

•

At understøtte en udvikling
af levedygtige lokalsamfund i
landsbyerne

•

•

At fremme en differentieret og
målrettet udvikling af landsbyerne via en tæt og løbende
dialog om deres stedbundne
udviklingspotentialer

af funktioner samt samarbejde
med hovedcenterbyer og lokalcenterbyer.

Derudover er der blevet slettet et
mål om at landsbyer i landzone
primært skal være attraktive bosætningsområder og udgøre en særlig
bosætningsmulighed i kommunen.
I Retningslinjer er to retningslinjer skrevet sammen til punkt 4 og
punkt 5 og 6 er tilføjet.
I afsnittet Baggrund er der blevet
tilføjet afsnit om grundlaget for den
strategiske landsbyplanlægning,
stoltheder og fyrtårne, landsbyernes
fokus og samarbejder, eksempler på
strategiske overvejelser, fokus og
udviklingsmuligheder, redegørelse
for hvordan kommuneplanlægningen understøtter landsbyerne
udvikling, hvordan landsbyernes
udvikling understøttes samt hvordan levedygtige lokalsamfund i
landsbyerne understøttes.
I afsnittet om landzonetilladelser
er teksten om landsbyerne styrker og potentialer flyttet op under
afsnittet om grundlaget for den
strategiske landsbyplanlægning.
Afsnittet om klimatilpasning er
tilrettet.

At landsbyerne opfordres til at
indgå samarbejder på tværs
både inden for og uden for
kommunens grænser, herunder
arbejde på sammentænkning
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Detailhandel
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I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018
med senere ændringer) foretages følgende ændring af Kommuneplan 2017-2029:
Hovedstrukturafsnittet "Detailhandel" opdateres.

3. Detailhandel

Intro

Gode indkøbsmuligheder, attraktive bymidter og en stærk detailhandel har stor betydning
for bosætning, erhverv og turisme, herunder jobskabelse. Butikker er sammen med
servicefunktioner, kultur- og fritidsfaciliteter, kontorarbejdspladser, uddannelsesinstitutioner mv.
med til at skabe liv i bymidterne og i byerne. I samspil med et attraktivt fysisk miljø bidrager
bylivet til den helhedsoplevelse, der efterspørges af bosiddende, erhvervsliv og turister.

I dette afsnit beskrives, hvordan kommunen gennem planlægningen vil bidrage til at skabe en
attraktiv detailhandel, der understøtter levende bymidter og byer.
I forhold til butiksstrukturen, er det byrådets generelle mål:
•

At der skabes optimale rammer for en attraktiv detailhandel, så
levende bymidter og byer fremmes til gavn for bosætning, erhverv
og turisme.

•

At de enkelte hovedcenterbyer ikke nødvendigvis har ens rammer,
men støttes efter den enkelte bys mål og behov.

•

At nye dagligvarebutikker skal placeres, så de på bedst mulig måde
kan betjene deres opland.

•

At der satses særligt på bymidterne i Ringkøbing, Skjern, Videbæk
og Hvide Sande i forhold shopping og oplevelser.

•

At bymidten i Tarm opretholdes med fokus på opholdsaktiviteter,
samt at aflastningsområdet i det nordlige Tarm udvides.

•

At den eksisterende dagligvarehandel i lokalcenterbyerne og i
landsbyerne opretholdes.

•

At arealforsyningen til nye butiksformål tilpasses det forventede
behov.

•

At bymidterne understøttes med fortætning af boliger.
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I forhold til butiksstrukturen, er det byrådets konkrete mål:

Ringkøbing
•

At planlægning af eventuelle nye muligheder for udvidelser af dagligvarebutikker i periferien af Ringkøbing skal ske i eksisterende aflastnings- og lokalcentre.

•

At området ved Holstebrovej – tæt på Ndr. Ringvej, hvor der i dag er en eksisterende dagligvarebutik, kan udvides med et lokalcenter, hvis der er behov.

•

At bymidten skal udvikles, gerne via fortætning af boliger og ved at sætte det historiske
bymiljø endnu mere i spil.

Skjern
•

At der eventuelt på sigt kan planlægges for yderligere dagligvarebutikker i periferien af
byen, hvis der er behov.

•

At bymidten skal udvikles, gerne gennem fortætning af boliger og ved at tage hensyn til
Skjerns specielle kulturhistorie som landets yngste købstad.

Videbæk
•

At der eventuelt kan planlægges for et nyt butiksområde i periferien af byen ved boligområdet i den vestlige del af byen, hvis der er behov.

•

At bymidten skal udvikles, gerne gennem fortætning af boliger og ved at der tænkes flere
oplevelser ind
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Tarm
•

At aflastningscenteret i det nordlige Tarm gentænkes og udvides.

•

At bymidten i Tarm skal udvikles ved at gøre den mere attraktiv –
for eksempel gennem fortætning af boliger og ved at trække det
grønne element ind.

Hvide Sande
•

At der i Hvide Sande ikke planlægges for yderligere dagligvarebutikker i periferien af byen.

•

At butiksområdet i den nordlige del af byen dog på sigt bør styrkes.

•

At bymidten skal udvikles i forhold til det turistmæssige potentiale
og gennem fortætning.
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Retningslinjer
1.

Detailhandelsstruktur og placering af butikker:

1.1
		

Etablering af nye butikker og omdannelse af eksisterende
bygninger til butiksformål skal ske inden for de afgrænsede områder til butiksformål dvs. i: Bymidter, aflastningscentre, lokalcentre, områder til butikker der forhandler særligt pladskrævende
varegrupper samt områder til enkeltstående butikker til et lokalområdets daglige forsyning. De afgrænsede områder er vist på 		
kortet med detailhandelsstrukturen og angivet i tabel 1.

