
From:                                 Eva Holm
Sent:                                  Thu, 7 Jan 2021 08:16:55 +0100
To:                                      Jeanette Jeppesen
Subject:                             SV: Svar på spørgsmål til kommuneplantillæg nr. 25
Attachments:                   Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Kære Jeanette 
 
Tusind tak for den uddybende forklaring. Vi vurderer, at redegørelsen er fyldestgørende og ikke har yderligere 
bemærkninger hertil. 
 
Med venlig hilsen

Eva Holm
Fuldmægtig

ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn og Dialog

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291826
E-mail: EvaHol@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og 
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.  

Fra: Jeanette Jeppesen <jeanette.jeppesen@rksk.dk> 
Sendt: 14. december 2020 15:03
Til: Eva Holm <EvaHol@erst.dk>
Cc: Peter Grønkjær <peter.groenkjaer@rksk.dk>
Emne: Svar på spørgsmål til kommuneplantillæg nr. 25 
 
Hej Eva 
 
Baggrunden for de angivne begrænsede effekter for Herning og Holstebro såvel som centerområderne i disse byer 
er dels, at der hentes en forholdsvist begrænset omsætning målt i kr. og ører fra disse byer, og dels at der er en 
meget stor eksisterende omsætning i disse byer og kommuner jf. f.eks. seneste detailhandelsanalyser. 
 
Konkret er det vurderet, at der vil blive hentet i størrelsesordenen 6 mio. kr. pr. år fra Herning og i 
størrelsesordenen 5 mio. kr. pr. år fra Holstebro. Når disse omsætningsnedgange sammenholdes med de 
eksisterende udvalgsvareomsætninger på i størrelsesordenen 4 mia. kr. pr. år i Herning og ca. 1,85 mia. kr. pr. år i 
Holstebro, så er det klart, at effekterne bliver meget begrænsede og under 1 %.  
 
Det er vurderet, at det væsentlige aspekt i beskrivelsen af effekterne i Herning og Holstebro er et evt. sammenfald 
mellem de konkrete nye butikker og eksisterende butikker i Herning og Holstebro. Det vurderes, at der kun i en 
sådan situation kan blive tale om mærkbare effekter og for den enkelte butik. 
 
Da der er tale om en forholdsvist lille udbygning vil effekterne i høj grad afhænge af de konkrete butikker, og det er 
ikke muligt på forhånd at vurdere effekterne mere præcist, herunder ej heller muligt at fordele 

https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


omsætningsnedgangene på de enkelte centerområder i Herning og Holstebro. Det er dog beskrevet, at 
omsætningen sandsynligvis fortrinsvist vil blive hentet fra aflastningsområderne i Herning og Holstebro. Også her 
er der tale om meget store udbudspunkter, hvorfor omsætningsnedgangene vil være forsvindende små og ikke-
mærkbare. 
 
 
Venlig hilsen 

Jeanette Jeppesen
Planlægger - Landinspektør

Land, By og Kultur
Planlægning
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
Telefon 99 74 12 56
E-post jeanette.jeppesen@rksk.dk 

 
 

Fra: Eva Holm <EvaHol@erst.dk> 
Sendt: 14. december 2020 10:28
Til: Jeanette Jeppesen <jeanette.jeppesen@rksk.dk>
Emne: Spørgsmål til kommuneplantillæg nr. 25 
 
VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267 

 
Kære Jeanette 
 
Jeg har et spørgsmål til kommuneplantillæg nr. 25 for udvidelse af et aflastningsområde ved Herningvej.  
 
På side 21 i planforslaget (side 26 i PDF) er der skemaet ”Den nye udvalgsvarehandels effekter for den eksisterende 
udvalgsvarehandel”. 
 
I tabellen henvises der til Herning og Holstebro, hvor der står, at effekten vil være < 1 % for begge kommuner. 
Hvad er baggrunden for disse tal?  
 
Med venlig hilsen

Eva Holm
Fuldmægtig

ERHVERVSSTYRELSEN
Plantilsyn og Dialog

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
Direkte: +45 35291826
E-mail: EvaHol@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og 
lovgrundlag for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.  

mailto:jeanette.jeppesen@rksk.dk
mailto:EvaHol@erst.dk
mailto:jeanette.jeppesen@rksk.dk
https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267
mailto:EvaHol@erst.dk
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/privatlivspolitik
https://hjaelp.virk.dk/digital-post


From:                                 Christian Granzow Holm (CGHL)
Sent:                                  Wed, 23 Dec 2020 09:51:56 +0100
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Bemærkninger til lokalplan 443 og tillæg 25 (BDK ID: 1933416)
Attachments:                   Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

 
Til Ringkøbing-Skjern Kommune
 
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 443 med 
tilhørende kommuneplantillæg 25 for "Udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej, Ringkøbing".
 
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslagene.

Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores 
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du 
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk
 
Christian G. Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark 
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10  
2450 København  
cghl@bane.dk 
www.banedanmark.dk 
 
  

http://www.banedanmark.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
mailto:cghl@bane.dk
http://www.banedanmark.dk/


From:                                 Kaare Hjorth
Sent:                                  Mon, 23 Nov 2020 16:31:11 +0100
To:                                      Jeanette Jeppesen
Subject:                             SV: Orientering om offentliggørelse af Forslag til Tillæg 25 og Lokalplan 443
Attachments:                   Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej Jeanette 
 
Tak for orinteringen. Vi sætter planen på under meddelelser på kommende Byplanudvlgsmøde den 14. december. 
Jeg forventer ikke vi har bemærkninger. Skulle vi mod forventinger have det, skal jeg nok orientere om det. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kaare Hjorth 
 
Byplanlægger 
Teamleder kommuneplan 
 
Planafdelingen 
By, Erhverv og Kultur 
Herning Kommune 
 
Tlf.: 96288553 
Mob.: 20864901 
E-mail: bekkh@herning.dk 
 
Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi 
har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere 
om dine rettigheder og  behandling af dine oplysninger her: https://www.herning.dk/digitalisering/dpo-og-
databeskyttelse  
 

Fra: Jeanette Jeppesen <jeanette.jeppesen@rksk.dk> 
Sendt: 23. november 2020 11:31
Emne: Orientering om offentliggørelse af Forslag til Tillæg 25 og Lokalplan 443 
 
Se vedlagte orientering om offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 443 og Tillæg 25 for udvidelse af 
aflastningsområde ved Herningvej, Ringkøbing. 
 
Såfremt I har fremsendt bemærkninger i én eller flere af de afholdte foroffentlighedsfaser, kan svar på 
bemærkningerne ses på kommunens hjemmeside her: 
https://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-
varmeplaner/2020/november/udvidelse-af-aflastningscenter-ringkoebing 
 
 
 
Venlig hilsen 

Jeanette Jeppesen
Planlægger - Landinspektør

mailto:bekkh@herning.dk
https://www.herning.dk/digitalisering/dpo-og-databeskyttelse
https://www.herning.dk/digitalisering/dpo-og-databeskyttelse
https://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-varmeplaner/2020/november/udvidelse-af-aflastningscenter-ringkoebing
https://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/kommuneplan-lokalplaner-og-varmeplaner/2020/november/udvidelse-af-aflastningscenter-ringkoebing


 
 
Høringssvar vedrørende: Lokalplanforslag nr. 
kommuneplantillæg Tillæg 25. Område til udvi-
delse af aflastningsområde ved Herningvej i 
Ringkøbing 
 
 
Dato: 8. december 2020 

Sagsbehandler: Bjarne Gregersen 

 

 
 
 

Pkt. Bemærkning 

 
1 Områdets ændrede/nye anvendelse – 

generelt 
 
 
 

Se pkt. 2 

2 Forhold vedrørende muligt byggeri i om-
rådet 
(højder, brandbelastning, adgangsfor-
hold, andet) 
 

Ændring i kommuneplanen påtænkes at give mu-
lighed for byggeri. 
Opmærksomheden henledes på at forhold vedrø-
rende beredskabets mulighed for indsats, redning 
og brandslukning, skal være i overensstemmelse 
med byggeloven/bygningsreglementet gældende 
for byggeriet opførsel, samt at adgangsveje, ud-
stigningsarealer,brandredningsarealer m.v. for nyt 
byggeri skal etableres iht gældende bygge-
lov/bygningsreglement. 
 

3 Vandforsyning til brandslukning 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

4 Beredskabets øvrige indsatsmæssige 
forhold 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

5 Andet 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

 



 

 

 
 
 
 

Pkt. Bemærkning 

 

1 Områdets ændrede/nye anvendelse – 
generelt 
 
 
 

Se pkt 2 og 3 

2 Forhold vedrørende muligt byggeri i om-
rådet 
(højder, brandbelastning, adgangsfor-
hold, andet) 
 

Det fremgår af høringen at lokalplanen giver mu-
lighed for etablering af erhvervsbyggeri. 
 
I forbindelse med udstykning til byggeri skal der 
etableres befæstede tilkørselsveje til fremføring af 
redningsberedskabets køretøjer jf. gældende 
byggelov/bygningsreglement.  
 
Der skal etableres vendepladser for tilkørselsveje 
som er længere end 200 meter, vendepladser på 
tilkørselsveje som ender blindt samt areal til ud-
stigning jf. gældende byggelov/bygningsregle-
ment.  
 
Ved etagebyggeri skal der afsættes redningsareal 
til håndstiger og drejestiger jf. gældende bygge-
lov/bygningsreglement.  
 
Endvidere henvises til bygningsreglementets krav 
til maksimal drejeradius. Tilkørsel til indkørsel 
medregnes ikke i maksimal drejeradius.  
 

3 Vandforsyning til brandslukning 
 
 
 
 

Ved udstykning af erhvervsområder, skal der 
etableres vandforsyning til brandbekæmpelse iht 
Brand & Redning MidtVest Risiko dimensionering 
– Vandforsyning til brandbekæmpelse. 
 

4 Beredskabets øvrige indsatsmæssige 
forhold 
 
 
 

Se pkt 2 og 3 

5 Andet 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

 
 

Høringssvar - Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommu-

neplan 2017-2029 for udvidelse af 
aflastningsområde ved Herningvej, Ringkøbing (Supple-
rende høring) 
BRMV sag nr. 14.12.00-P16-28-21 

 

Dato: 23. marts 2021 

Sagsbehandler: Bjarne Gregersen 



From:                                 Anders Hessner
Sent:                                  Mon, 25 Jan 2021 16:26:16 +0000
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Cc:                                      Kristoffer Kaae Stimpel
Subject:                             Bemærkninger til lokalplan 443 og tillæg 25
Attachments:                   Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til KP 2017-29 og mod forslag til 
lokalplan nr. 443.pdf, Bilag 1 - Uddrag lovkommentarer - indsigelse mod forslag til KPT nr. 25 og LK nr. 443.pdf, 
Bilag 2 - MAD 2020.28 PKN - indsigelse mod forslag til KPT nr. 25 og LK nr. 443.pdf, Bilag 3 - MAD 1996.769 NKN - 
indsigelse mod forslag til KPT nr. 25 og LK nr. 443.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

På vegne af LIDL Danmark K/S, Profilvej 9, 6000 Kolding fremsendes hermed indsigelse mod såvel forslag til 
kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 som forslag til lokalplan nr. 443. Der er i indsigelsen henvist til 
bilag 1-3, som tillige er vedhæftet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anders Hessner, advokat (L) 
Ekstern lektor i Fast Ejendom 
Nørregade 27 
3300 Frederiksværk 
 
Mobil 30324612 
 



Advokat Anders Hessner (L)  25. januar 2021 

Ekstern Lektor i Fast Ejendom 

_____________________________________________________________    _________________________ 
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Indsigelse mod henholdsvis forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 og forslag til 

lokalplan nr. 443 fremsendt på vegne af LIDL Danmark K/S 

 

Indsigelsen angår retlige spørgsmål, og indsigelsen er opbygget på den måde, at der i afsnit 2 og 3 ses på 

forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29, mens der i afsnit 4 ses på forslag til 

lokalplan nr. 443. 

Indholdsfortegnelse 

1. Indledning – kort sammenfatning ................................................................................................................. 1 

2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 -Tilblivelsesmangler ........................................................................... 2 

2.1. Planretlige krav om entydige og præcise planforslag ............................................................................ 2 

2.2. Planretlige vedtagelsesforhold – kronologi ............................................................................................ 2 

2.3. Planloven § 27, stk. 2 – ændring af kommuneplan 2021-2033 ved endelige vedtagelse ...................... 4 

3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 - hjemmelsmangler: .......................................................................... 6 

3.1. Planlægningsmæssig begrundelse.......................................................................................................... 6 

3.2. Hjemlen i planloven § 5n, stk. 3 til at udvide et eksisterende aflastningsområde................................. 8 

”Ikke uden videre kan etableres i bymidten” ............................................................................................ 8 

”Tilstrækkeligt kundegrundlag” ................................................................................................................. 9 

”Kan ikke udvides for at skabe plads til en dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker” ..... 10 

4. Forslag til lokalplan nr. 443 – Hjemmelsmangler ........................................................................................ 11 

5. Sammenfatning ........................................................................................................................................... 12 

 

1. Indledning – kort sammenfatning 
Nærværende indsigelse angår såvel forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 som 

forslag til lokalplan nr. 443. Først anføres der indsigelsesgrunde i forhold til forslag til kommuneplantillæg 

nr. 25 til kommuneplan 2017-29, dernæst anføres indsigelsesgrunde i forhold til forslag til lokalplan nr. 443. 

Der kan påvises væsentlige tilblivelses- og hjemmelsmangler i forhold til forslag til kommuneplantillæg nr. 

25 til kommuneplan 2017-29, hvilket er uddybet nedenfor i afsnit 2 og 3. Da der er tale om retlige forhold, 

kan ugyldighed fastslås af Planklagenævnet, hvis der efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget 

sker påklage til Planklagenævnet. 

Rammestyringsprincippet gør, at såfremt kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 anses for 

ugyldigt, så er lokalplan nr. 443 automatisk også ugyldig. Men i forhold til forslag til lokalplan nr. 443 

foreligger der derudover en selvstændig ugyldighedsgrund, da ibrugtagningsbestemmelsen om 

udvalgsvarebutik forud for dagligvarebutik ikke opfylder planlovens krav, hvilket er uddybet nedenfor i 

afsnit 4. 



Advokat Anders Hessner (L)  25. januar 2021 

Ekstern Lektor i Fast Ejendom 

_____________________________________________________________    _________________________ 
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Nærværende indsigelse vil blive fulgt op med en påklage til Planklagenævnet, hvis planforslagene vedtages 

endeligt uden væsentlige ændringer. På grund af manglende muligheder for retlig lovliggørelse i forhold til 

hjemmelsmangler, må det antages, at en klage vil blive tillagt opsættende virkning. 

 

2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 -Tilblivelsesmangler 

2.1. Planretlige krav om entydige og præcise planforslag 

Der er ikke hjemmel til at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 i offentlig 

høring, da der foreligger modstrid med forslag til kommuneplan 2021-33. 

Det centrale problem er, at forslag til kommuneplan 2021-33 blev sendt i høring før forslag til 

kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29. 

Planloven § 24, stk. 1 angiver pligten til offentliggørelse af planforslag. Der gælder et krav om, at 

planforslag skal være præcise og entydige for at være gyldige som høringsgrundlag. Dette er fastslået i 

retspraksis. 

I den tidligere kommuneplanlov § 21, stk. 1 fremgik eksplicit, at man kunne offentliggøre alternative 

planforslag. Af forarbejderne til planloven § 24 fremgår, at der fortsat er hjemmel til at offentliggøre 

alternative planforslag. Der henvises til vedhæftede uddrag af henholdsvis lovkommentar til 

kommuneplanloven og lovkommentar til planloven (bilag 1). 

Derimod er det ret klart, at der ikke kan offentliggøres modstridende planforslag. Det er et faktum, at 

kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 er i modstrid med forslag til kommuneplan 2021-

2033. Henset til rækkefølgen for offentliggørelse af planforslagene må det derfor antages, at 

kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 er sendt i offentlig høring i strid med planloven § 

24, stk. 1 og dermed ikke kan vedtages endeligt. 

 

2.2. Planretlige vedtagelsesforhold – kronologi 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 kan ikke tillige anses for et 

kommuneplantillæg til kommuneplan 2021-33. Kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 

bortfalder derfor automatisk ved den endelige vedtagelse af kommuneplan 2021-33. 

Det følger af planloven § 68, stk. 1, at region-, kommune- og lokalplaner, der er tilvejebragt efter de 

hidtidige planlove, opretholdes, indtil de ændres efter reglerne i denne lov. Der gælder således et 

successionsprincip, og Ringkøbing-Skjern Kommunes kommuneplan 2017-2029 er efter offentliggørelsen og 

høringen af forslag til kommuneplan 2021 ved at blive ophævet og afløst af netop kommuneplan 2021-

2033. 

I vedhæftede afgørelse fra Planklagenævnet (MAD 2020.28 PKN – bilag 2) udtales generelt: 

Planklagenævnet er imidlertid af den opfattelse, at der må være en formodning for, at det i 

forbindelse vedtagelsen af en kommuneplan er kommunens hensigt, at den tidligere 
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Ekstern Lektor i Fast Ejendom 
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kommuneplan med tilhørende tillæg ophæves, medmindre kommunen konkret skriver andet i 

kommuneplanen, eller der i øvrigt er særlige omstændigheder, som viser, at det ikke har 

været kommunens hensigt at ophæve tillægget/tillæggene. Planklagenævnet lægger i den 

forbindelse vægt på, at en kommuneplan og dertilhørende kommuneplantillæg som 

udgangspunkt skal anses som et samlet hele. 

I det forslag til kommuneplan 2021-2033, der har været i høring, er der intet anført om opretholdelse af 

vedtagne eller kommende kommuneplantillæg til kommuneplan 2017-2029. Kommuneplantillæg til 

kommuneplan 2017-2029, herunder evt. kommuneplantillæg nr. 25, antages dermed at bortfalde 

automatisk ved den endelige vedtagelse af kommuneplan 2021-2033. 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 forholder sig til kommuneplan 2017-2029. Der er ikke holdepunkter 

for at antage, at dette kommuneplantillæg også forholder sig til den kommende kommuneplan 2021-2033, 

der endnu ikke er blevet endeligt vedtaget. Logikken er herefter den enkle, at vedtages og offentliggøres 

kommuneplantillæg nr. 25 før den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ny kommuneplan 2021-2033, 

så vil kommuneplantillæg nr. 25 have en kort levetid, for ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af 

kommuneplan 2021-2033 bortfalder dette kommuneplantillæg nr. 25 automatisk. Hvis det omvendte er 

tilfældet, dvs. kommuneplan 2021-33 vedtages først, så kan kommuneplantillæg nr. 25 ikke vedtages 

endeligt, da kommuneplantillæg nr. 25 er i modstrid med kommuneplan 2021-33 i forhold til 

detailhandelsstruktur. 

Ringkøbing-Skjern Kommune kan ikke påvise en planmæssig interesse i at fremskynde vedtagelse og 

offentliggørelse af kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan nr. 443 alene med det formål, at lokalplan nr. 

443 skal opnå retsvirkninger, uagtet kommuneplantillæg nr. 25 kun kan opnå at have retsvirkninger i en 

kort periode, indtil endelig vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplan 2021-2033; kommunetillæg til 

kommuneplan 2017-29 bortfalder jo automatisk, når kommuneplan 2017-29 ophæves i forbindelse med 

den endelige vedtagelse af ny kommuneplan 2021-33. 

I og med en kommuneplan med dertilhørende tillæg skal anses for et samlet hele, så er det juridisk 

meningsløst, når leder af Plan og Vejanlæg, Niels Peter V. Lauridsen, i mail til kommunaldirektøren og 

Byrådet af 17. november 2020 anfører, at ”… [f]orslag til kommuneplantillæg 25 (Tillæg 25) er udarbejdet 

som et tillæg til KP17 med henblik på udsendelse i offentlig høring. Tillæg 25 forholder sig imidlertid både til 

KP17 og Forslag til KP21, som p.t. er i offentlig i offentlig høring.” 

Et kommuneplantillæg kan ikke forholde sig til to forskellige kommuneplaner. Det er derfor uden hjemmel i 

planloven, når det sidst i anførte mail anføres, at ”… [s]åfremt Tillæg 25 vedtages efter vedtagelsen af KP21, 

vil planen blive vedtaget som et tillæg til KP21, med de konsekvensrettelser, der følger heraf.” Dette kan 

ikke lade sig gøre i offentliggørelsesdatabasen Plandata.dk, der indeholder de juridiske bindende 

plandokumenter. 

Dermed er der kun den mulighed, at Ringkøbing-Skjern Kommune forcerer den endelige vedtagelse af 

kommuneplantillæg nr. 25 og laver de varslede ”konsekvensrettelser” i kommuneplan 2021-2033 i 

forbindelse med den endelige vedtagelse. Disse ”konsekvensrettelser” har som forudsætning, at der er 

modstrid mellem forslag til kommuneplan 2021-2033 og forslag til kommuneplantillæg nr. 25, uagtet der 

ikke er hjemmel til at have modstridende planforslag i høring på samme tid, da dette forplumrer formålet 

med offentlig høring. Det er desuden en forudsætning, at der skal være hjemmel i planloven § 27, stk. 2 til 
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at lave de såkaldte ”konsekvensrettelser” i kommuneplan 2021-2033 i forbindelse med den endelige 

vedtagelse. 

 

2.3. Planloven § 27, stk. 2 – ændring af kommuneplan 2021-2033 ved endelige vedtagelse 

Der er ikke hjemmel til at ændre kommuneplan 2021-33 i forbindelse med den endelige vedtagelse uden 

fornyet høring, da ”konsekvensrettelse” som følge af kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-

29 reelt vil udgøre et nyt planforslag. 

Planloven § 27, stk. 2, 1. led angiver, at i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der 

foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Det relevante planforslag er forslag til kommuneplan 

2021-2033, som findes i Plandata.dk. 

Problemstillingen med ændring af kommuneplan 2021-2033 i forbindelse med den endelige vedtagelse har 

som allerede anført som forudsætning, at det senere offentliggjorte kommuneplantillæg nr. 25 til 

kommuneplan 2017-2029 er i modstrid med det tidligere offentliggjorte forslag til kommuneplan 2021-

2033. 

I tidligere omtalte mail af 17. december 2020 udtaler leder af Plan og Vejanlæg, Niels Peter V. Lauridsen, at 

”… [d]et er administrationens vurdering, at denne ”indarbejdelse” ikke kræver fornyede høringer, da 

rettelserne har været i offentlig høring og dermed er det tale om konsekvensrettelser af KP21.” Det anførte 

er urigtigt, da det forudsætter, at kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 er sendt i høring i 

overensstemmelse med planloven § 24, stk. 1 – hvilket ikke er tilfældet -, og at ændringerne kan vedtages 

uden ny høring med hjemmel i planloven § 27, stk. 2.  

Planloven § 27, stk. 2 afgrænser ændringsretten i forbindelse med den endelige vedtagelse af et planforslag 

på følgende måde: 

- Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse 

har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået 

lejlighed til at udtale sig. 

 

I og med ændringerne ”som konsekvens” af kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 

ikke er foranlediget af indsigelser fra tredjeparter fremsat i høringsperioden for forslaget til 

kommuneplan 2021-2033, så er den foreliggende ændringssituation ikke umiddelbart omfattet af 

det anførte. ”Indsigelsen” er foranlediget af Ringkøbing-Skjern Kommune eget modstridende 

forslag til kommuneplantillæg, som er vedtaget og sendt i høring, mens forslag til kommuneplan 

2021-2033 allerede var i offentlig høring. De varslede ”konsekvensrettelser” har utvivlsomt 

karakter af ændringer, der på væsentlig måde berører detailhandelsvirksomheder i Ringkøbing-

Skjern Kommune. Der er på ingen måde hjemmel til at lade høringen i forbindelse med 

kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 ”erstatte” den høringsforpligtelse, der 

ellers gælder i medfør af anførte punkt i planloven § 27, stk. 2. Hele hørings- og 

vedtagelseskronologien bryder i så fald sammen, og betingelsen om entydige og præcise 

planforslag indeholdt i planloven § 24, stk. 1 kan ikke anses for opfyldt. 

 



Advokat Anders Hessner (L)  25. januar 2021 

Ekstern Lektor i Fast Ejendom 

_____________________________________________________________    _________________________ 

5 
 

- Ved væsentlige ændringer i et forslag til kommuneplan skal erhvervsministeren have lejlighed til at 

udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor. 

 

Ændringer, der ikke blot på væsentlig måde berører bestemte myndigheder eller borgere, men som 

i sig selv har en karakter, at Erhvervsministeren tilsynsfunktion undermineres, hvis der ikke 

foretages en fornyet høring, udløser en supplerende høringsforpligtelse. I forhold til 

aflastningscentre fremgår det af kataloget over nationale planinteresser, at Erhvervsministeren skal 

udøve tilsyn. 

 

Det bemærkes, at fornyet høring af Erhvervsministeren ikke undtager for forpligtelsen til høring af 

andre berørte myndigheder og borgere. 

 

- Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette offentliggøres 

m.v. efter reglerne i §§ 24-26. 

 

De varslede ”konsekvensrettelser” indebærer ændringer i detailhandelsstrukturen i det 

offentliggjorte forslag til kommuneplan 2021-2033, som utvivlsomt udløser en høringsforpligtelse i 

forhold til berørte detailhandelsvirksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Som allerede anført, 

kan denne høringsforpligtelse ikke anses for ”erstattet” af den høring, der er foretaget i forbindelse 

med forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029. 

 

Henset til vedhæftede afgørelse MAD 1996.769 NKN (bilag 3) må det antages, at en ændring af 

detailhandelsstrukturen i forslag til kommuneplan 2021-2033, der sker som en 

”konsekvensrettelse” med afsæt i kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029, har som 

konsekvens, at der reelt foreligger et nyt planforslag. I lyset af kommuneplantillæg nr. 40 til 

kommuneplan 2017-2029, der blev endeligt vedtaget den 6. oktober 2020 med afsæt i 

planstrategien, og som er 100% inkorporeret i forslag til kommuneplan 2021-2033, så vil den del af 

hovedstrukturen i forslag til kommuneplan 2021-2033, der angår detailhandel, blive fuldstændig 

forandret. Dermed er Ringkøbing-Skjern Kommune nødsaget til at foretage ny høring af forslag til 

kommuneplan 2021-2033, hvis der på kommuneplanniveau skal vedtages en udvidelse af det 

eksisterende aflastningsområde. 

 

Samlet set må administrationens vurdering af hjemlen i planloven § 27, stk. 2 til at foretage 

”konsekvensrettelser” uden fornyet høring, anses for urigtig. Det bemærkes, at det i sagsfremstillingen for 

Økonomiudvalgets beslutning af 7. august 2018 om igangsætning af planlægning for udvidelse af 

aflastningsområdet ved Herningvej til også at omfatte Herningvej 93 anføres angående ”rettelsernes 

karakter”: 

- Såfremt der træffes politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for projektet på Herningvej 

og dermed fravige byrådets mål i kommuneplanen, anbefaler administrationen, at 

kommuneplanens afsnit om detailhandel revideres gennemgribende på baggrund af en 

temadrøftelse i relevante udvalg om den fremtidige linje i detailhandelsplanlægningen. 

https://www.elov.dk/planloven/27/#paragraf24
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I kommuneplantillæg nr. 40 til kommuneplan 2017-29, der er inkorporeret i forslag til kommuneplan 2021-

33, er detailhandelsstrukturen uændret, således at vurderingen af behov for en gennemgribende revision 

fortsat er relevant. 

 

3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 - hjemmelsmangler: 

3.1. Planlægningsmæssig begrundelse 

Der foreligger ikke en saglig planlægningsmæssig begrundelse for forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til 

kommuneplan 2017-29. 

Ethvert planforslag skal være forankret i en saglig planlægningsmæssig begrundelse for at være gyldigt. 

Historikken forud for vedtagelse og offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til 

kommuneplan 2017-29 er følgende: 

- 22. december 2017 fremsendte REMA Etablering A/S en ansøgning om etablering af en 

dagligvarebutik på adressen Herningvej 93. 

- På baggrund af nævnte ansøgning af 22. december 2017 og en ansøgning vedrørende en 

dagligvarebutik på Søndervigsvej 5-7 anmodede Ringkøbing-Skjern Kommune COWI om at lave en 

detailhandelsredegørelse, som forelå 15. april 2018. 

- I juni 2018 blev der sat en sag på dagsorden for igangsætning af planlægning for butiksprojekterne 

på henholdsvis Herningvej 93 og Søndervigsvej 5-7. Administrationens indstilling på basis af et 

uddybende notat af 5. juni 2018 baseret på COWI’s redegørelse af 15. april 2018 var negativ i 

forhold til udvidelse af aflastningscentret til også at omfatte Herningvej 93. Denne negative 

indstilling var begrundet i de negative effekter i forhold til bymidten, og at en udvidelse 

aflastningscentret måtte antages at ville ændre styrkeforholdet mellem aflastningscentret og 

bymidten til aflastningscentrets fordel i strid med målsætningerne i kommuneplan 2017-29. 

- Økonomiudvalget besluttede den 7. august 2018, at der skulle igangsættes en planlægning for 

udvidelse af aflastningscentret til også at omfatte Herningvej 93. På dette tidspunkt angik projektet 

ombygning af de eksisterende butikker på Herningvej 93 + en ny dagligvarebutik. 

- Der blev herefter gennemført en forhøring i efteråret 2018, som ikke resulterede i et efterfølgende 

forslag til ændring af kommuneplanen m.v. 

- Den 7. januar 2020 tog Økonomiudvalget stilling til ”retning for revision af detailhandelsstrukturen i 

hovedcenterbyerne”, og for Ringkøbing blev følgende målsætning besluttet: 

 

Der kan muligvis placeres dagligvarebutikker i periferien, men kun i eksisterende aflastnings- 

og lokalcentre. Der kan muligvis ske en udbygning ved Holstebrovej. I bymidten skal 

indretning og fortætning prioriteres. 

 

I sagsfremstillingen anførtes: 

  

Ændringen af målsætningerne medfører ikke, at detailhandelsstrukturen ændres – dette 

forudsætter konkret planlægning med tilhørende redegørelser. 
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- Den 21. april 2020 blev forslag til kommuneplantillæg nr. 40 om bl.a. detailhandel til kommuneplan 

2017-29 vedtaget af Byrådet med henblik på offentlig høring fra 27. april 2020 til 24. juni 2020. I 

kommuneplantillæg nr. 40 var der ikke henvist til COWI’s redegørelse af 15. april 2018. 

Detailhandelsstrukturen forblev i uændret i planforslaget. 