		
		
		
		
		
1..2
I områder til butikker med særlig pladskrævende varer eller varer,
		
som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold kan der alene
		
tillades butikker, der forhandler f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, 		
		
campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, bygge		
		
materialer, grus-, sten- og betonvarer og møbler samt
		
ammunition og eksplosiver.
1.3
I tilknytning til tank- og togstationer, stadioner, fritliggende 		
		
turistattraktioner og lignende, der ligger uden for de afgrænsede
		
områder til butiksformål, kan der etableres butikker til brug for
		
kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære
		funktion.
1.4
		
		
		
		

Erhvervsvirksomheder må i tilknytning til deres produktionslokaler etablere maksimum én mindre butik til salg af egne
producerede varer. Der må kun ske salg af egne producerede
varer, dvs. varer der er fremstillet til færdigvare uden deltagelse af
andre produktionsvirksomheder eller lignende.

1.5
		
		

I landzone kan der i overflødiggjorte bygninger etableres mindre
butikker. Dette gælder ikke for arealer beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.

1.6
		

Lovligt stående butikker kan uanset retningslinje 1.1-1.5 indgå i 		
en ny planlægning.
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2.

Butiksstørrelser

		
2.1
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i hver af de afgrænsede områder til butiksformål, dvs. i hver bymidte, aflastnings		
center, lokalcenter, områder til butikker med særligt pladskræ		
vende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæs		
sige forhold samt områder med enkeltstående butikker, må ikke
		
overstige det i tabel 1 angivne. Ligeledes må bruttoetagearealet 		
		
for den enkelte butik ikke overstige det i tabel 1 fastsatte.
2.2
		

Bruttoetagearealet til butikker, der etableres i aflastningscentre,
skal være minimum 400 m2.

2.3
Bruttoetagearealet til butikker, der etableres i tilknytning til tank		
og togstationer, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lig		
nende, må ikke overstige 200 m2. Kiosker i forbindelse med cam		
pingpladser og feriecentre tillades dog op til 250 m2.
		
Kiosken for Bjerregård Camping (rammeområde 02rf004) må
		
være op til 260 m2. I tilknytning til feriecentret i Søndervig
		
(rammeområde 46rf005) må der etableres samlet 500 m² til
		butiksformål.
2.4
Bruttoetagearealet per butik til salg af egne producerede varer 		
må ikke overstige 300 m2.
2.5
		

Det samlede butiksareal for en butik i landzone i en overflødig
gjort bygning må ikke overstige 250 m2.
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Baggrund
I dette afsnit beskrives baggrunden for kommuneplanens mål,
retningslinjer og der gives en vurdering af detailhandelsstrukturen
og arealudlæg til butiksformål,
herunder fastsættelsen af maksimale bruttoetagearealer til
butiksformål.

Attraktive bymidter, gode indkøbsmuligheder og en stærk
detailhandel har stor betydning for
udvikling af bosætning, erhverv
og turisme. Dette er baggrunden
for at der i 2015 blev gennemført en detailhandelsundersøgelse
”Detailhandlen i Ringkøbing-Skjern
Kommune – udviklingsmuligheder og scenarier, 2015”, link.
Detailhandelsundersøgelsen lå til
grund for revisionen af detailhandelsstrukturen i Kommuneplan
2017-2029 og er dermed
også en del af baggrunden for
den nuværende planlægning.
Detailhandelsundersøgelsen
blev gennemført af Institut
for Centerplanlægning (ICP)
og indeholdte anbefalinger
til udviklingen af detailhandlen. En interessentgruppe med
repræsentanter for handelsstandsforeningerne, Erhvervscentret
– Ringkøbing Fjord Erhvervsråd,
Destination Ringkøbing Fjord
Turisme, Kulturelt Samråd
og Landdistriktsrådet med
flere var med til at kvalificere
undersøgelsen.

Siden sidste revision er planloven blevet moderniseret med flere
muligheder og et større kommunalt ansvar til følge, også hvad
angår detailhandelsplanlægning.
Der har i den forgangne kommuneplanperiode været gennemført
konkret planlægning, der har
ændret på detailhandelsstrukturen
og det fremtidige samlede bruttoetageareal til butiksformål i Skjern
og Søndervig.
Med denne revision af kommuneplanens detailhandelsafsnit
revideres målsætningerne for
kommunens detailhandelsplanlægning på baggrund af en aktiv og
nærværende proces med fokus på
hovedcenterbyerne og involvering
af nøgleaktører fra de enkelte byer.
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Status på detailhandlen i Ringkøbing-Skjern
Kommune i Kommuneplan 2017-2029
Detailhandelsstrukturen i Kommuneplan 2017-2029
fremgår af figur 1 nedenfor.

Figur 1: Detailhandelsstrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplan 2017-2029).
Der er bymidter i alle kommunens hovedcenterbyer og lokalcenterbyer – samt kommende lokalcenterbyer undtagen
Troldhede, der i stedet har et lokalcenter. Uden for detailhandelsstrukturen er der lovligt eksisterende butikker, der
kan indgå i en ny planlægning.
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Antal butikker og
bruttoetageareal
I Ringkøbing-Skjern Kommune er
der jævnfør kommunens detailhandelsregnskab ca. 453 butikker.
Heraf er 66 % af butikkerne
udvalgsvarebutikker. 24 % af
butikkerne er dagligvarebutikker
og 10 % er butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer.
Butikkerne i kommunen har,
jævnfør kommunens detailhandelsregnskab et samlet et
bruttoareal på ca. 257.000 m2.
Heraf er 40 % (ca. 102.500 m2)
udvalgsvarebutikker, mens bruttoetagearealet til butikker til
salg af særlig pladskrævende
varer udgør ca. 33 % (ca. 84.500
m2). Fordelingen af eksisterende
butiksarealer inden for de enkelte
områder til butiksformål fremgår
af tabel 2 i bilag om detailhandel.

Omsætning, forbrug og
handelsbalance

I 2014 var den samlede omsætning
i Ringkøbing-Skjern Kommune
på ca. 2,85 mia. kr. inkl. moms.
Dagligvareomsætningen udgør
ca. 59 % af omsætningen, jævnfør
detailhandelsundersøgelsen.
Forbrugerne i Ringkøbing-Skjern
Kommune havde et samlet forbrug af detailhandelsvarer i 2014
på knap 2,7 mia. kr. inkl. moms
fordelt med godt 1,5 mia. kr. på
dagligvarer og knap 1,2 mia. kr. på
udvalgsvarer.

Turisme bidrager jævnfør detailhandelsundersøgelsen med ca.
300 mio. kr. i dagligvareomsætning
og ca. 350 mio. kr. i udvalgsvareomsætning. Det betyder, at
turismen står for 18 % af dagligvareomsætningen og 30 % af
udvalgsvareomsætningen.
Handelsbalancen, der er forholdet
mellem den faktiske omsætning
i butikkerne i kommunen og det
samlede forbrug hos borgerne i
kommunen, var jævnfør detailhandelsundersøgelsen i 2014 for hele
Ringkøbing-Skjern Kommune 111
% for dagligvarer og 101 % for
udvalgsvarer. Det vil sige, at dagligvareomsætningen var 11 % større
end dagligvareforbruget hos kommunens borgere, mens der var
balance imellem omsætningen og
forbruget af udvalgsvarer. Tallene
for den samlede handelsbalance
dækker dog over store forskelle
mellem de forskellige geografiske
områder i kommunen.
Den største del af udvalgsvareomsætningen (44 %) sker, jævnfør
detailhandelsundersøgelsen, i
hovedcenterbyernes bymidter, dvs.
i Ringkøbing. Hvide Sande, Skjern,
Tarm og Videbæk bymidter.
Dagligvarebutikkerne i
Ringkøbing-Skjern Kommune har
jævnfør detailhandelsundersøgelsen en gennemsnitlig omsætning
på ca. 23.000 kr./m2 bruttoareal,
mens udvalgsvarebutikkerne har
en gennemsnitlig omsætning på

knap 11.000 kr./m2. Disse tal er
udtryk for en lav omsætning pr.
m2.

E-handel

Cirka 37 % af butikkerne i
Ringkøbing-Skjern Kommune har
for nuværende e-handel, jf. detailhandelsundersøgelsen. Fordelt på
dagligvare- og udvalgsvarebutikker er det henholdsvis 28 % og 40
% af butikkerne, der har e-handel.
Det er primært kædebutikker, der
har e-handel.

Tendenser og
fremtidsperspektiver

Det samlede befolkningstal i
Ringkøbing-Skjern Kommune
forventes ifølge kommunens
befolkningsprognose at falde med
0,7 % i perioden 2019 til 2031 fra
56.930 personer til ca. 56.500 personer.
Dagligvareforbruget i RingkøbingSkjern Kommune blandt
kommunens borgere forventes,
jævnfør detailhandelsundersøgelsen, at falde med 2 % fra 2014
frem til år 2029, mens udvalgsvareforbruget forventes at stige 13
% til ca. 1,3 mia. kr. i år 2029. Da
e-handelen i samme periode ventes, at stige med 10-15% betyder
det, at forbrugsstigningen vil blive
udlignet af e-handlen.
Omvendt ventes det, at der tilføres kommunens butikker en
stigning i omsætningen fra turister på ca. 400 mio.kr. inkl. moms

32

i 2014-priser, jævnfør detailhandelsundersøgelsen. I 2029
vurderes det samlede omsætningspotentialet for turismen
i alt at være ca. 450 mio. kr. for
dagligvarer og 600 mio. kr. for
udvalgsvarer. Turismen er derfor
et væsentligt udviklingspotentiale
for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udvikling af e-handel særligt med
et lokalt islæt er derudover et
væsentlig udviklingspotentiale for
Ringkøbing-Skjern Kommune.
Forudsætningerne for forventningerne vedrørende forbrug
og omsætning kan i øvrigt ses i
detailhandelsundersøgelsen.

Anbefalinger fra detailhandelsundersøgelsen

I detailhandelsundersøgelsen blev
påpeget, at bymidterne i hovedcenterbyerne Ringkøbing, Skjern,
Tarm, Videbæk og Hvide Sande vil
komme under stigende pres fra
e-handel og konkurrence fra lokale
aflastningscentre, lokalcentre mv.
og fra de større byer.

Konsekvensen kan meget vel blive
tomme butikker og lukkede spisesteder - og det vil igen få betydning
for kommunens muligheder for
at tiltrække og fastholde borgere,
virksomheder og turister.
En af detailhandelsundersøgelsens hovedanbefalinger var derfor,
at kommunen og private interessenter skal samarbejde om at

opgradere de lokale bymidter for
at imødegå konkurrencen fra især
Herning, Holstebro og Esbjerg
samt fra e-handel.

Netop lokale initiativer og samskabelse bliver afgørende for, om
Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat vil have et godt handelsliv og
levende bymidter i fremtiden. Her
er det vigtigt, at hver by skaber
sine egne og lokalt tilpassede løsninger for handelsliv og bymidten.