- Den 23. juni 2020 besluttede Økonomiudvalget, at der på baggrund af en revideret ansøgning 

skulle igangsættes planlægning for udvidelse af aflastningscentret. Det ændrede projekt 

inkluderede udover Herningvej 93 også Ndr. Ringvej 3, således at der udover de eksisterende 

butikker også ville kunne etableres nye udvalgsvarebutikker. Økonomiudvalgets beslutning var i 

strid med administrationens negative indstilling, som var begrundet med følgende: 

 

En yderligere udvidelse af aflastningscentret med mulighed for udvalgsvarebutikker på Ndr. 

Ringvej 3 vil give en øget negativ påvirkning af bymidten samt må forventes at øge den 

negative omsætning for bymidten. Flere udvalgsvarebutikker vil skærpe konkurrencen i 

aflastningscentret yderligere og styrkeforholdet mellem bymidten og aflastningscentret vil 

falde yderligere ud til aflastningscenterets fordel. 

 

- Der var herefter en ny forhøring frem til september 2020. 

 

- Den 6. oktober 2020 blev kommuneplantillæg nr. 40 til kommuneplan 2017-29 med mindre 

ændringer endeligt vedtaget. Samme dag blev forslag til kommuneplan 2021-33 vedtaget med 

henblik på offentlig høring frem til den 4. januar 2021. I forslag til kommuneplan 2021-33 var 

kommuneplantillæg nr. 40 til kommuneplan 2017-29 inkorporeret (dvs. uændret 

detailhandelsstruktur), og der var i kommuneplanforslagets hovedstrukturafsnit om detailhandel 

ikke henvist til COWI’s redegørelse af 15. april 2018. 

 

- Den 17. november 2020 vedtog Byrådet forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 

2017-29 (og forslag til lokalplan nr. 443), hvor der blev henvist til COWI’s redegørelse af 15. april 

2018. I sagsfremstillingen anførtes i forhold til effekter: 

 

En udvidelse af aflastningsområdet vil skærpe konkurrencen i aflastningsområdet, mens 

konsekvenserne for bymidten, vil være negative. 

 

Uagtet fastholdelse af detailhandelsstrukturen og en målsætning for Ringkøbing om prioritering af 

bymidten samt en målsætning om, at planlægning af eventuelle nye muligheder for udvidelser af 

dagligvarebutikker i periferien af Ringkøbing skal ske i eksisterende aflastnings- og lokalcentre, så må det 

konstateres, at COWI’s redegørelse af 15. april 2018, som ikke indgik i henholdsvis kommuneplantillæg nr. 

40 og forslag til kommuneplan 2021-33, nu godt kunne bruges som redegørelsesgrundlag i forslag til 

kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29, trods det anførte i administrationens notat af 5. juni 

2018.  
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Kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 angår bl.a. mulighed for etablering af en ny 

dagligvarebutik uden for det eksisterende aflastningscenter, hvilket er i strid med den målsætning for 

kommuneplanlægning, der blev fastlagt allerede den 7. januar 2020.  

Med andre ord kan der påvises en siksakkurs i planlægningen og et varierende oplysningsgrundlag. Der 

foreligger derfor ikke en saglig planlægningsmæssig begrundelse for forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til 

kommuneplan 2017-29. 

 

3.2. Hjemlen i planloven § 5n, stk. 3 til at udvide et eksisterende aflastningsområde 

Den grundlæggende hjemmel for at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 

er planloven § 5n, stk. 3, der er sålydende: 

Eksisterende aflastningsområder kan udvides, hvis der et tilstrækkeligt kundegrundlag og der 

er behov for at give plads til butikker, der ikke uden videre kan etableres i bymidten. 

Eksisterende aflastningsområder kan ikke udvides for at skabe plads til en dagligvarebutik 

eller udelukkende dagligvarebutikker. 

I ministersvar af 4. april 2017 til spørgsmål 53 under Folketingets behandling af lovforslag nr. 121 om 

modernisering af planloven udtalte Erhvervsministeren: 

Sigtet med de nye muligheder for aflastningsområder er at skabe mulighed for etablering af 

primært store udvalgsvarebutikker, som ikke umiddelbart kan placeres i bymidten. 

En retlig forudsætning for at planlægge for udvidelse af et aflastningsområde er således et konstateret behov 

for etablering af store udvalgsbutikker, som ikke umiddelbart kan placeres i bymidten. Etablering af 

dagligvarebutikker kan kun ske i kølvandet på store udvalgsvarebutikker. 

”Ikke uden videre kan etableres i bymidten” 

I Cowi’s redegørelse af 15. april 2018 anføres side 59 om ”skolegrunden” i bymidten, som er ubebygget: 

Det vurderes, at der er potentiale for at tiltrække en eller flere mellemstore eller store 

udvalgsvarebutikker på f.eks. 500-1.500 m2 til Skolegrunden i tilknytning til Aldi og Netto. En 

udbygning med ny detailhandel på Skolegrunden vil bidrage til en bedre sammenhæng mellem 

Aldi og Netto og detailhandlen ved Nygade og restaurations- og cafémiljøet ved Vestergade, 

Kirkepladsen og Torvet. Placeringen på Skolegrunden vurderes dog at være mindre attraktiv 

for detailhandel end en placering direkte ved det overordnede vejnet f.eks. ved Enghavevej nær 

Aldi, Netto og byggemarkedet. Der dog umiddelbart ingen ledige byggegrunde ved Enghavevej 

i dette område. 

Den såkaldte ”skolegrund”, der er ubebygget og beliggende i bymidten, er i forslag til kommuneplan 2021-

33 omfattet af rammeområde 36CE039, der muliggør etablering af store udvalgsvarebutikker. 

Den uklare bemærkning i forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 på side 5 i afsnittet 

om planforslagets baggrund om, at bygherre har desuden vurderet, at projektet ikke er økonomisk 
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realiserbart i bymidten, angår et uvedkommende planretligt hensyn. Ejersammenfaldet mellem ejeren af 

”skolegrunden” og Herningvej 93 er noteret. 

Der er således påviseligt planmæssige muligheder for at etablere store udvalgsvarebutikker i bymidten i 

Ringkøbing. Bygherres vurdering af den økonomiske realiserbarhed er et ulovligt hensyn, og betingelsen om 

”ikke uden videre kan etableres i bymidten” er ikke opfyldt. Dermed er der ikke hjemmel til forslag til 

kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29. 

”Tilstrækkeligt kundegrundlag” 

Ad behov for yderligere areal til udvalgsvare- og dagligvarebutikker 

I redegørelsen fra COWI dateret den 15. april 2018 forholder man sig til en udvikling i udvalgsvarehandlen, 

hvor der i sagens natur ikke er taget højde for coronakrisen og dens betydning for e-handel og udviklingen i 

leveringslogistik. De generelle bemærkninger herom i forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til 

kommuneplan 2017-29 side 14-15 ændrer ikke ved, at redegørelsen fra COWI ikke længere kan anses for 

aktuel. Da udvidelse af et eksisterende aflastningscenter primært skal kunne begrundes i et behov for 

yderligere detailhandelsrammer for store (nye) udvalgsvarebutikker, så er beslutningsgrundlaget 

mangelfuldt. 

 

I planforslaget side 5 er anført angående en mulig dagligvarebutik på Søndervigvej:  

 

For at fastholde muligheden for på sigt at planlægge for en udvidelse af bymidten, indgår en 

mulig udvidelse af bymidten med en dagligvarebutik på 1.200 m2 som forudsætning i den 

følgende detailhandelsredegørelse.”  

 

I og med arealbehovet for yderligere areal til dagligvarebutikker af COWI skønnes at være mellem 2.400 

kvm. og 3.300 kvm., hvoraf ca. halvdelen må henføres til Søndervig, og hvoraf 1.200 m2 i Ringkøbing er 

reserveret til en mulig bymidteudvidelse, så kan der frem mod 2029 ikke redegøres for et forventet behov 

for en dagligvarebutik på 1.200 m2 i forbindelse med udvidelse af aflastningscentret ved Herningvej. 

 

COWI’s redegørelse side 9-10 og side 36-37 sammenholdt med planforslagets side 13-14 viser, at det 

udelukkende er en forventet stigning i turismen og turisternes forbrug frem mod 2029, der kan begrunde et 

forventet behov for yderligere detailhandelsrammer. Men det nævnes ikke i planforslaget, at COWI side 39 

i forhold til geografisk fordeling af arealbehovet i oplandet anfører følgende: 

 

Det vurderes, at lidt under halvdelen af behovet for yderligere areal til dagligvarebutikker vil 

være i og ved Søndervig, mens lidt over halvdelen vil være i og ved Ringkøbing. 

 

Dette skal sammenholdes med, at behovet for yderligere areal til dagligvarebutikker frem mod 2029 - 

udelukkende begrundet i et forventet turismepotentiale - ifølge COWI ligger mellem 2.400 m2 og 3.300 m2, 

hvoraf ca. halvdelen som nævnt vedrører Søndervig. I 2019 er behovet i øvrigt opgjort af COWI til 600 kvm. 

for hele oplandet, så aktuelt er der ikke et påviseligt behov yderligere areal til dagligvarebutikker. 

 

Ad centerhierarki – balance i forhold til bymidten 
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Ringkøbing er en by med langt under 20.000 indbyggere, og der kan derfor ikke udlægges bydelscentre i 

Ringkøbing. I planlægningsmæssig forstand udgør Ringkøbing dermed en mindre by.  

Det fremgår af lovforarbejderne, at kriteriet ”tilstrækkeligt kundegrundlag” tillige skal sikre, at der ikke 

udlægges store aflastningsområder i mindre byer. 

Kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 indebærer netop udlæg af et uforholdsmæssigt stort 

aflastningsområde i forhold til bymidten, og de negative konsekvenser heraf, som er blevet fremhævet af 

administrationen siden juni 2018, er i kommuneplantillægget side 17 blevet til følgende: 

Planlægningen for udvidelsen af aflastningsområdet har negative effekter for den eksisterende 

detailhandel i Ringkøbing bymidte, men forhindrer ikke at bymidten i øvrigt udvikles, via 

fortætning af boliger og ved at sætte det historiske bymiljø i spil. 

Det udtalte i kommuneplantillægget er nærmest uforståeligt, men det er et faktum, at administrationen i 

Ringkøbing-Skjern Kommune med afsæt COWI’s redegørelse af 15. april 2018 og ud fra en planfaglig 

vurdering, jf. notatet af 5. juni 2018, konsekvent har vurderet, at udvidelse af aflastningscentret har negative 

konsekvenser for bymidten, og at styrkeforholdet vil ændres til fordel for aflastningscentret på bekostning af 

bymidten. 

Samlet om ”tilstrækkeligt kundegrundlag” 

Der er således ikke noget faktuelt grundlag for at antage, at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag for at 

udvide det eksisterende aflastningscenter, og der er dermed ikke hjemmel til planvedtagelsen. 

”Kan ikke udvides for at skabe plads til en dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker” 

Primus motor i bestræbelserne for at udvide det eksisterende aflastningsområde har siden 22. december 

2017 været REMA Etablering A/S, og både det oprindelige og det nuværende projekt har en dagligvarebutik 

som spydspids. 

Efter ændringen af projektet til også at omfatte Ndr. Ringvej 3 opstår der mulighed for etablering af nye 

udvalgsvarebutikker i udvidelsesområdet. De eksisterende udvalgsvarebutikker på Herningvej 93 kan ikke 

indgå i bedømmelsen, jf. det nedenfor i afsnit 4 anførte, selvom der sker en bygningsmæssig forandring af 

disse eksisterende butikker. 

Herefter er spørgsmålet, om etablering af en ny udvalgsvarebutik på minimum 500 kvm. placeret på Ndr. 

Ringvej 3 er tilstrækkelig til at eliminere ”udelukkende dagligvarebutikker” i udvidelsesområdet nord for 

Herningvej? 

Formålet med bestræbelserne for at udvide aflastningsområdet har stedse været at etablere en ny 

dagligvarebutik i udvidelsesområdet. Der er ikke sikre holdepunkter for at antage, at etablering af en 

udvalgsvarebutik på minimum 500 kvm. på Ndr. Ringvej 3 tager brodden af dette i forhold ”udelukkende 

dagligvarebutikker”. Kriteriet ”udelukkende” er dog upræcist, og det er derfor et retligt spørgsmål, der må 

afklares af Planklagenævnet. 



Advokat Anders Hessner (L)  25. januar 2021 

Ekstern Lektor i Fast Ejendom 
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4. Forslag til lokalplan nr. 443 – Hjemmelsmangler 
Rammestyringsprincippet i medfør af planloven § 13, stk. 1 tilsiger, at såfremt kommuneplantillæg nr. 25 til 

kommuneplan 2017-29 tilsidesættes som ugyldigt, så vil lokalplan nr. 443 automatisk også blive tilsidesat 

som ugyldigt. 

I forhold til forslag til lokalplan nr. 443 foreligger der en selvstændig ugyldighedsgrund, da 

ibrugtagningsbestemmelsen i punkt 12.5 ikke opfylder planlovens krav. 

Af detailhandelsvejledning 2017 side 22 fremgår i tråd med lovforarbejderne følgende: 

Med henblik på at sikre, at der ikke udlægges aflastningsområder til én dagligvarebutik eller 

til udelukkende dagligvarebutikker, stilles der krav om, at der først kan etableres 

dagligvarebutikker i et aflastningsområde, hvis der allerede er eller samtidig etableres 

udvalgsvarebutikker i området. Konkret betyder det, at kommunerne først kan give en 

ibrugtagningstilladelse til en dagligvarebutik i et aflastningsområde, enten samtidig med 

eller efter at en udvalgsvarebutik i området har fået ibrugtagningstilladelse.  

Dermed sikrer bestemmelsen, at der ikke kun er en hensigt om at etablere 

udvalgsvarebutikker, men at der er investeret i opførelse af butikkerne. Det gælder samtidig, 

at eksisterende aflastningsområder ikke kan udvides med henblik på etablering af én 

dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker.  

Dette forhold vedr. forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse skal indarbejdes i 

lokalplaner for aflastningsområder. 

Formålet er klart at sikre, at der kun kan etableres dagligvarebutikker i kølvandet på reel etablering af nye 

store udvalgsvarebutikker. Dette formål må være afgørende for fortolkningen af, om en 

ibrugtagningsbestemmelse om etablering af en udvalgsvarebutik forud for etablering af en dagligvarebutik 

kan anses for lovlig. 

I lokalplanområdet for forslag til lokalplan nr. 443 findes i forvejen en møbelbutik og en genbrugsbutik, der 

efter ombygning skal forblive på Herningvej 93. Nye udvalgsvarebutikker, der kan begrunde udvidelsen af 

aflastningscentret, kan derfor kun etableres mod nord på adressen Ndr. Ringvej 3. Henset til det angivne 

formål kan ibrugtagningsbestemmelsen kun anses for lovlig, hvis det præciseres, at der skal være meddelt 

ibrugtagningstilladelse til en ny stor udvalgsvarebutik på Ndr. Ringvej 3. 

En rettelse af ibrugtagningsbestemmelsen i overensstemmelse med det anførte er næppe tilstrækkelig til at 

gøre lokalplanen (isoleret set) lovlig. Som anført ovenfor i afsnit 3.2., så er hjemlen til at udvide et 

eksisterende aflastningsområde begrænset, og der er ikke hjemmel, hvis en udvidelse ”udelukkende sker 

for at skabe plads til en dagligvarebutik”. I og med de eksisterende butikker (møbelbutik og genbrugsbutik) 

ikke kan indgå i denne bedømmelse, så skal bedømmelsen foretages i forhold til en ny udvalgsbutik på 

minimum 500 kvm. i forhold til en dagligvarebutik på 1.200 kvm.  Dette retlige spørgsmål er der ikke taget 

præcist stilling til i lovforarbejderne og må derfor afklares af Planklagenævnet, men henset til princippet 

om, at store udvalgsvarebutikker skal etableres forud for etablering af dagligvarebutikker, så er der ikke 

grundlag for at antage, at planlægning for et nyt udvalgsvareareal på under halvdelen af et nyt 

dagligvareareal er lovhjemlet.  