Af detailhandelsundersøgelsen
fremgik det, at det er vigtigt at
samle butikker, service, bespisning og funktioner som bibliotek
og kulturhus samt at skabe rum
til oplevelser som fx musik og teater i bymidterne. Bymidter med en
klar identitet, stærke butikskoncepter, gode spisemuligheder og
nye funktioner som fx kulturhus
eller bibliotek i forbindelse med
shopping er ifølge detailhandelsundersøgelsen vejen frem, hvis der
skal tiltrækkes flere og nye kunder til kommunens byer. Turisme,
lokal e-handel med udgangspunkt
i områdets egne forretninger, fælles åbningstider og p-pladser bør
der ligeledes samarbejdes om at
udvikle.
Ved kommuneplanrevisionen
(Kommuneplan 2017-2029) blev
der derfor på baggrund af detailhandelsundersøgelsen indskrevet
et mål om at skabe koncentrerede,
attraktive og levende bymidter.
Derudover blev arealudlæggene til

butiksformål revideret, herunder
blev flere bymidteafgrænsninger
indskrænket.

Siden sidste kommuneplanrevision er der gennemført en konkret
planlægning for udvidelsen af
aflastningscentret i Skjern, da det
her konkret er vurderet muligt at
udvide aflastningscentret, jævnfør planlovens redegørelseskrav.
Derudover er der igangsat en planlægning med samme formål for
aflastningscentret i Ringkøbing.
Endelig blev det i detailhandelsundersøgelsen anbefalet, at antallet
af områder, der er udlagt til butikker med særligt pladskrævende
varer, skulle begrænses for at sikre
færre men stærkere områder.
Dette blev der ligeledes fulgt op på
ved sidste revision.
Ifølge detailhandelsanalysen er
den rummelighed og de arealudlæg, der fremgik af Kommuneplan
2013-2025, i de fleste tilfælde tilstrækkelig til at kunne dække
behovet frem til 2029. Dette vurderes fortsat at være tilfældet.

Overordnet vurdering af
det fremtidige arealbehov
og detailhandelsstrukturen generelt

Overordnet vurderes den nuværende detailhandelsstruktur (se
figur 1) at fungere tilfredsstillende
og sikre borgerne og turisterne
en god forsyning med dagligvarer relativt tæt på bopælen samt
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adgang til udvalgsvarer i hovedcenterbyerne. Der er dog en
tydelig forskel på udbuddet af
butikker i hovedcenterbyerne og
lokalcenterbyerne.

Ligeledes vurderes den rummelighed, der fremgår af tabel 2 i langt
de fleste tilfælde, at ville kunne
dække behovet frem til 2029.

Der er dog behov for enkelte
tilretninger i forhold til det eksisterende fastsatte bruttoetageareal til
butiksformål, se mere i tabel 2 og
i afsnittet nedenfor med konkrete
ændringer.
Omvendt kan der være nye butikstyper, hvor der for eksempel gives
mulighed for at prøve varen, nye
udstillingskoncepter og nylokaliseringer af butikker, som medfører
behov for mere butiksareal. Dertil
kommer, at nogle butikker accepterer en lavere arealbelastning for at
give kunderne den ”rigtige” oplevelse. Personale og lagerfaciliteter
substitueres således med et større
salgsareal.
Derudover skal de fremtidige arealudlæg sikre, at forbrugerne i de
enkelte områder i RingkøbingSkjern Kommune bliver serviceret
på det rigtige niveau og får
begrænset afstand til indkøb.
Bymidterne i hovedcenterbyerne
Ringkøbing, Skjern, Videbæk og
Hvide Sande samt aflastningscentret i Tarm skal både sikre
borgerne en god dagligvare- og

udvalgsvareforsyning, mens der i
lokalcenterbyerne primært fokuseres på at skal sikre borgerne en
god, lokal dagligvareforsyning.

På trods af et generelt mindre arealbehov i fremtiden er det dog
også væsentligt, at man i planlægningen tilfører detailhandelen
i Ringkøbing-Skjern Kommune
mulighed for dynamik og udlægger
arealer, der ligger, hvor detailhandelen efterspørger dem. Generelt
søger butikker, at udnytte den
synergieffekt, som en koncentration af butikker giver. Derudover
bidrager butikker sammen med
servicefunktioner, kultur- og
fritidsfaciliteter, kontorarbejdspladser, uddannelsesinstitutioner
mv. til at skabe liv i bymidterne og
i byerne.
Arealudlæg til nye butikker bør
således foretages så centralt og
så koncentreret som muligt, så
synergien og den særlige fortættede stemning fastholdes i
bymidterne, herunder i særdeleshed i Ringkøbing, Skjern, Videbæk
og Hvide Sande. Beliggenheden
af detailhandel har derfor også i
fremtiden en stor betydning.

Konkrete ændringer i mål,
detailhandelsstruktur og
arealudlæg
Ændringer i mål
Grundet efterspørgsel fra
dagligvarebutikker for en
perifer beliggenhed i hovedcenterbyerne har der været

gennemført en temadrøftelse i
Byrådet vedrørende placering
af dagligvarebutikker i periferien af hovedcenterbyerne. Denne
temadrøftelse har medført, at
målsætningerne for den kommunale detailhandelsplanlægning er
ændret. Målsætningerne er blevet opdelt i en generelt del samt
en mere konkret del for de enkelte
hovedcenterbyer.

Overordnet er de nye målsætninger mere konkrete i forhold til
at sikre forskel på de forskellige
hovedcenterbyer. Derudover prioriteres bymidterne i Ringkøbing,
Skjern, Videbæk og Hvide Sande
frem for de øvrige bymidter i kommunen. I Tarm accepteres, med de
nye målsætninger, at aflastningscentret prioriteres først i forhold
til detailhandel, mens bymidteudpegning fastholdes og bymidtens
rolle ændres. Generelt ønskes
bymidterne understøttet af fortætning med boliger.

De hidtidige målsætninger om
redegørelseskrav for lokalcentre
og enkeltstående butikker er slettet sammen med målet om at sikre
rummelighed og fleksibilitet i arealudlæggene i bymidterne, da dette
følger af planloven. Derudover er
målet om at lokalisere dagligvarebutikker tæt på hovedstrøgene
i bymidterne slettet, da det
erstattes af de konkrete mål for
de enkelte hovedcenterbyer.
Derudover giver målsætningen
ikke mening i de øvrige byer med
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en bymidteudpegning, da disse
byer har en størrelse, hvor enhver
lokalisering af en dagligvarebutik inden for bymidteudpegningen
vurderes positivt og i tråd med det
nye mål om at opretholde dagligvarehandlen i lokalcenterbyerne
og landsbyerne.

For Ringkøbing fremgår det, at
dagligvarebutikker, hvis de ikke
placeres i bymidten, skal placeres
i det eksisterende aflastningscenter eller lokalcenter. Derudover
indeholder de konkrete målsætninger for Ringkøbing en mulighed
for at der via en konkret planlægning og redegørelse kan udlægges
et lokalcenter ved en eksisterende dagligvarebutik (Fakta)
ved Holstebrovej i det nordlige
Ringkøbing. Målsætningen for det
historiske bymiljø er bevaret for
Ringkøbing, mens den ikke er specifik medtaget i målsætningerne
for de øvrige byer.'
I Skjern gives der mulighed for at
der eventuelt på sigt kan ske en
planlægning for yderligere dagligvarebutikker i periferien af byen,
hvis der kan redegøres for dette.
Derudover understreges at bymidten skal udvikles gerne gennem
fortætning med boliger.

For Videbæk gives der med de konkrete målsætninger mulighed for
at der eventuelt kan ske en planlægning for et nyt butiksområde
med en perifer beliggenhed, hvis
der er behov herfor. Derudover

understreges at bymidten skal
udvikles gerne gennem fortætning
med boliger og ved at der tænkes
flere oplevelser ind.
De konkrete målsætninger for
Tarm understreger den ændrede
rollefordeling mellem aflastningscentret og bymidten, hvor der i
bymidten kan arbejdes med flere
grønne elementer og fortætning af
boliger.

I Hvide Sande præciserer de konkrete målsætninger, at bymidten
forsat skal prioriteres, men at det
gamle bycenter mod nord også bør
styrkes på sigt. Bymidtens særlige turistmæssige potentiale skal
udvikles yderligere, herunder skal
der ske en fortætning.

Ændringer i retningslinjer
for detailhandelsstrukturen og placering af
butikker

I forbindelse med denne revision
af detailhandelsafsnittet ændres
der ikke på detailhandelsstrukturen (den geografiske afgrænsning
af områder til butiksformål).
Ændringer af detailhandelsstrukturen forudsætter derfor konkret
planlægning og redegørelse.

Konsekvensrettelser som
følge af opdateret planlov
Retningslinjen for områder til
butikker med særlige pladskrævende varer suppleres til
også at omfatte butikker med
varer, der frembyder særlige

sikkerhedsmæssige forhold.
Derudover opdateres definitionen
af butikker med særlig pladskrævende varer, hvorfor den hidtidige
retningslinje for placering af
møbelbutikker udgår.
Retningslinje om en minimumsafstand på 500 m fra enkeltstående
butikker og lokalcentre til øvrige
butikker og udpegede butiksområde udgår ligeledes på baggrund
af den opdaterede planlov og
detailhandelsvejledning. Der vil
dog fortsat skulle redegøres for
at der er et konkret opland med
videre, før der kan ske udpegning
af nye enkeltstående butikker og
lokalcentre, jævnfør planlovens
redegørelseskrav.

Retningslinjen om butikker i tiloversblevne landbrugsbygninger
opdateres til at gælde alle tiloversblevne bygninger i landzone,
jævnfør den opdaterede planlov.

Ændringer i retningslinjer for butikstørrelser
(bruttoetagearealet til
butiksformål)

Det fremtidige bruttoetageareal
til butiksformål set i forhold til det
eksisterende butiksareal fremgår af tabel 2 nedenfor. For hvert
område til butiksformål angives én
samlet butiksramme (et maksimalt
bruttoetageareal). De samlede
fremtidige rammer til butiksformål
samt den maksimale størrelse af
den enkelte butik fremgår af tabel
1 i hovedstrukturen.
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I forbindelse med de fremtidige
rammer til butiksformål (tabel 1)
pointeres forsat følgende:
•

•

Et område til butiksformål
kan godt bestå af flere rammeområder. Der kan kun tillades
butikker inden for den del af
et rammeområde, som samtidig ligger inden for et område
udlagt til butiksformål på kortet.
Derudover kan der kun
tillades butik i et rammeområde, hvis dette er
i overensstemmelse med
anvendelsesbestemmelserne
for rammeområdet.