 



Advokat Anders Hessner (L)  25. januar 2021 

Ekstern Lektor i Fast Ejendom 
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5. Sammenfatning 
I forhold til forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 kan der påvises en række 

væsentlige tilblivelsesmangler, som har sit udspring i det forhold, at rækkefølgen for offentliggørelse af 

planforslag er forkert. Forslag til ny kommuneplan 2021-33 er blevet sendt i høring først, hvorefter det 

savner mening efterfølgende at sende et modstridende forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til 

kommuneplan 2017-29 i høring. 

I forhold til forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 kan der endvidere påvises 

hjemmelsmangler, som har sit udspring i det forhold, at der i en mindre by som Ringkøbing er grænser for, 

hvor stort et aflastningscenter kan blive i forhold til bymidten, og at der ikke kan påvises et behov for en 

udvidelse af det eksisterende aflastningscenter. 

I forhold til forslag til lokalplan nr. 443, så følger det af rammestyringsprincippet, at manglende hjemmel i 

kommuneplanen medfører ugyldighed. Derudover kan ibrugtagningsbestemmelsen i lokalplanforslagets 

pkt. 12.5 ikke anses for lovlig, da den ikke tilstrækkelig præcist sikrer overholdelsen af princippet om 

etablering en ny stor udvalgsvarebutik forud for etablering af en dagligvarebutik i udvidelsesområdet. 

 

Frederiksværk den 25. januar 2021  

Anders Hessner, advokat 

Ekstern lektor i Fast Ejendom 
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Ved genoptagelse af sag vedrørende kommuneplantillæg
og lokalplan for Gammelhavn i Vejle afvistes klagen
vedrørende kommuneplantillægget, da dette måtte anses
for ophævet på tidspunktet for Planklagenævnets tidligere
afgørelse som følge af offentliggørelse af en ny
kommuneplan.
1.4.1 Kommuneplaner - 1.4.4 Lokalplaner - 1.4.6 Landzone - 2.3.3
Håndhævelse

Planklagenævnet havde i afgørelse af 15. maj 2019
(MAD2019.134) ophævet Vejle Kommunes kommuneplantillæg
nr. 46 og lokalplan nr. 1225 for Gammelhavn med henvisning
til, at der ikke var udarbejdet en redegørelse efter planlovens §
11 e, stk. 3 i selve kommuneplantillægget. En køber af flere
grunde i rammeområdet anmodede d. 31. maj Planklagenævnet
om genoptagelse af sagen, bl.a. med henvisning til, at
kommuneplantillæg nr. 46 var ophævet på tidspunktet for nævnets
afgørelse, at der var tale om manglende proportionalitet, og at
nævnet ikke havde foretaget en høring af Vejle Kommune
vedrørende et klagepunkt. Kommuneplantillægget var bortfaldet
i forbindelse med vedtagelse af kommuneplan 2017-2029, der
videreførte den omhandlede rammebestemmelse. Det beroede på
fejl, at kommuneplantillægget fremstod på Plandata.dk som
værende gældende. Planklagenævnet besluttede at genoptage
sagen med henvisning til dette forhold. Nævnet konstaterede, at
der ikke var udtrykkelige regler, som regulerede spørgsmålet om,
hvorvidt gyldigheden af sådanne tillæg, der ligger i pdf-format
på Plandata.dk ophører, når der lægges en pdf med en ny
kommuneplan på Plandata.dk. Nævnet udtalte, at der må være en
formodning for, at det i forbindelse med vedtagelsen af en
kommuneplan er kommunens hensigt, at den tidligere

kommuneplan med tilhørende tillæg ophæves, medmindre
kommunen konkret skriver andet i kommuneplanen, eller der i
øvrigt er særlige omstændigheder, som viser, at det ikke har været
kommunens hensigt at ophæve tillægget/tillæggene. Nævnet fandt
herefter, at kommuneplantillæg nr. 46 var ophævet ved
offentliggørelsen af kommuneplan 2017-2029 d. 17. januar 2018.
Planklagenævnet afviste derfor at behandle klagen over
kommunens vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46, hvorefter
forudsætningerne for ophævelse af lokalplan nr. 1225 ikke længere
fandtes at være til stede. Nævnet bemærkede, at hvis der ønskedes
at klage over de tilsvarende bestemmelser i kommuneplan 2017-
2029, skulle der oprettes en ny selvstændig klage snarest muligt.

PKN afgørelse af 27. september 2019, j.nr. 19/05022

Planklagenævnet traf den 15. maj 2019 afgørelse i en sag om Vejle
Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 1225, Centerområde
ved Sønderbrogade og Gammelhavn, samt kommuneplantillæg nr.
46, Gammelhavn, Vejle Midtby, med tilhørende miljørapport.
Planklagenævnet har modtaget en anmodning om genoptagelse
af sagen.
Planklagenævnet genoptager sagen.
Planklagenævnet ændrer nævnets afgørelse af 15. maj 2019.
Resultatet af afgørelsen er herefter følgende:
• Planklagenævnet afviser at behandle klagen over

kommuneplantillæg nr. 46 til kommuneplan 2013, da klagen
er uaktuel.

• Lokalplan nr. 1225 ophæves ikke, og denne er således
(fortsat) gældende.

• Miljøvurderingen er (fortsat) gældende.
Klageren har mulighed for at klage over kommuneplan 2017-2029
for Vejle Kommune i forhold til de bestemmelser, som er overført
fra kommuneplantillæg nr. 46 til kommuneplanen.
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32. Sagens oplysninger
32.1. Sagens baggrund
32.2. De vedtagne planer og miljørapporten
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82.8. Forløb efter genoptagelsesanmodningen
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143.4. Planklagenævnets afgørelse
154. Gebyr i forbindelse med genoptagelsesanmodningen
155. Meddelelse og offentliggørelse af afgørelsen

1. Anmodningen om genoptagelse
En køber af flere grunde i rammeområdet har den 31. maj 2019
anmodet om genoptagelse af Planklagenævnets afgørelse af 15.
maj 2019.
Anmoderen finder, at der bør ske genoptagelse, idet
kommuneplantillæg nr. 46 var ophævet på tidspunktet for nævnets
afgørelse, idet der er tale om manglende
proportionalitet/væsentlighed, og idet nævnet ikke har foretaget en
høring af Vejle Kommune vedrørende et klagepunkt. Anmodningen
er nærmere beskrevet i afsnit 2.7.

2. Sagens oplysninger
2.1. Sagens baggrund
Vejle Kommune vedtog den 5. oktober 2016 endeligt
kommuneplantillæg nr. 46, Gammelhavn, til kommuneplan 2013-
2025, og lokalplan nr. 1225, Centerområde ved Sønderbrogade og
Gammelhavn med tilhørende miljørapport og sammenfattende
redegørelse.

2.2. De vedtagne planer og miljørapporten
2.2.1. Kommuneplan 2013-2025
Før kommunens vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 var
størstedelen af lokalplanområdet omfattet af kommuneplanramme
1.1.C.17, Centerområde ved Gammelhavn. For en mindre del af
det nordlige område var området omfattet af kommuneplanramme
1.1.C.5, Centerområde ved Borgvold, kommuneplanramme 1.1.
C.22, Centerområde ved Dæmningen og Søndergade, og
kommuneplanramme 1.1.C.23, Centerområde syd for Sønderå, der
gælder for [vejnavn1].

2.2.2. Miljørapporten
Detailhandel er beskrevet forskellige steder i miljørapporten, som
blev udarbejdet i forhold til kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan
nr. 1225.

2.2.3. Kommuneplantillæg nr. 46
Hele lokalplanområdet er efter vedtagelsen af kommuneplantillæg
nr. 46 udelukkende omfattet af kommuneplanramme 1.1.C.17,
Gammelhavn, Vejle Midtby.
Kommuneplantillæg nr. 46 giver mulighed for opførelse af
bebyggelse i op til 8 etager med en bygningshøjde på maks. 35 m
og en bebyggelsesprocent på 350. Områdets anvendelse fastlægges
til centerformål, herunder butikker, boliger, liberalt erhverv, hotel,
offentlig og privat service og institutioner, underholdning, park og
parkering m.m.
Stueetagen mod [vejnavn1] må kun anvendes til butikker, caféer
og restauranter. Dagligvarebutikker må etableres med et maks.
bruttoetageareal på 3.500 m2, og udvalgsvarebutikker må etableres
med et maks. bruttoetageareal på 2.000 m2. Der må etableres tre
stormagasiner/større specialbutikker på over 2.000 m2.
Stormagasinerne kan etableresmed enmaksimal størrelse på 10.000
m2, 5.000 m2 og 5.000 m2.
I selve redegørelsen til kommuneplantillægget indgår der ikke en
redegørelse efter planlovens § 11 e, stk. 3, om rammerne for
forsyningen med butikker1..

På Plandata.dk har kommuneplantillæg nr. 46 fortsat status som
”vedtaget”.

2.2.4. Lokalplan nr. 1225
Kommunen har den 5. oktober 2016 endeligt vedtaget lokalplan
nr. 1225, Centerområde ved Sønderbrogade og Gammelhavn.

2.3. Kommuneplan 2017-2029
Vejle Kommune har den 29. november 2017 vedtaget en ny
kommuneplan for 2017-2029.
I kommuneplanen indgår ramme 1.1.C.17, Gammelhavn, Vejle
Midtby, som omfatter hele lokalplanområdet.
Det fremgår af ramme 1.1.C.17, at bebyggelse kan opføres i op
til 8 etager med en bygningshøjde på maks. 35 m, og en
bebyggelsesprocent på 350. Områdets anvendelse fastlægges til
centerformål, herunder butikker, boliger, liberalt erhverv, hotel,
offentlig og privat service og institutioner, underholdning, park og
parkering m.m.
Stueetagen mod [vejnavn1] må kun anvendes til butikker, caféer
og restauranter. Dagligvarebutikker må etableres med et maks.
bruttoetageareal på 3.500 m2, og udvalgsvarebutikker må etableres
med et maks. bruttoetageareal på 2.000 m2. Der må etableres tre
stormagasiner/større specialbutikker på over 2.000 m2.
Stormagasinerne kan etableresmed enmaksimal størrelse på 10.000
m2, 5.000 m2 og 5.000 m2.
Indholdet svarer til kommuneplantillæg nr. 46 (ramme 1.1.C.17,
Gammelhavn, Vejle Midtby).

2.4. Klagen
Klagerne, der var nogle beboere og forretningsdrivende uden for
lokalplanområdet, havde bl.a. gjort gældende, at miljørapporten
burde have indeholdt en vurdering af konsekvenserne for hele
detailhandlen, da det under alle omstændigheder ville få
konsekvenser for det øvrige handelsliv i Vejle By og centerbyerne
i Vejle Kommune. Hertil gjorde klagerne gældende, at
miljørapporten ikke belyste konsekvenserne for de øvrige
forretninger, herunder spisesteder, restaurationer og forlystelser.

2.5. Planklagenævnets afgørelse i klagesagen
2.5.1. Generelt om nævnets afgørelse
Planklagenævnet traf den 15. maj 2019 afgørelse om, at nævnet
ikke kunne give medhold i klagen over miljørapporten. Herudover
ophævede Planklagenævnet vedtagelsen af kommuneplantillæg nr.
46, Gammelhavn, Vejle Midtby. Endelig kunne nævnet ikke give
medhold i klagen over lokalplan nr. 1225, Centerområde ved
Sønderbrogade og Gammelhavn, men ophævede imidlertid
lokalplanen som følge af, at kommuneplantillægget ophævedes.
Eftersom genoptagelsesanmodningen vedrører
kommuneplantillægget, er det denne del af Planklagenævnets
afgørelse, der er angivet i nærværende afsnit.

2.5.2. Nævnets afgørelse vedrørende detailhandel og
kommuneplantillæg nr. 46
I afgørelsens afsnit vedrørende detailhandel og kommuneplantillæg
nr. 46 fremgik bl.a. følgende:
Klagerne har gjort gældende, at miljøvurderingen bør indeholde en vurdering
af konsekvenserne for hele detailhandlen, jf. afsnit 2.6.

1. Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning.
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Planklagenævnet har på baggrund af dette klagepunkt fundet anledning til at
vurdere, om kommuneplantillæg nr. 46 er i overensstemmelse med planlovens
§ 11 e, stk. 3. 10.2.

Herefter anførte nævnet, at kommunen skulle udarbejde en
redegørelse for den del af kommuneplanen, der indeholdt rammer
for forsyningen med butikker, jf. planlovens § 11 e, stk. 3. Nævnet
oplyste, hvad redegørelsen skulle indeholde, samt hvad der i
forarbejderne fremgik, at bestemmelsen skulle sikre. Herefter
fremgik der følgende af afgørelsen:
Planklagenævnet udelukker ikke, at en redegørelse efter planlovens § 11 e, stk.
3, efter omstændighederne kan ledsage et forslag til kommuneplantillæg ved
at indgå i en tilhørende miljørapport. Redegørelsen skal dog have en sådan
form, at det tilgodeser formålet med bestemmelsen om at skabe en offentlig
debat omkring detailhandelsstrukturen. Det må således efter nævnets opfattelse
kræves, at beskrivelsen af de elementer, som nævnes i § 11 e, stk. 3, fremstår
som en samlet redegørelse. Desuden må det kræves, at den indeholder alle de
elementer, som er nævnt i § 11 e, stk. 3.
Planklagenævnet bemærker, at visse faktuelle oplysninger, som skal indgå i
redegørelsen efter planlovens § 11 e, stk. 3, fremgår forskellige steder i
miljørapporten. De fremgår dog ikke i en samlet form. Desuden er alle elementer
i § 11 e, stk. 3, ikke behandlet. Der indgår således f.eks. ikke en fyldestgørende
vurdering af behovet for nybyggeri, herunder en vurdering af omdannelse af
eksisterende bebyggelse til butiksformål, jf. nr. 2, eller en vurdering af, hvordan
planlægningen tilgodeser målene for den kommunale hovedstruktur, herunder
hvordan forslaget fremmer konkurrence og et varieret butiksudbud i bymiljøet
i det område der foreslås udlagt til butiksformål, jf. nr. 4.
Planklagenævnet finder på denne baggrund, at kommuneplantillæg nr. 46 lider
af en retlig mangel.
Idet § 11 e, stk. 3, anses for en væsentlig tilblivelsesforskrift, finder
Planklagenævnet, at der er tale om en væsentlig retlig mangel, og nævnet
ophæver derfor kommuneplantillæg nr. 46.

2.5.3. Konsekvenser for lokalplanen
Planklagenævnet oplyste herefter, at en lokalplan ikke må være i
strid med kommuneplanen, jf. planlovens § 13, stk. 1, nr. 1. Kravet
er en del af planlovens rammestyringsprincip, der fastslår, at den
mere detaljerede planlægning er begrænset af rammerne i den
overordnede planlægning. Herefter fremgik der følgende af nævnets
afgørelse:
Planklagenævnet ophæver lokalplan nr. 1225, jf. afsnit 3.5, som følge af, at
kommuneplantillægget ophæves, idet lokalplanen er i strid med de relevante
kommuneplanrammer i den dagældende kommuneplan.
Planklagenævnet bemærker, at Fredericia Kommune kan vedtage et nyt
kommuneplantillæg, som bringer lokalplanen i overensstemmelse med
kommuneplanen, ligesom kommunen kan vedtage lokalplanen på ny.