Der er ikke ændret grundlæggende
på opbygningen af hverken tabel 1
eller tabel 2 med denne revision af
kommuneplanens afsnit om detailhandel. Dog er Spjald blevet flyttet
op og har fået sin egen række på
grund af ændringen af størrelsen
for den enkelte dagligvarebutik.
De ændringer der foretages vedrørende retningslinjerne for
butiksstørrelser er følgende:

Retningslinje 2.1 ændres
•

•

Så retningslinjen også gælder
for butikker til varer, som
frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold
Størrelsen for den enkelte
dagligvarebutik i bymidten i
Spjald hæves fra max 1.500

•

m2 til max 1.700 m2 i overensstemmelse med eksisterende
forhold.
Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for
enkeltstående butikker og
butikker i lokalcentre (både
dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker) hæves fra 1.000
m2 til 1.200 m2, jævnfør den
opdaterede planlov. Som konsekvens heraf hæves den
samlede ramme for enkeltstående butikker til 1.200 m2.

Der foretages ingen ændringer i
forhold til aflastningscentre, lokalcentret ved Høgevej i Videbæk
eller området til butikker med
særlig pladskrævende varer ved
Birkmosevej i Ringkøbing til trods
for at disse butiksområders samlede ramme til butiksformål set
i forhold til det eksisterende
butiksareal er lille eller negativ.
Baggrunden herfor er, at der forsat vurderes at være mulighed
for omdannelse af butiksarealerne inden for områderne og
hermed forsat at være rummelighed i områderne. Ændring af den
samlede ramme til butiksformål i
aflastningscentre ændres derfor
ikke for nuværende, men vil skulle
afvente eventuel konkret planlægning og redegørelse herfor.

turistattraktioner og lignende
ændres, så butikker ved feriecentre kan være max 250 m2 som ved
campingpladser. Derudover præciseres, at der er tale om samlet
max 500 m2 til butiksformål ved
Lalandia Søndervig.

Retningslinjen om butikker
med tømmer og byggematerialer (tidligere retningslinje
2.5) udgår

Grundet den opdaterede planlov
udgår retningslinjen om størrelse for et særlig afsnit i butikker
der forhandler tømmer- og
byggematerialer.

Retningslinje om butikker i
landzone ændres

Det præciseres, at der kan etableres butikker i landzone i alle
overflødiggjorte bygninger og ikke
kun overflødiggjorte landbrugsbygninger, jævnfør den opdaterede
planlov

Retningslinje 2.3 ændres

Retningslinje 2.3 om butikker i
tilknytning til tank- og togstationer, stadioner, fritliggende
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Vurdering af ændringer i
mål og retningslinjer
Vurdering af ændringer i
mål
I de fleste områder udlagt til
butiksformål er der en god rummelighed. Denne kan dog eventuelt
forbedres i aflastningscentrene
via en konkret planlægning samt
redegørelse. Via en sådan konkret
planlægning vil der skulle undersøges og redegøres for,
•

•
•

Hvordan der sikres en balance
mellem udviklingen af aflastningscentret og den deraf
følgende større konkurrence
(og effektivitet) versus
Hensynet til målet om levende
bymidter og byer og
Hensynet til målet om at arealudlæggene skal tilpasses det
konkrete behov.

Det samme gælder for Høgevejscentret i Videbæk. I Ringkøbing
pågår en planlægning inden for

aflastningsområdet samt inden
for et området til butikker med
særlig pladskrævende varer ved
Birkmosevej, hvor rummeligheden
ligeledes kunne forbedres. Dette
er baggrunden for, at der ingen
ændringer sker i detailhandelsstrukturen med denne revision af
kommuneplanens detailhandelsafsnit.
Med det fortsatte mål om levende
bymidter og byer samt det nye
mål om forskel på hovedcenterbyerne, så vurderes det, at disse
mål – sammen med målene om
at opretholde dagligvarehandlen
i lokalcenterbyerne og i landsbyerne og at arealudlæggene skal
tilpasses det konkrete behov –
understøtter en øget konkurrence
og et varieret butiksudbud i kommunens byer og at der også er en
forskel på byernes identitet og
rolle.
Netop forskellen på hovedcenterbyerne tydeliggøres med de
konkrete målsætninger for de

enkelte byer. Disse konkrete målsætninger vurderes at bidrage til
at sikre balancen mellem de forskellige områder til butiksformål i
hver enkel by, men også at bidrage
til hovedcenterbyernes funktion
som understøttende for de øvrige
byer samt oplandet. Bymidterne
i Ringkøbing, Skjern, Videbæk og
Hvide Sande samt aflastningscentret i det nordlige Tarm skal både
sikre borgerne en god dagligvareog udvalgsvareforsyning, mens der
i lokalcenterbyerne og i landsbyerne primært skal sikres borgerne
en god dagligvareforsyning.

Denne arbejdsdeling ligger i tråd
med bymønstret i kommunen og
med målet med detailhandelsplanlægningen i planloven generelt – at
sikre, at forbrugerne i de enkelte
områder får begrænset afstand til
indkøb.
Koblingen mellem detailhandelsstrukturen og bymønstret
gør, sammen med et bymønster med fem hovedcenterbyer
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at der vurderes at være en god
tilgængelighed til både dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker
for borgene i kommunen. Omvendt
medfører den decentrale bystruktur i kommunen, at byerne er
forholdsvis små og derfor har et
mindre udvalgsvareudbud, end
en mere koncentreret bystruktur med færre men større byer
eventuelt ville have haft. Den geografiske spredning af byerne og de
store afstande (også til de større
byer som Holstebro, Herning og
Esbjerg), er derfor detailhandelsmæssigt både kommunens styrke,
men også dens svaghed.
Fastholdelsen af en tæt kobling
mellem bymønstret og detailhandelsstrukturen i kommunen
betyder konkret, at der i alle lokalcenterbyer (undtagen Troldhede)
er opretholdt en udpegning af
bymidter til trods for, at nogle
lokalcenterbyer eventuelt fint
kunne dækkes med en detailhandelsmæssig udpegning som
lokalcenter (som det er tilfældet i
Troldhede).