2.5.4. Bemærkninger til en eventuel ny behandling af sagen
Under afsnit om bemærkninger til en eventuel ny behandling af
sagen havde Planklagenævnet gjort opmærksom på, at såfremt
kommunen tilvejebragte et nyt kommuneplantillæg, kunne
kommunen vedtage lokalplanen endeligt på ny.

2.6. Kommunens henvendelse efter afgørelsen
Kommunen henvendte sig den 22. maj 2019 til Planklagenævnet
og oplyste, at det var kommunens opfattelse, at
kommuneplantillægget ikke længere var gældende.

2.7. Indholdet af anmodningen om genoptagelse
En køber af flere grunde i rammeområdet finder, at der bør ske
genoptagelse, idet:

• Planklagenævnets afgørelse om at ophæve
kommuneplantillæg nr. 46 som følge af formelle mangler
efter planlovens § 11 e, stk. 3, ikke er
proportionel/væsentlighedsvurderet, at

• Planklagenævnet ikke ses at have hørt Vejle Kommune om,
hvorvidt den i planlovens § 11 e, stk. 3, krævede
detailhandelsafgørelse var indeholdt i de fremlagte
plandokumenter, og at

• Planklagenævnets afgørelse bygger på et ufyldestgørende
faktisk grundlag om status for det omhandlede
kommuneplantillæg på tidspunktet for Planklagenævnets
afgørelse.

Ad 1.
Til det første punkt undrer anmoderen sig over, at Planklagenævnet
ophævede kommuneplantillæg nr. 46 efter planlovens § 11 e, stk.
3, eftersom Planklagenævnet i en afgørelse af 16. maj 20193. i
forhold til miljøvurderingsloven havde anerkendt, at hvis de
relevante oplysninger ikke kunne udledes af et screeningsskema,
skulle det fremgå på en anden, entydig måde, f.eks. i et afsnit i
lokalplanens redegørelse.
Herudover anfører anmoderen, at Planklagenævnet ikke har
foretaget en konkret væsentlighedsvurdering. Hertil henviser
anmoderen til tre domme.4.Anmoderen finder ikke, at vurderingen
bør føre til, at kommuneplantillæg nr. 46 ophæves, eftersom der
senere er vedtaget en kommuneplan med en identisk
kommuneplanramme. Anmoderen anfører, at der var en forholdsvis
kort periode mellem vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 46 og
den efterfølgende kommuneplan, hvilket også bør indgå i
proportionalitetsvurderingen. Endelig anfører anmoderen, at den
allerede har afholdt store omkostninger med henblik på udvikling
af området i overensstemmelse med lokalplanen.
Ad 2.
Til det andet punkt anfører anmoderen, at det ikke fremgår, at
Vejle Kommune har været hørt i forbindelse med, at nævnet valgte
at konkludere, at den i planlovens § 11 e, stk. 3, krævede
detailhandelsafgørelse ikke var indeholdt i de fremlagte
plandokumenter. Kommunen havde således taget udgangspunkt i
de klagepunkter, som klagerne specifikt havde angivet, da
kommunen udtalte sig om klagen.
Anmoderen anfører, at det fremstår som om, at nævnet af egen
drift har inddraget en vurdering af, om kommuneplantillæg nr. 46
i sin helhed lever op til kravene i planlovens § 11 e, som et
selvstændigt klagepunkt, eller at nævnet i hvert fald har foretaget
en meget udvidende fortolkning af klagepunktet om manglende
vurdering af konsekvenserne for detailhandlen i hele kommunen.
Herefter anfører anmoderen, at der med klagepunktet er tale om
et helt centralt spørgsmål i sagen, hvor Vejle Kommune var den
part i sagen, der bedst kunne belyse spørgsmålet. På den baggrund
gør anmoderen gældende, at den manglende høring af kommunen
udgør en væsentlig retlig mangel ved nævnets afgørelse, som i sig
selv kan begrunde, at afgørelsen er ugyldig.
Ad 3.
For det tredje gør anmoderen gældende, at kommuneplantillægget
juridisk set er bortfaldet i forbindelse med vedtagelsen af
kommuneplan 2017-2029. Hertil henviser anmoderen til
”Kommuneplan. Vejledning om indberetning af en kommuneplan
med ti lhørende kommuneplanrammer og
kommuneplanretningslinjer i Plandata.dk”5., hvor det fremgår, at

2. Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning (dagældende planlov).
3. 18/07256.
4. Højesterets dom gengivet i U.2007.349 H, Vestre Landsrets dom gengivet i U.2016.573 V og Højesterets dom gengivet i U.2000.776 H.
5. Version 1.2.0, af 3. maj 2019.
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man skal være opmærksom på, at tilhørende kommuneplantillæg
med rammer og retningslinjer vil blive aflyst, når kommunen aflyser
en vedtaget kommuneplan på Plandata.dk.
Herudover anfører anmoderen, at det savner et formål at
opretholde kommuneplantillæg nr. 46, da den omhandlede ramme
er videreført i den nye kommuneplan. Anmoderen bemærker, at
der er tale om en samlet kommuneplan, hvorfor det ikke er korrekt,
når nævnet i afgørelsen har anført, at kommuneplantillægget blot
er indarbejdet/gentaget i kommuneplanen for 2017-2029. Hertil
anfører anmoderen, at udgangspunktet er, at tidligere
kommuneplaner med tillæg ophæves ved vedtagelsen af en ny
kommuneplan, medmindre andet konkret er bestemt i
kommuneplanen. Da det ikke er tilfældet ved kommuneplanen for
2017-2029, var kommuneplantillæg nr. 46 ophævet, da
Planklagenævnet traf afgørelsen den 15. maj 2019.
Anmoderen anfører, at det beror på en fejl ved Plandata.dk, at
kommuneplantillægget fremstår på Plandata.dk som værende
gældende, da tillægget ikke er blevet noteret som aflyst samtidig
med vedtagelsen af den nye kommuneplan.
Det er yderligere gjort gældende af anmoderen, at på tidspunktet
for Planklagenævnets afgørelse skulle lokalplanen bedømmes efter,
om den var i overensstemmelse med kommuneplan 2017-2029,
hvilket den var. Anmoderen henviser til, at nævnet skrev i
afgørelsen, at kommunen kunne vedtage et nyt kommuneplantillæg,
som ville bringe lokalplanen i overensstemmelse med
kommuneplanen, ligesom kommunen kunne vedtage lokalplanen
på ny, se afsnit 2.5.4. Hertil anfører anmoderen, at kommunen
allerede havde vedtaget en ny samlet kommuneplan, som
lokalplanen var i overensstemmelse med, da nævnet traf afgørelse.
Endelig anfører anmoderen, at lokalplanen ikke kan vedtages på
ny, da der er forløbet mere end 3 år efter fremsættelse af forslaget
til lokalplanen, jf. planlovens § 32.
På den baggrund gør anmoderen gældende, at Planklagenævnet
bør genoptage denne del af sagen og omgøre sin egen afgørelse
samt afvise klagen i forhold til kommuneplantillæg nr. 46. Der vil
således ikke være grundlag for at ophæve lokalplanen.

2.8. Forløb efter genoptagelsesanmodningen
I et høringssvar til Sekretariatet for Planklagenævnet har kommunen
sendt dokumentation for, at kommuneplan 2017-2029 var blevet
indberettet til Plandata.dk som vedtaget med ikrafttrædelsesdato
den 17. januar 2018, samt at kommuneplanen for 2013-2025 var
blevet aflyst ved Plandata.dk den 22. februar 2018. Herudover har
kommunen fremsendt e-mailkorrespondance mellem kommunen
og Erhvervsstyrelsen fra maj og august 2018 om, at
kommuneplantillæg nr. 46 skulle have været aflyst på Plandata.dk.
Planklagenævnet kan konstatere, at kommuneplantillæg nr. 46,
Gammelhavn, Vejle Midtby, fortsat står med status som vedtaget
på Plandata.dk.

3. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse
3.1. Generelt om genoptagelse
Planklagenævnet har pligt til at vurdere, om en sag skal genoptages,
hvis en part beder om det.
Planklagenævnet har desuden pligt til at genoptage sagen og
vurdere den på ny, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
• Hvis der er nye faktiske oplysninger af så væsentlig

betydning, at der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville
have fået et andet resultat, hvis oplysningerne havde
foreligget ved nævnets tidligere stillingtagen til sagen.

• Hvis nævnet ved den tidligere behandling af sagen har begået
væsentlige sagsbehandlingsfejl.

• Hvis der er væsentlige nye retlige forhold, f.eks. hvis
domstolene i en tilsvarende sag har underkendt nævnets
fortolkning eller praksis.

Planklagenævnet har derimod ikke pligt til at genoptage sagen
alene af den grund, at en part, en førsteinstans eller andre er uenige
i nævnets fortolkning eller praksis.

3.2. Planklagenævnets vurdering og afgørelse
3.2.1. Anmodningen om genoptagelse på baggrund af
proportionalitet/væsentlighedsvurdering
Planklagenævnet finder ikke anledning til at genoptage sagen på
baggrund af, at anmoderen har anført, at ophævelsen af
kommuneplantillæg nr. 46 som følge af formelle mangler efter
p l a n l o v e n s § 1 1 e , s t k . 3 , i k k e e r
proportionel/væsentlighedsvurderet, jf. afsnit 2.7.
Planklagenævnet er af den opfattelse, at det af anmoderen anførte
om proportionalitet mv. ikke opfylder betingelserne for
genoptagelse, da de vedrører indholdet af afgørelsen, ikke nye
faktuelle oplysninger, sagsbehandlingsfejl eller nye retlige forhold.
Allerede af den grund kan det ikke give anledning til en
genoptagelse.
Planklagenævnet skal dog uddybende bemærke, at nævnet har
lagt vægt på, at der med planlovens § 11 e, stk. 3, er tale om et
formkrav, der fremgår af planloven. Nævnet lægger stor vægt på,
at planlovens formkrav overholdes, eftersom der ikke findes
materielle begrænsninger for, hvad kommunen kan vedtage.
Planklagenævnet finder derfor, at der er tale om en væsentlig retlig
mangel, når de få formkrav, der er efter planloven, ikke er opfyldt.

3.2.2. Anmodningen om genoptagelse på baggrund af at
kommunen ikke var blevet hørt
Planklagenævnet finder ikke anledning til at genoptage sagen på
baggrund af, at anmoderen har anført, at kommunen ikke var blevet
hørt i forbindelse med Planklagenævnets afgørelse vedrørende, at
planlovens § 11 e, stk. 3, ikke var opfyldt, jf. afsnit 2.7.
Planklagenævnet har lagt vægt på, at førsteinstansen ikke er part
i klagesagen og allerede af den grund ikke skal partshøres. Det kan
dog være relevant for nævnet at indhente bemærkninger eller
oplysninger fra en førsteinstans som led i officialprincippet.
Nævnet har i den konkrete sag ikke anmodet kommunen om
bemærkninger til klagepunktet, idet der er tale om et oprindeligt
klagepunkt, som kommunen havde mulighed for at udtale sig om
i forbindelse med, at kommunen videresendte klagen til nævnet.
Der er imidlertid ikke krav om, at kommunen skal udtale sig om
alle de klagepunkter, en klager gør gældende i en klagesag til
nævnet, og det sker ikke sjældent, at en kommune undlader at gøre
dette. Når Planklagenævnet således modtager en klagesag fra en
kommune, går nævnet ud fra, at kommunen har svaret på de
(oprindelige) klagepunkter, den ønsker.

3.2.3. Anmodningen om genoptagelse på baggrund af at
kommuneplantillæg nr. 46 var aflyst på tidspunktet for
Planklagenævnets afgørelse
Anmoderen har anført, at kommuneplantillæg nr. 46 var aflyst på
tidspunktet for Planklagenævnets afgørelse, jf. afsnit 2.7.
Planklagenævnet har i afgørelsen af 15. maj 2019 lagt til grund,
at kommuneplantillægget ikke blev ophævet med vedtagelsen af
kommuneplanen. Planklagenævnet finder, at der med oplysningen
om, at kommuneplantillægget muligvis var aflyst, er tale om nye
faktiske oplysninger af så væsentlig betydning, at sagen ville have
fået et andet resultat, hvis oplysningerne havde foreligget ved
nævnets tidligere stillingtagen til sagen.
Planklagenævnet genoptager derfor sagen af denne grund.
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Planklagenævnets vurdering i forhold til genoptagelsen vedrører
alene det af anmoderen anførte om, at kommuneplantillæg nr. 46
var aflyst på tidpunktet for Planklagenævnets afgørelse den 15. maj
2018. Planklagenævnet henholder sig således til nævnets tidligere
vurderinger i forhold til klagepunkterne vedrørende lokalplan nr.
1225 og miljørapporten til kommuneplantillæg nr. 46.

3.3. Planklagenævnets vurdering i forhold til
kommuneplantillægget
3.3.1. Generelt
Planlovens kapitel 6 indeholder reglerne om tilvejebringelse af
planer. Kommunen kan til enhver tid beslutte at tilvejebringe et
planforslag i overensstemmelse med de procedurer, som er fastsat
i kapitel 6, når det er planlægningsmæssigt relevant.
En lokalplan må ikke være i strid med kommuneplanen, jf.
planlovens § 13, stk. 1, nr. 1. Dette krav er en del af planlovens
rammestyringsprincip, der fastslår, at den mere detaljerede
planlægning er begrænset af rammerne i den overordnede
planlægning.
Det fremgik af Planklagenævnets afgørelse af 15. maj 2019, at
kommuneplantillæg nr. 46 fortsat var gældende efter vedtagelsen
af kommuneplan 2017-2029, da tillægget fremstod som vedtaget
på Plandata.dk. Som konsekvens heraf ophævede Planklagenævnet
lokalplan nr. 1225. Se afsnit 2.5.3.
Anmoderen har anført, at udgangspunktet er, at tidligere
kommuneplaner med tillæg ophæves med vedtagelsen af en ny
kommuneplan, medmindre andet konkret er bestemt i
kommuneplanen.

3.3.2. Regler om offentliggørelse af nye planer
Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse om den
endelige vedtagelse af planer, jf. planlovens § 30, stk. 1.
Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har
oprettet i medfør af § 54 b. Offentliggørelse af bl.a. kommuneplaner
skal derfor ske ved anvendelsen af www.plandata.dk.
Det fremgår af den nugældende bekendtgørelse om Plandata.dk6.,
at registeret sikrer tilgængelighed til og indeholder oplysninger om
en række nærmere angivne planer, afgørelser og beslutninger m.v.
efter planloven, jf. § 2, stk. 1.
Registeret indeholder dels planer, der har retsvirkning efter
planloven (pdf-format), og dels registrerede oplysninger af
vejledende karakter om de pågældende planer, jf. § 2, stk. 2.
Offentliggørelsen på www.plandata.dk er således den bindende
offentliggørelsesmetode for endeligt vedtagne kommuneplaner og
kommuneplantillæg, jf. planlovens § 30, jf. § 54 b, sammenholdt
med § 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen om Plandata.dk. Disse
planer er dermed først gældende, når de er offentliggjort i pdf-
format på Plandata.dk, og pdf-udgaven anses for den gældende
udgave.
Kommunen skal sikre, at der efter større ændringer af
kommuneplanen tilvejebringes en oversigt over planens indhold
og en sammenskrivning af de gældende bestemmelser, som
offentligheden skal have adgang til at benytte, jf. planlovens § 23
f. Offentlighedens adgang hertil skal ske i Plandata.dk.