Opretholdelsen af udpegede
bymidter i lokalcenterbyerne er
dog valgt for at sikre de videst
mulige rammer for butiksudviklingen i lokalcenterbyerne, men
også for på denne måde at sikre
den bedste tilgængelighed for borgerne til butikker. Det samme gør
sig gældende for bymidten i Tarm,
selvom der med de reviderede
målsætninger understreges, at der

i Tarm detailhandelsmæssigt satses mere på aflastningscentret i
det nordlige af byen.

Størrelsen af den enkelte butik i
lokalcentre og af enkeltstående
butikker hæves generelt med
200 m2. Dette vurderes ikke at
have betydning for antal butikker
i bymidten eller aflastningscentrene, da der er tale om en
forholdsvis lille stigning i antallet
af m2 samlet set og da der forsat
skal findes arealer til personalefaciliteter inden for det samlede
areal til butiksformål. Udvidelsen
vurderes at understøtte målsætningen om at opretholde den
eksisterende dagligvarehandel
i lokalcenterbyerne og landsbyerne og dermed også understøtte
formålet med detailhandelsplanlægning i forhold til både et
varieret udbud, god tilgængelighed
og en effektiv butiksstruktur.
I Ringkøbing-Skjern Kommune
er de fleste borgere afhængige af
en bil, men der er borgere, der er
afhængige af offentlig transport
eller at kunne handle lokalt. Derfor
er det også vigtigt, at der fortsat
er fokus på bymidterne og at der
sikres adgang til dagligvareindkøb her, så borgere der benytter
kollektiv transport kan gøre deres
indkøb samlet og så der sikres
en koncentration af f.eks. ældreboliger og lignende i eller nær
bymidterne. Dette er i god overensstemmelse med målsætningen
om placering af offentlig og privat

service, se hovedstrukturens afsnit
herom. I nogle byer vejer opretholdelsen af en lokal butiksforsyning
dog forud for hensynet til bymidten. Det drejer sig fx om Tarm, hvor
aflastningscentret, jævnfør de nye
målsætninger, prioriteres forud
for bymidten. Dette hindrer dog
ikke mulighederne for, at butikker kan etablere sig i bymidten, da
bymidteudpegningen opretholdes.
Idet der ingen ændringer sker
med detailhandelsstrukturen vurderes den fortsatte decentrale
butiksstruktur at understøtte en
god tilgængelighed for de forskellige trafikanter i kommunen
set i forhold til kommunens samlede areal. Derudover vurderes
opretholdelsen af de forskelige
butiksudpegninger også inden for
den enkelte by at understøtte en
god tilgængelighed både for både
bilister og bløde trafikanter.

Som det fremgår af de nye målsætninger, så ser Ringkøbing-Skjern
Kommune positivt på en ny planlægning, såfremt der på sigt i en
bydel, eller i et opland, opstår et
konkret behov for en dagligvarebutik. Der vil dog, jf. planloven,
skulle redegøres for, at der er et
konkret opland, og for påvirkningen af bymiljøet, bymidten samt
sammenhængen med den eksisterende detailhandelsstruktur og
målsætningerne for detailhandelsplanlægningen, jf. planloven.
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Generelt vurderes butikkerne
i Ringkøbing-Skjern Kommune
typisk ikke at have et opland, der
rækker ud over kommunegrænsen. De beskedne ændringer i
det samlede bruttoetageareal til
butiksformål, se tabel 2, vurderes
ikke at have negativ betydning på
konkurrencen mellem større og
mindre byer (herunder på oplandet) eller på bymiljøet i de enkelte
byer.

Vurdering af ændringer
af retningslinjer
(struktur og placering
samt butiksstørrelser)

Opdateringen af retningslinjerne
for placering af butikker efter den
opdaterede planlov vurderes ikke
at have nogen væsentlig konsekvens. Dette gælder også i forhold
til at den hidtidige retningslinje
om en minimumsafstand på 500
m fra enkeltstående butikker og
lokalcentre til andre butikker og
udpegede butiksområde udgår.
Baggrunden herfor er, at der fortsat vil skulle redegøres for et
konkret opland til disse butikker
jævnfør planlovens redegørelseskrav.

Ligeledes vurderes sletningen af
retningslinje om møbelbutikker
ikke at medføre nogen væsentlig
ændringer, da møbelbutikker er
en af flere tilføjelser definitionen
af butikker med særlig pladskrævende varer. Opdateringen af
denne definition samt udvidelse
med varer som frembyder særlige

sikkerhedsmæssige forhold følger
planloven og har baggrund i, hvordan eksisterende praksis i mange
kommuner og at disse varer kræver fysisk meget plads.
Udvidelsen af retningslinje for
butikker i landzone til at omfatte
alle tiloversblevne bygninger og
ikke alene tiloversblevne landbrugsbygninger, jævnfør den
opdaterede planlov, vurderes
ikke at medføre nogen væsentlig
konsekvens andet end en større
fleksibilitet i landområderne.