3.3.3. Regler i forhold til ophævelse af planer
Der er ikke fastsat udtrykkelige regler om offentliggørelse af
ophævelse af planer.

Der fremgår dog følgende af vejledningen om indberetning af en
kommuneplan m.v.7.:
For at aflyse en vedtaget kommuneplan i forbindelse med vedtagelsen af en ny
kommuneplan, skal kommunen henvende sig til Plandata.dk support med
følgende oplysninger:

• Aflysningsdato (datoen skal være efter ikrafttrædelsesdatoen
og ikke senere end dags dato)

Vær opmærksom på:
• Der kan ikke foretages ændringer i en aflyst plan,
• Alle underliggende rammer og retningslinjer vil blive aflyst
• VVM-redegørelser indberettet som kommuneplantillæg vil

blive aflyst. Disse skal kommunen downloade fra den tidligere
kommuneplan og uploade til den nye kommuneplan inden
aflysningen.

Desuden fremgår der følgende af indledningen til vejledning om
kommuneplantillæg8.:
Endelig kan kommuneplantillægget ”Aflyses”, når byrådet vedtager, at den
ikke længere skal være gældende, eller når der vedtages en ny kommuneplan.

Det fremgik af lovforslaget til lov nr. 688 fra 2017
(moderniseringen af planloven) § 54 b, stk. 2-7, at det foreslås at
etablere et register (Plandataregister) med oplysninger fra lokal-
og kommuneplaner på jordstykkeniveau, som ansås for nødvendige
for nye ejendomsvurderinger. Herefter fremgik følgende:
Der vil blive foretaget en førstegangsregistrering i Plandataregisteret, hvorefter
kommunalbestyrelsen skal validere de registrerede oplysninger og fremadrettet
forpligtes til at vedligeholde og ajourføre oplysninger.
Plandataregisteret vil være vejledende og vil ikke have retsvirkning for den
enkelte grundejer for bl.a. byggesagsbehandling. Det vil fortsat være
bestemmelser i lokalplaner og kommuneplaner, der er gældende for borgere
og myndigheder.
Formålet med lovforslaget er således at ændre den gældende bestemmelse i
planlovens § 54 b om PlansystemDK således, at der kan tilvejebringes de
nødvendige lovhjemler til, at der kan etableres et Plandataregister til brug for
vurderingsmyndighedens ejendomsvurderinger. Der gives endvidere lovhjemmel
til, at det kan være muligt at gennemføre en øget digitalisering af gældende
planer, og at der fremadrettet kan tilvejebringes fuldt digitale planer, der skal
registreres i det nuværende PlansystemDK. Lovforslaget vil endvidere give
lovhjemmel til, at planer skal offentliggøres i PlansystemDK ved at ændre de
gældende bestemmelserne i planlovens §§ 24 og 30, om offentliggørelse af
planforslag og endeligt vedtagne planer. Dette vil sikre, at de planforslag og
planer, der registreres i registeret, er de offentliggjorte og gældende versioner.

Planklagenævnet opfatter bemærkningerne til § 54 b på denmåde,
at det er hensigten med Plandata.dk, at myndigheder (og
offentligheden) skal kunne sætte deres lid til, at de pdf’er med
planer, som ligger i systemet, er de gældende planer for et givent
område.
Nævnet er desuden bekendt med eksempler i praksis på
kommuneplantillæg, som efter kommunens ønske opretholdes efter
vedtagelsen af en ny kommuneplan.
Nævnet opfatter dog ovennævnte vejledninger på den måde, at
det er forudsat, at kommuneplantillæg til en tidligere kommuneplan
registreres som aflyst i Plandata.dk, når en ny kommuneplan bliver
vedtaget.
Planklagenævnet må konstatere, at der ikke er udtrykkelige regler,
som regulerer spørgsmålet om, hvorvidt gyldigheden af sådanne
tillæg, der ligger i pdf-format på Plandata.dk, ophører, når der
lægges en pdf med en ny kommuneplan på Plandata.dk.

6. Bekendtgørelse nr. 1191 af 24. september 2018 om det digitale planregiser Plandata.dk.
7. Vejledning til indberetning af en kommuneplanmed tilhørende kommuneplanrammer og kommuneplanretningslinjer i Plandata.dk, Erhvervsstyrelsen,

version 1.2.0, 3. maj 2019, s. 24.
8. Vejledning om kommuneplantillæg, Erhvervsstyrelsen, version 1.2.1, 7. august 2018, s. 4.
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Planklagenævnet er imidlertid af den opfattelse, at der må være
en formodning for, at det i forbindelse med vedtagelsen af en
kommuneplan er kommunens hensigt, at den tidligere kommuneplan
med tilhørende tillæg ophæves, medmindre kommunen konkret
skriver andet i kommuneplanen, eller der i øvrigt er særlige
omstændigheder, som viser, at det ikke har været kommunens
hensigt at ophæve tillægget/tillæggene. Planklagenævnet lægger i
den forbindelse vægt på, at en kommuneplan og dertilhørende
kommuneplantillæg som udgangspunkt skal anses som et samlet
hele.

3.3.4. Planklagenævnets vurdering af den konkrete sag
I den konkrete sag fremgår det ikke af kommuneplanen, om
kommuneplantillæggene til den tidligere kommuneplan opretholdes
eller ophæves, og formodningen er således efter nævnets opfattelse,
at disse ophæves. Kommunen har desuden oplyst over for nævnet,
at det ikke var kommunens hensigt at opretholde
kommuneplantillægget i den konkrete sag, men at kommunen tvært
imod havde haft kontakt til Plandata.dk for at sikre, at
kommuneplantillægget blev registreret som aflyst i Plandata.dk.
Den endelige vedtagelse af kommuneplan 2017-2029 blev
offentliggjort den 17. januar 2018.
På den baggrund finder Planklagenævnet, at kommuneplantillæg
nr. 46 er ophævet ved offentliggørelsen af kommuneplan 2017-
2029 den 17. januar 2018, da kommuneplanens endelige vedtagelse
blev offentliggjort, jf. planlovens § 30, stk. 1.
Planklagenævnet afviser derfor at behandle klagen over
kommunens vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 til
kommuneplan 2013.
Hvis klageren i stedet ønsker at klage over de tilsvarende
bestemmelser i kommuneplan 2017-2029, skal der oprettes en ny,
selvstændig klage over denne afgørelse i klageportalen snarest
muligt. Klagefristen for kommuneplan 2017-2029 er udløbet på
nuværende tidspunkt, men det vil indgå i Planklagenævnets
vurdering af, om der foreligger undskyldelige omstændigheder for
fristoverskridelsen, at klageren oprindeligt har påklaget
kommuneplantillæg nr. 46 til kommuneplan 2013 inden for
klagefristen. Klageren bedes derfor gøre opmærksom på dette i
forbindelse med en eventuel klage. En sådan klage vil desuden
skulle indgives uden unødigt ophold, da det ellers vil afsvække de
undskyldelige omstændigheder.
Da Planklagenævnet ikke kan efterprøve kommuneplantillæg nr.
46, er forudsætningerne for nævnets ophævelse af lokalplan nr.
1225 ikke længere til stede, idet ophævelsen af lokalplanen skyldtes
ophævelsen af kommuneplantillægget. Lokalplan nr. 1225 blev i
øvrigt prøvet af Planklagenævnet i afgørelsen af 15. maj 2019, hvor
nævnet ikke fandt, at der var tale om fejl og mangler ved
lokalplanen for så vidt angik de klagepunkter, der var gjort
gældende (afgørelsens afsnit 3.5).

3.4. Planklagenævnets afgørelse
Planklagenævnet ændrer nævnets afgørelse af 15. maj 2019, og
resultatet af sagen er herefter følgende:
• Planklagenævnet afviser at behandle klagen over

kommuneplantillæg nr. 46 til kommuneplan 2013, da klagen
er uaktuel.

• Lokalplan nr. 1225 ophæves ikke, og denne gælder således
(fortsat).

• Miljøvurderingen er (fortsat) gældende.
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for
anden administrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om

Planklagenævnet.9. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal
være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3, stk. 4, i lov om
Planklagenævnet.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 4, stk.
1, i lov om Planklagenævnet.

4. Gebyr i forbindelsemed genoptagelsesanmodningen
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Beløbet vil blive overført
til NemKonto.

9. Bekendtgørelse nr. 108 af 28. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet.
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Ændringer i en kommuneplan, hvorved
udvidelsesmulighederne for en campingplads blev fordoblet
uden fornyet offentliggørelse af kommuneplanforslaget, var
ugyldige

1.4.1 Planlovgivning, herunder sommerhuslovgivning - 2.3.1 Prøvelse
m.v.

Et kommuneplanforslag indeholdt i hovedstrukturdelen en angivelse
af, at der skulle sikres mulighed for udvidelse af en bestående
campingplads. Af rammebestemmelserne fremgik, at der udlagdes
areal til campingpladsen svarende til ca. 170 enheder. Arealets
størrelse og placering var angivet på kortbilag. Forslaget muliggjorde
endvidere etablering af en ny campingplads. Som følge af et veto fra
amtet ændredes kommuneplanforslaget ved den endelige vedtagelse,
således at kommuneplanen alene rummede mulighed for udvidelse
af den bestående campingplads, dog nu svarende til ca. 300 enheder.
Efter klage fra Danmarks Naturfredningsforening, en række lokale
foreninger og omboende udtalte Naturklagenævnet (formanden), at
de gennemførte ændringer i forhold til kommuneplanforslaget var så
væsentlige, at forslaget burde være offentliggjort påny, jf. planlovens
§ 27, stk. 3. Der lagdes herved vægt på, at der var tale om en
fordobling af såvel arealudlæg som antal campingenheder, og at
forslaget havde indeholdt en meget præcis angivelse af
campingarealet. Tilsidesættelsen måtte betragtes som en væsentlig
mangel, hvorfor kommuneplanens bestemmelser vedrørende
udvidelsen af campingpladsen blev ophævet som ugyldige.

Naturklagenævnets afgørelse af 14. marts 1996, j.nr. 33/420-0109

Afgørelse i sagen om endelig vedtagelse af kommuneplan 1993-2003
for Egebjerg Kommune
Egebjerg Kommune vedtog den 20. august 1994 endeligt kommune-

plan 1993-2003 (“Egebjergplanen”) for Egebjerg Kommune. Danmarks
Naturfredningsforening, Foreningen for bygnings- og landskabskultur
for Sydfyn samt Lily Schmidt-Nielsen på vegne af omboende har på-
klaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Egebjerg kommune har tillige
anmodet Naturklagenævnet om at tage stilling til, om der i forbindelse
med Egebjergplanens endelige vedtagelse er sket en ulovlig tilsidesæt-
telse af planlovens § 27, stk. 3, for så vidt angår det i kommuneplanen
ændrede vedrørende udvidelse af Syltemae Camping.
Den eksisterende Syltemae Campingplads har 88 campingenheder.

I lokalplan nr. 79.01, endeligt vedtaget den 19. august 1987, er der
mulighed for udvidelse af campingpladsen til ialt ca. 170 campingen-
heder.
Forslag til kommuneplan blev offentliggjort i perioden fra den 10.

januar 1993 til den 10. marts 1993. I forslag til hovedstruktur er følgen-
de anført under det åbne land, den rekreative planlægning:
“Campingpladser. Der skal sikres udvidelsesmulighed af den eksiste-

rende campingplads ved Syltemaen, og endvidere skal det sikres, at
der kan etableres en ny campingplads ved Langemarken.”
I forslaget til rammer for lokalplanlægningen er der udlagt et areal

til campingplads ved Syltemae Camping som svarer til det i lokalplanen
udlagte areal (ca. 170 enheder). Arealets størrelse og nærmere placering
er angivet på kortbilag til planforslaget.
Regionplan 1993-2005 for Fyns Amt blev endeligt vedtaget den 6.

juni 1994. I regionplanen er der udlagt et areal til udvidelse af den ek-
sisterende campingplads mod nord til ialt ca 270 campingenheder.

Ved den endelige vedtagelse af kommuneplanen den 20. august 1994
er rammerne for lokalplanlægning ændret således, at det udlagte areal
til campingplads ved Syltemae er udvidet med et areal noget større end
det i regionplanen udlagte og således at der nu udlægges areal til en
campingplads på ialt ca. 300 campingenheder. Der blev endvidere
ændret i planens hovedstruktur til følgende tekst: “Campingpladser.
Der skal sikres udvidelsesmulighed af den eksisterende campingplads
ved Syltemaen.”
Den endelige vedtagelse af kommuneplanen blev offentlig bekendt-

gjort i “Den lille avis” den 12. oktober 1994. Det er ved bekendtgørelsen
bl.a. anført, at Syltemae Camping får mulighed for at udvide mod nord,
samt at planen kan ses på rådhuset og på kommunens biblioteker lige-
som planen kan købes ved henvendelse til teknisk forvaltning.
Klagerne har navnlig anført, at der i offentlighedsperioden ikke har

været tale om en udvidelse af den eksisterende campingplads. Lodse-
jere, beboere og organisationer, der rettidigt havde kommenteret
kommuneplanforslaget skriftligt, blev ikke orienteret om den ændrede
planlægning. Indtil kommuneplanen i april 1995 forelå trykt og offentlig
tilgængelig var den omhandlede udvidelse af campingpladsen ukendt
for beboere og andre interesserede. Klagerne påstår på baggrund heraf,
at kommunens endelige vedtagelse af kommuneplanen er sket i strid
med planlovens § 27, stk. 3.
Egebjerg Kommune har oplyst, at der i den foregående kommuneplan

var udlagt to arealer til campingpladser, dels den eksisterende camping-
plads ved Syltemae (maksimalt 170 enheder) samt et areal ved Lange-
marken (med ialt ca. 350 enheder). Regionplanmyndigheden nedlagde
som følge af bl.a. kystbeskyttelsescirkulæret veto mod den udlagte
campingplads ved Langemarken. Efter forhandlinger med Fyns Amt
kunne kommuneplanen med det ændrede indhold (d.v.s. ændring fra
170 til 300 enheder) i september 1994 indstilles til endelig vedtagelse.
Set i forhold til den samlede kommuneplan anser kommunen den

omhandlede ændring som værende mindre væsentlig.
Kommunen har oplyst, at campingpladsen er privatejet, og at der

ikke er påbegyndt forhandlinger om udarbejdelse af en ny lokalplan
for campingpladsen som følge af rammebestemmelserne for området
i den endeligt vedtagne kommuneplan.

Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf.
planlovens § 58, stk. 2, truffet følgende afgørelse:
Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål i kommu-
nalbestyrelsers afgørelser efter loven påklages til Naturklagenævnet,
mens skønsmæssige afgørelser ikke kan påklages.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af en kommuneplan kan

der, efter planlovens § 27, stk. 3, foretages ændring af det offentliggjorte
planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre borgere end
dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen
af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale
sig. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt
planforslag, skal dette offentliggøres m.v. efter reglerne i §§ 24-26.
Om en ændring er så væsentlig eller omfattende at planen ikke kan

vedtages endeligt uden at der gives de berørte lejlighed til at udtale
sig, eventuelt efter fornyet offentliggørelse af planforslaget, beror på
en konkret vurdering af ændringens omfang og betydning.
I det foreliggende tilfælde er der ifølge kortbilagene tale om mere

end en fordobling af det til campingplads udlagte areal og om næsten
en fordobling af campingpladsens kapacitet fra 170 til ca. 300 campin-
genheder. Arealet er beliggende i et landbrugsområde med spredt be-
byggelse i kystnærhedszone.
På denne baggrund og under hensyn til den præcise angivelse af

campingarealet i det offentliggjorte forslag findes ændringen at være
så omfattende, at forslaget skulle have været offentliggjort på ny.
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Den skete tilsidesættelse af bestemmelserne i planlovens § 27, stk.
3 må anses for at være en så væsentlig mangel ved kommuneplanens
tilvejebringelse at bestemmelserne om udvidelsen af Syltemae Cam-
pingplads ophæves som ugyldige.
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From:                                 Anders Hessner
Sent:                                  Thu, 8 Apr 2021 14:08:11 +0000
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Cc:                                      Kristoffer Kaae Stimpel
Subject:                             Bemærkninger til Tillæg 25
Attachments:                   Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 25 - supplerende høring - 080421 
underskrevet.pdf, Plandata.dk Søgeliste - RKSK - forslag til kommuneplantillæg.pdf, Indberetning Plandata - 
vejledning_-_kommuneplan.pdf, Vejledning_-_indberetning_af_kommuneplantillaeg_i_plandata.dk__1.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

På vegne af LIDL Danmark K/S fremsendes indsigelse vedrørende supplerende høring. 
 
Med venlig hilsen 
  
Anders Hessner, advokat (L) 
Ekstern lektor i Fast Ejendom 
Nørregade 27 
3300 Frederiksværk 
  
Mobil 30324612 
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Kommuner (vælg gerne flere gange) Plantype

Status

Forslag

Fra

Vælg dato

Til

Vælg dato

Generel anvendelse Specifik anvendelse Geografi

Ringkøbing-Skjern  12 - Kommuneplantillæg 

Alle Klik her

5 planer.

PlanId▼ Plannr. Navn Plantype Status Dato Kommune

10352464 Tillæg 25. Område til udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej i Ringkøbing 12 - Kommuneplantillæg Forslag 12. mar. 2021 Ringkøbing-Skjern

10395944 Tillæg 32. Område til havneerhverv. Beddingsvej, Hvide Sande 12 - Kommuneplantillæg Forslag 8. dec. 2020 Ringkøbing-Skjern

10399798 Tillæg 45. Område til centerformål ved Ahornvej i Skjern 12 - Kommuneplantillæg Forslag 8. dec. 2020 Ringkøbing-Skjern

10474764 Tillæg 50. For et område til centerformål ved Nygade, Ringkøbing 12 - Kommuneplantillæg Forslag 19. jan. 2021 Ringkøbing-Skjern

10548432 Tillæg 43. Område til boligudvikling ved Vorgod-Barde 12 - Kommuneplantillæg Forslag 9. feb. 2021 Ringkøbing-Skjern
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Revisionshistorik 

Dokumentets versioner og forskellene på disse er opsummeret herunder.  

Versionsnummereringen følger følgende regler: 

1) Mindre rettelser af fejl og mangler, herunder stavefejl og mindre tilføjelser af forklarende tekst. 

a) Rettelserne har ingen betydning for registreringsbehov og begrebsnavngivning. 

b) Foretages løbende. 

c) Kommunikeres via www.planinfo.dk  

d) Udgivelseskode 0.0.1 

2) Større uddybende og præciserende tilføjelser og rettelser. 

a) Ændringerne har ingen betydning for registreringsbehov og begrebsnavngivning. 

b) Foretages efter behov. 

c) Kommunikeres via www.planinfo.dk  

d) Udgivelseskode 0.1.0 

3) Ændringer og / eller tilføjelser af registreringsbehov, begreber og navngivning. 

a) Rettelserne har betydning for registreringsbehov, begrebsnavngivning mm. Ændringerne 

berører derfor Plandata.dk’s database-setup og Plandata.dk’s snitflader. 

b) Kommunikeres via www.planinfo.dk  

c) Udgivelseskode 1.0.0 

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer 

1.0.0 21-12-2017 Første version 

1.0.1 06-04-2018 Mindre rettelse af sproglig karakter 

1.1.1 30-07-2018 Større strukturel gennemretning. 

1.2.0 03/05/2019 Gennemskrivning med rettelser af sproglig karakter samt 

opdateringer forbundet til ændringer i registreringen af 

kommuneplan siden sidste gennemretning. Herunder 

opdatering af mulighed for indberetning af ”særlige forhold”. 

1.3.0 02/10/2020 Gennemlæsning og rettelser af døde links. Desuden en 

opdateret beskrivelse af indberetningen af rammer og 

retningslinjer med tilføjelse af muligheden ”importer”.  

 

  

http://www.planinfo.dk/
http://www.planinfo.dk/
http://www.planinfo.dk/
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1. Indledning  

Vejledningen følger en kommuneplans ”livsforløb” i Plandata.dk, som er illustreret i Figur 1. En ny 

kommuneplan vil altid først blive oprettet som en ”kladde til forslag”. Når en kommuneplan er i 

status kladde, er den ikke synlig for offentligheden, og det er muligt at gemme kladden inden alle 

obligatoriske felter er udfyldt. Imens kommuneplanen er i høring, oprettes en ”Kladde til 

vedtagelse”, hvori eventuelle rettelser til planen kan påbegyndes inden planen offentliggøres som 

”Vedtaget”.   

I vejledningen gennemgås de forskellige indberetningskrav og -muligheder i de enkelte status i 

kommuneplanens ”livsforløb”. 

Se vejledningen om planers tilvejebringelse og ophævelse i Plandata.dk for en mere dybdegående 

guide til, hvilke status planer gennemgår i Plandata.dk, herunder mulighederne for at foretage 

fejlrettelser. 

 

 

FIGUR 1. OVERSIGT OVER EN KOMMUNEPLANS TILVEJEBRINGELSE OG OPHÆVELSE FRA ”KLADDE TIL FORSLAG” 

TIL ”AFLYST” I PLANDATA.DK. 

  

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-planers-tilvejebringelse-og-ophaevelse-i-plandatadk


6 

 

2. Indberetning af forslag til kommuneplan 

I Plandata.dk indberettes kommuneplaner med tilhørerende kommuneplanrammer og -

retningslinjer. Kommuneplanrammerne og -retningslinjerne følger kommuneplanens status, men 

kan også aflyses eller ændres separat. Se også vejledning om kommuneplantillæg. Derudover er det 

muligt at rette evt. fejlregistreringer i rammer og retningslinjer samt at registrere ændringer i 

rammer og retningslinjer i forbindelse med en sammenskrivning af de samlede bestemmelser.   

For at indberette en ny kommuneplan, klikkes på ”Indberet plan” på forsiden af Plandata.dk, Figur 

2, A, og plantypen ”Kommuneplan” vælges fra dropdown-menuen. Dette åbner Plandata.dk’s 

indberetningsflow.  

 

FIGUR 2. INDBERETNINGEN AF EN PLAN STARTER VED AT VÆLGE PLANTYPEN I DROPDOWN-MENUEN I 

”INDBERET PLAN” PÅ FORSIDEN AF PLANDATA.DK. HEREFTER ÅBNER PLANDATA.DKS INDBERETNINGSFLOW, 
SOM STARTER I STATUS ”KLADDE TIL FORSLAG”. 

2.1. Status ”Kladde til forslag” 

Når kommuneplanen oprettes, har den status ”Kladde til forslag”. Når planen er i status ”Kladde” er 

planen ikke synlig for offentligheden, og det er muligt løbende at lukke og gemme registreringerne i 

Plandata.dk inden at alle obligatoriske felter er udfyldt, eller at der er uploadet en gyldig geometri. 

Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. En kladde kan desuden slettes.  

Læs mere om krav og regler til geometrier i Plandata.dk på Erhvervsstyrelsen Planinfo hjemmeside. 

A 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/kommuneplantillaeg-vejledning-til-plandatadk
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/gis-skabeloner
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Indberetningsflowet af en plan i Plandata.dk følger trin, som fremgår af venstremenuen, Figur 3, A. 

Registreringerne i kladden gemmes, når der skiftes trin, som kan gøres enten ved at klikke i 

venstremenuen eller ved at klikke ”Næste”, Figur 3, B. Kladden gemmes desuden automatisk, når 

en ramme eller retningslinje opdateres. 

 

FIGUR 3. INDBERETNINGSFLOWET I PLANDATA.DK. OBLIGATORISKE FELTER ER MARKERET MED EN RØD 

STJERNE *. KLADDEN KAN GEMMES UDEN AT ALLE OBLIGATORISKE FELTER ER UDFYLDT . 

2.2. Trin 1: Stamdata 

Ved oprettelse af en ny kommuneplan registreres generelle oplysninger kaldet stamdata. Første 

gang kladden gemmes, tildeles den automatisk et unikt Planid, Figur 3, C. Planid’et kan ikke 

ændres, og det vil følge planen i hele dens livsforløb. Planid’et kan løbende bruges til at referere til 

den konkrete kommuneplan.  

2.2.1. Plandokument 

Der skal uploades et plandokument i PDF-format. Dette kan enten gøres ved klikke på ”Upload 

plandokument”, hvorefter plandokumentet vælges gennem stifinderen, Figur 3, D. Det er også 

muligt at trække PDF-filen hen til feltet ”Træk fil hertil”, Figur 3, D. 

Så længe planen har status som ”Kladde” kan en ny version af plandokumentet uploades ved at 

gentage uploadet. 

A B 

C 

D 
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2.3. Trin 2: Indberetning af kommuneplanretningslinjer 

I Trin 2 er det muligt at registrere kommuneplanens retningslinjer, som er tilvejebragt efter 

planlovens kapitel 4.  

Retningslinjer kan registreres enten ved ”Tilføj retningslinje”, ”Importér retningslinjer” eller ved 

”Upload retningslinjer”, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., A.  

 

FIGUR 4. I TRIN 2 TILFØJES KOMMUNEPLANENS RETNINGSLINJER . DETTE KAN SKE MANUELT, VED IMPORT 

ELLER VIA UPLOAD.  

2.3.1. Upload retningslinjer 

”Upload retningslinjer” gør det muligt at uploade flere retningslinjer på én gang. Dette kan enten 

gøres i indberetningsflowet for kommuneplanen under trin 2, Figur 4, A, eller gennem ”Upload 

GIS” funktion, Figur 4, B.   

Ved upload af retningslinjer skal filen indeholde en angivelse af hvilken kommuneplan eller hvilket 

kommuneplantillæg retningslinjerne er tilknyttet til (enten skal feltet ”Komplan_ID” eller feltet 

”Komtil_ID” være udfyldt – udfyld kun ét af disse felter). I GIS-filen skal hver retningslinje udgøre 

ét objekt, det vil sige et polygon eller multipolygon med tilhørende attributter. 

Læs mere om upload af retningslinjer og find teknisk information i datamodellen. 

A 

B 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/datamodeller-0
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2.3.2. Importer retningslinjer  

Import af retningslinjer gør det muligt at kopiere og overføre retningslinjer fra en eksisterende 

kommuneplan eller kommuneplantillæg.  

Vælges ”importer retningslinjer”, Figur 4, A, vil et pop-op-vindue dukke op som vist i Figur 5. Her 

kan den ønskede plan vælges, og alle retningslinjer på den valgte plan vil blive importeret til den 

nye kladde.  

 

FIGUR 5. POP-UP VINDUE VED IMPORT AF RETNINGSLINJER 

Retningslinjerne vil ved import automatisk få tildelt nye planid, mens den registeret data og 

geografivil være identiske med de eksisterende.    

 

2.3.3. Tilføj Retningslinjer 

Med ”tilføj retningslinje” kan kommunen oprette retningslinjer enkeltvist, hvor data og geografi 

tilføres manuelt.   

2.3.4. Retningslinje Data 

Vælges ”Tilføj retningslinje”, skal alle obligatoriske felter i ”Retningslinje Data” være udfyldt før 

retningslinjens data er færdigregistreret, Figur 6, A. Disse er markeret med en rød stjerne *. 

Derudover skal en geometri angives inden retningslinjen kan gemmes (Afsnit 2.3.10.). 

Bemærk 

Plandata.dk understøtter upload af GIS-filformaterne shape (.shp), MapInfo (.tab), GML og 

GeoJSON. Filerne skal uploades som en samlet ”zip-mappe”. 

Bemærk 

Der kan gå op til en time før de importerede retningslinjer ses af kladden afhængig af mængden 

af retningslinjer der skal importeres.  



10 

 

Alle retningslinjer tildeles automatisk et unikt planid samt en ”Lovgivningstekst” med henvisning 

til planloven, Figur 6, B. 

 

FIGUR 6 INDBERETNINGEN AF EN KOMMUNEPLANRETNINGSLINJE ER INDDELT I ”RETNINGSLIJNE DATA” OG 

”RETNINGSLINJE GEOGRAFI”. 

2.3.5. Retningslinjenummer 

”Retningslinjenummeret” er et nummer (eller tekst) efter kommunens eget valg. 

2.3.6. Tema 

Det er muligt at vælge imellem temaer i dropdown-menuen. Afhængigt af temaet, vil nye felter 

blive tilgængelige, som eventuelt indeholder obligatoriske felter. Eksempelvis åbner temaet 

”Planlagte trafikanlæg” op for et obligatorisk felt, hvor typen af planlagt trafikanlæg skal angives.  

A 

B 
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2.3.7. Digitaliseringsgrundlag 

Feltet ”Digitaliseringsgrundlag” angiver det kortgrundlag/geografiske reference, som har dannet 

grundlag for digitaliseringen af planens geografiske afgrænsning. Kortgrundlaget/den geografiske 

reference er en målestok for med hvilken nøjagtighed planens afgrænsning er digitaliseret. 

2.3.9. Frivillige felter 

Der er en lang række frivillige felter, som kommunen kan vælge at udfylde for retningslinjen. Det er 

blandt andet muligt at indtaste en web-adresse til kommunens hjemmeside, hvis der eksempelvis 

ønskes adgang til en detaljeret beskrivelse af retningslinjen.  

Desuden kan der angives ”Bemærkninger” til retningslinjen.  

2.3.10. Retningslinje geografi  

Inden retningslinjen kan gemmes, skal retningslinjens geografi indberettes, Figur 7, A. 

Retningslinjens geometri kan enten tegnes direkte i Plandata.dk ved at benytte tegneværktøjet, eller 

uploades under fanen ”Upload geometri”. 

For at tegne en geometri, vælg ”Tegn geometri”. Afhængigt at temaet for retningslinjen, vil typen af 

geometri (polygon, linje eller punkt) være tilgængelig i tegneværktøjet, Figur 7, B. Eksempelvis 

tegnes et boligområde som en polygon, planlagte trafikanlæg som en linje og en telemast som 

punkt.   

Få yderligere information i vejledningen til Plandata.dk’s tegneværktøj.  

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-tegnevaerktoejet-i-plandatadk
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FIGUR 7. MULIGHEDER FOR AT TILFØJE EN GEOGRAFI TIL EN RETNINGSLINJE . DET ER OBLIGATORISK ENTEN AT 

UPLOADE ELLER TEGNE EN GEOMETRI TIL RETNINGSLINJEN . 

 

2.4. Trin 3: Indberetning af kommuneplanrammer 

I Trin 3 er det muligt at registrere kommuneplanens rammer, som er tilvejebragt efter planlovens 

kapitel 4.  

Som med retningslinjer, kan rammer registreres enten ved ”Tilføj rammer”, ”Importér rammer” 

eller ved ”Upload rammer”, Figur 8, A.  