Ændringen af max-størrelsen
for den enkelte dagligvarebutik i
bymidten i Spjald vurderes ikke
at medføre nogen konsekvenser,
da det er tilsvarende det eksisterende etageareal for Brugsen. Da
der alene er tale om en stigning
på 200 m2 for den enkelte butik,
så vurderes dette ikke at påvirke
bymidten eller bymiljøet væsentlig
i Spjald, herunder butiksstrukturen i øvrigt eller tilgængeligheden
for forskellige trafikarter. Da større
butikker generelt vurderes mere
konkurrencedygtige end mindre,
så vurderes ændringen at være
i overensstemmelse med detailhandelsmålene i planloven og
med målene om at opretholde den
eksisterende dagligvarehandel i
lokalcenterbyerne og landsbyerne,
samt at arealforsyningen til nye
butiksformål tilpasses det forventede behov.

Den maksimale størrelsen af den
enkelte butik i lokalcentre og af
enkeltstående butikker hæves fra
1.000 m2 til 1.200 m2 efter planlovens nye muligheder og da der
generelt opleves en efterspørgsel
på særligt større dagligvarebutikker. Som konsekvens heraf hæves
den samlede ramme for enkeltstående butikker til 1.200 m2.
Udvidelsen med 200 m2 vurderes
ikke at have nogle konsekvenser
for det omgivne bymiljø, da der er
tale om en forholdsvis lille arealudvidelse og da hidtil har kunne
trækkes 200 m2 fra ved beregning af bruttoetagearealet for disse
typer af butikker. Dette er ikke
længere muligt for disse butikstyper, jævnfor den opdaterede
planlov.
Ændringen af retningslinjen for
størrelsen af kiosker, så disse ved
feriecentre kan tillades op til 250
m2 i stedet for hidtil 200 m2 vurderes ligeledes ikke at have nogle
konsekvenser, da butikken fortsat
alene er til betjening af feriecentrets gæster og ikke en butik, der
etableres som en selvstændig
funktion.
At retningslinjen, om maksimum størrelse for et særlig afsnit
i butikker, der forhandler tømmer- og byggematerialer, udgår,
vurderes ikke at have nogen
væsentlig konsekvens.
Baggrunden herfor er, at hvis en
butik med særlig pladskrævende
varer har mere end et ubetydeligt
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salg af andre varegrupper, er
den at opfatte som en almindelig udvalgsvarebutik, jævnfør den
opdaterede detailhandelsvejledning. Der vil derfor altid skulle
ske en konkret vurdering af den
enkelte butik til særlig pladskrævende varer.

Ændringer

Målsætningerne for kommunens detailhandelsplanlægning
er revideret på baggrund af en
aktiv og nærværende proces med
Byrådet. Målsætningerne er blevet opdelt i en generel del samt en
mere konkret del for de enkelte
hovedcenterbyer.

Overordnet er de nye målsætninger mere konkrete i forhold til
at sikre forskel på de forskellige
hovedcenterbyer. Derudover prioriteres bymidterne i Ringkøbing,
Skjern, Videbæk og Hvide Sande
frem for de øvrige bymidter i kommunen. I Tarm accepteres, med de
nye målsætninger, at aflastningscentret prioriteres først i forhold
til detailhandel, mens bymidtens
rolle ændres.

De hidtidige målsætninger om
redegørelseskrav for lokalcentre
og enkeltstående butikker er slettet sammen med målet om at sikre
rummelighed og fleksibilitet i arealudlæggene i bymidterne, da dette
følger af planloven. Derudover er
målet om at lokalisere dagligvarebutikker tæt på hovedstrøgene i
bymidterne slettet, da det erstattes

af de konkrete mål for de enkelte
hovedcenterbyer.

Retningslinjerne er generelt
opdaterede efter nye planlov for
eksempel i forhold til definitionen af særlig pladskrævende varer
og der er tilføjet bestemmelse om
butikker til varer, som frembyder
særlig sikkerhedsmæssige forhold.
Derudover er retningslinjen om
redegørelseskrav ligeledes slettet,
da dette følger planloven.
Konkret er størrelsen af enkeltstående butikker samt butikker i
lokalcentre hævet med 200 m2.
Som konsekvens heraf er den samlede ramme for enkeltstående
butikker ligeledes hæves med 200
m2. Størrelsen af den enkelte dagligvarebutik i Spjald er ligeledes
hævet med 200 m2, mens størrelsen for kiosker i forbindelse med
feriecentre er hævet med 50 m2.
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Planloven

I henhold til Planlovens § 24 skal
der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i
Planlovens § 12 stk. 2 og 3.
I henhold til §12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig
udstykning og bebyggelse, som er
i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan
dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en
detaljeret byplanvedtægt eller
lokalplan, der er tilvejebragt før
kommuneplanen.

Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område
i kommuneplanen er udlagt til
offentligt formål, eller når området
er omfattet af en lokalplan eller en
byplanvedtægt.
Forslag til Tillæg nr. 41 til
Kommuneplan 2017-2029 offentliggøres i henhold til Planlovens § 24,
med en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller
ændringsforslag til planforslagene.

I henhold til §12, stk. 3 kan byrådet
inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af
bebyggelse eller ændret anvendelse
af bebyggelse eller ubebyggede
arealer, når bebyggelsen eller
anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens
rammedel.
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Vedtagelsespåtegning

Forslag til kommuneplantillægget

Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 24 i Lov om planlægning,
den 21. april 2020.
		
		
		
		

Hans Østergaard		
			
Borgmester					

Jens Peter Hegelund Jensen
Kommunaldirektør

Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 27 i Lov om planlægning,
den 6. oktober 2020.
		
		

Hans Østergaard		
			
Borgmester					

Jens Peter Hegelund Jensen
Kommunaldirektør

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig
bekendtgjort den 26. oktober 2020. Kommuneplantillægget er i henhold til § 54b
i Lov om planlægning registreret i Plandata.dk.
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