A 

B 
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FIGUR 8 I TRIN 3 ANGIVES MINDST ÉN KOMMUNEPLANRAMME 

2.4.1. Upload rammer 

Upload retningslinjer gør det muligt at uploade flere retningslinjer på én gang. Dette kan enten 

gøres i indberetningsflowet for kommuneplanen under trin 3, Figur 8, A, eller gennem ”upload 

GIS” funktion, Figur 8, B.   

Ved upload af en ramme skal filen indeholde angivelse af hvilken kommuneplan eller hvilket 

kommuneplantillæg rammen er tilknyttet til (enten skal feltet ”Komplan_ID” eller feltet 

”Komtil_ID” være udfyldt – udfyld kun ét af disse felter). I GIS-filen skal hver ramme udgøre ét 

objekt, det vil sige et polygon eller multipolygon med tilhørende attributter. 

Se mere om upload af rammer i datamodellen.  

 

2.4.2. Importer rammer 

Import af rammer gør det muligt at kopiere og overføre rammer fra en eksisterende kommuneplan 

eller kommuneplantillæg.  

Bemærk 

Plandata.dk understøtter upload af GIS-filformaterne shape (.shp), MapInfo (.tab), GML og 

GeoJSON. Filerne skal uploades som en samlet ”zip-mappe”. 

A 

B 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/datamodeller-0
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Vælges ”importer rammer”, Figur 8, A, vil et pop-op-vindue vises, Figur 9. Her kan den ønskede 

plan vælges i dropdown-menuen, og alle rammer for den valgte plan vil blive importeret til den nye 

kladde, når der trykkes på ”Gem”.  

 

FIGUR 9. POP-UP VINDUE VED IMPORT AF RETNINGSLINJER . 

Rammerne vil ved import få tildelt nye unikke planid, mens alt registeret data og geografi på de 

enkelte importerede rammer vil være identiske med de eksisterende.    

 

 

2.4.3. Tilføj rammer 

Vælges ”Tilføj rammer” skal alle obligatoriske felter være udfyldt før kladden til rammerne er 

færdigregistreret. Disse er markeret med en rød stjerne *.  

Alle rammer tildeles automatisk et unikt planid imens at kommunen selv angiver ”Rammenavn” og 

”Rammenr.” Figur 10, A.  

Bemærk 

Der kan gå op til en time før de importerede rammer ses af kladden afhængig af mængden af 

rammer der skal importeres.  



15 

 

 

FIGUR 10. INDBERETNINGEN AF EN KOMMUNEPLANRAMME ER INDDELT I ”RAMME DATA” OG ”RAMME 

GEOGRAFI”. 

2.4.4. Zone og anvendelse 

En kommuneplanramme regulerer zone (byzone, landzone og sommerhusområde), som vælges i 

dropdown-menuen, Figur 11, A. Derudover er det obligaorisk at angive en generel 

anvendelseskategori samt specifikke anvendelseskategorier for rammen. 

 

FIGUR 11. DET ER OBLIGATORISK AT ANGIVE ZONE OG ANVENDELSESKATEGORIER FOR RAMMEN. 

A 

A 
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2.4.5. Bebyggelsesomfang for ramme 

Regulerer rammen ikke omfangsbestemmelser sættes flueben i ”Marker her, hvis rammen ikke 

indeholder omfangsbestemmelser”, Figur 12, A.  

Hvis rammen regulerer omfangsbestemmelser, skal disse indberettes. Omfangsbestemmelser kan 

angives ved at trykke ”Tilføj bestemmelser” og vælge fra en dropdown-menu, Figur 12, B. 

 

FIGUR 12. DET ER OBLIGATORISK AT ANGIVE OM RAMMEN REGULRER OMFANGSBESTEMMELSER ELLER EJ . 

2.4.6. Udstykning  

Regulerer rammen ikke et mindste udstykningsareal, sættes flueben i ”Marker her, hvis rammen 

ikke indeholder bestemmelser om min. udstykning”, Figur 13, A. Må området ikke udstykkes, 

sættes flueben i ”Marker her, hvis området ikke må udstykkes, Figur 13, B. 

Regulerer rammen udstykning, kan bestemmelser for minimum udstykning for en specifik 

anvendelse tilføjes ved at klikke ”Tilføj bestemmelser”, Figur 13, C. 

A 

B 
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FIGUR 13. DET ER OBLIGATORISK AT ANGIVE OM RAMMEN REGULERER UDSTYKNING . 

2.4.7. Rammetekster i kommuneplanrammer 

Udover de obligatoriske anvendelses-, omfangs- og udstykningsbestemmelser, er der for kommune-

planrammer mulighed for at indberette beskrivende rammetekster knyttet til den enkelte ramme, 

Figur 14. 

 

FIGUR 14. DET ER MUIGT AT ANGIVE BESKRIVENDE RAMMETEKSTER KNYTTET TIL DEN ENKELTE RAMME . 

2.4.8. Øvrigt 

Såfremt rammen indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, der har indflydelse på de 

bestemmelser, som kan registreres for planen i Plandata.dk, men som ikke kan registreres retvisende 

i de øvrige felter, kan disse angives som ”Særlige forhold”. 

A 

B 
C 
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Sæt hak ud for ”Markér her, hvis der er særlige forhold der har betydning for byggeretten” under 

”Øvrigt”, og et fritekst-felt bliver synligt. I dette felt er det muligt at angive oplysninger om de 

”særlige forhold” knyttet til rammeområdet, Figur 15, A, Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., B. 

 

FIGUR 15. DET ER MULIGT AT ANGIVE, HVIS DER ER SÆRLIGE FORHOLD, SOM HAR BETYDNING FOR 

BYGGERETTEN. 

Angives der ”Særlige forhold” for en ramme, skal det angives, hvorvidt oplysningerne skal føre til, 

at deljordstykker, der er relateret til rammen, skal udtages til manuel kontrol, Fejl! 

Henvisningskilde ikke fundet.5, C. Hvis de særlige forhold angiver, at der inden for rammens 

geometri gælder bestemmelser, som afviger fra de øvrige registrerede bestemmelser – eksempelvis 

at der for ét jordstykke (matrikel) gælder en anden bebyggelsesprocent end for det øvrige 

rammeområde – kan det markeres at deljordstykkerne skal udtages til manuel kontrol. Herved får 

kommunens planlægger mulighed for at korrigere bestemmelsen for (del)jordstykket. 

Se Introduktionen til deljordstykker og vejledningen til håndtering af deljordstykker på Planinfo for 

uddybning af, hvilke bestemmelser der nedbrydes til deljordstykker og hvordan de håndteres.  

2.4.9. Ramme geografi 

Inden rammen gemmes, skal rammens geografi indberettes, Figur 16. Rammens geometri kan enten 

tegnes direkte i Plandata.dk ved at bruge tegneværktøjet eller uploades under fanen ”Upload 

geometri”, Figur 16, A. For at tegne en geometri, vælg ”Tegn geometri”, Figur 16, B. 

 Få yderligere information i vejledningen til Plandata.dk’s tegneværktøj.  

Afslut ved at trykke på ”Gem”, Figur 16, C. Kommuneplanrammen er nu registreret under 

kommuneplanen. 

A 

B 

C 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/deljordstykke
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-tegnevaerktoejet-i-plandatadk
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FIGUR 16. KOMMUNEPLANRAMMEN SKAL KOBLES TIL EN GEOMETRI, SOM ENTEN UPLOADES ELLER TEGNES I 

PLANDATA.DK. DET ER OBLIGATORISK AT ANGIVE EN GEOMETRI FOR KOMMUNEPLANRAMMER I PLANDATA .DK. 

2.5. Trin 4: Datoer og parter 

2.5.1. Datoer 

Før kommuneplanen kan sendes i forslag, skal der angives forslagsdato samt start- og slutdato for 

høringsperioden. Når datoerne er registreret, vil feltet ”Høringsperiode” angive høringsperioden i 

uger og dage, Figur 17, A. Høringsperioden for kommuneplaner skal være mindst 8 uger. Se mere i 

planlovens kapitel 6.  

2.5.2. Parter 

Der er muligt at angive, hvilke parter der skal modtage en e-mail vedrørende kommuneplanforslagets 

offentliggørelse, Figur 17, B. Obligatoriske høringsparter kan ikke klikkes fra. Kommunen kan tilrette 

de valgfrie høringsparter under ”Administrer høringsparter”, Figur 17, C. 

A 

B 

B 
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FIGUR 17. FORSLAGSDATO SAMT STARTDATO OG SLUTDATO FOR HØRINGSPERIODEN SKAL ANGIVES UNDER 4. 
DATOER OG PARTER.  

2.6. Trin 5: Opsummering og offentliggørelse 

Trin 5 viser en opsummering af de registrerede oplysninger i Trin 1-4.  Er der en mangelfuld 

registrering i forhold til de obligatoriske felter, vises dette med et rødt kryds ud for trinnet sammen 

med en beskrivelse, Figur 18, A. Er alle obligatoriske felter udfyldt markeres dette med ”Udfyldt 

korrekt” ud fra hvert trin, Figur 18, B. 

A 

B 

C 
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FIGUR 18. TRIN 5 VISER EN OPSUMMERING AF REGISTRERINEGERNE  

Kommuneplanen kan indberettes som forslag, når alle obligatoriske felter er udfyldt. Dette gøres 

ved at klikke ”Indberet Forslag” nederst på Trin 5, Figur 19, A.  

A 

B 

A 
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FIGUR 19. I TRIN 5 ER DET MULIGT AT OFFENTLIGGØRE FORSLAGET VED AT KLIKKE ”INDBERET FORSLAG” 

Kommuneplanforslaget er nu offentliggjort og sendt i offentlig høring til landsdækkende 

(obligatoriske) og kommunale (valgfri) høringsparter. Derudover sendes en e-mail med en 

kvittering for indberetningen til den mailadresse, der er registreret til brugerens NemID. 

Kvitteringen sendes på den angivne startdato for høringsperioden.  

 

3. Forlæng høringsperiode 

Indtil dagen, hvor høringsperioden udløber, er det muligt at forlænge høringsperioden. For at 

forlænge høringsperioden skal planen søges frem, og der klikkes ”Vis plan”. Vær her opmærksom 

på at søgningen er filtreret til at vise ”Kommuneplan” og ”Forslag”.  

Fra overblikssiden klikkes på de tre prikker i øverste højre hjørne, Figur 20, A, hvorefter der kan 

klikkes ”Forlæng høringsperiode”. 

 

Bemærk 

Offentliggørelsen sker på datoen for høringsstart og efter der er klikket ”Indberet forslag”. En 

kvittering for indberetningen sendes ligeledes på startdatoen for høringsperioden. 

A 
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FIGUR 20. DET ER MULIGT AT FORLÆNGE HØRINGSPERIODEN INDTIL DAGEN FOR HØRINGSSLUT .  

Derefter åbnes der et nyt vindue, hvori slutdato for høringsperioden kan ændres og det gældende 

plandokument uploades. Derudover skal der angives en begrundelse for forlængelsen af 

høringsperioden i en supplerende meddelelse til de høringsparter, der blev informeret, da 

kommuneplanen kom i høring.  

Til sidst klikkes der ”Forlæng høringsperiode”. Planen er nu blevet sendt i forlænget høring, og en 

meddelelse om statusændring sendes til landsdækkende (obligatoriske) og kommunale (valgfri) 

høringsparter. 

4. Vedtagelse af en kommuneplan 

Imens kommuneplanen er i høring, eller efter endt høring, oprettes en ”Kladde til vedtagelse”, hvori 

eventuelle rettelser til planen kan påbegyndes inden planen offentliggøres som ”Vedtaget”.   

En ”Kladde til vedtagelse” oprettes ved at fremsøge kommuneplanen på forsiden af Plandata.dk og 

åbnes ved at klikke ”Vis plan”. Bemærk at planen ligger under ”Forslag” og ikke under ”Kladder”. 

Nederst på overblikssiden for den valgte kommuneplan, er det muligt at klikke ”Kladde til 

vedtagelse”, Figur 21, A. 

 

FIGUR 21. PÅ OVERBLIKSSIDEN FOR KOMMUNEPLANFORSLAGET ER DET MULIGT AT KLIKKE ”KLADDE TIL 

VEDTAGELSE” OG PÅBEGYNDE REGISTRERINGEN INDEN DEN VEDTAGNE KOMMUNEPLAN OFFENTLIGGØRES . 

A 

A 
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Mens planen har status kladde til vedtagelse er det, ligesom med kladde til forslag, muligt løbende 

at registrere de oplysninger som tilgår eller rettes i kommuneplanen frem mod vedtagelsen i 

kommunalbestyrelsen. Alle registrerede oplysninger fra forslaget, vil være overført til kladde til 

vedtagelse. Herefter kan alle 5 trin i venstremenuen gennemgås på samme måde som da ”Kladde til 

forslag” blev oprettet. 

 

I det følgende gennemgås de nye oplysninger, der skal registreres for at kunne vedtage 

kommuneplanen. Alle de registrerede oplysninger kan ændres under hensyntagen til planlovens 

krav om, at større ændringer mellem forslag og vedtagelse kan udløse behov for fornyet høring.  

4.1. Trin 1: Stamdata  

I Trin 1 skal det vedtagne plandokument uploades. Det er muligt at hente det tidligere uploadede 

plandokumentet til forslaget, Figur 22, A. 

 

FIGUR 22. I TRIN 1 SKAL DET VEDTAGNE PLANDOKUMENT UPLOADES.  

4.2. Trin 2 og 3: retningslinjer og rammer 

Retningslinjer og rammer skal igennem et valideringstjek inden vedtagelsen, hvor systemet 

undersøger om alle obligatoriske felter er udfyldt samt om geometrierne er gyldige i forhold til 

Bemærk 

En ”kladde til vedtagelse” kan ikke ses af offentligheden, og planen vil fortsat ligge som 

status forslag indtil planen er endeligt vedtaget. Husk at det er muligt at gemme ændringer i 

”Kladde til vedtagelse” inden alle obligatoriske felter er udfyldt. Når planen skal søges frem 

igen, vælges status kladde. 

 

A 
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systemregler. Læs mere på om hvad der gør at en geometri er gyldig i Plandata.dk på 

Erhvervsstyrelsens Planinfo hjemmeside. 

I Trin 2 og Trin 3, er det muligt at validere henholdsvis retningslinjer og rammer ved at klikke 

”Valider retningslinjer/rammer”, Figur 23, A. Det er muligt at arbejde videre imens systemet tjekker 

gyldigheden af de registrerede oplysninger i henhold til datamodellen, og det vil fremgå, når 

valideringen er fuldført, Figur 23, B. 

 

FIGUR 23. I KLADDE TIL VEDTAGELSE VIL SYSTEMET LAVE ET TJEK FOR OM RAMMER OG RETNINGSLINJER FRA 

FORSLAGET ER GYLDIGE. DER KAN ARBEJDES VIDERE MENS SYSTEMET UDFØRER DETTE  

4.3. Trin 4: Datoer og Parter 

Inden den vedtagne kommuneplan offentliggøres, skal vedtagelsesdato og ikrafttrædelsesdato 

angives, Figur 24, A. ”Vedtagelsesdatoen” er den dato, hvor kommunalbestyrelsen har vedtaget 

planen. Vedtagelsesdatoen skal være før dags dato og efter høringsperiodens udløb.  

”Ikrafttrædelsesdatoen” er den dato, hvor kommuneplanen offentliggøres og således er juridisk 

gældende. Hvis Ikrafttrædelsesdato ikke angives, sættes den af systemet til dags dato. 

Ikrafttrædelsesdatoen kan tidligst være dags dato. 

A B 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/gis-skabeloner
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FIGUR 24. DER SKAL REGISTRERES EN VEDTAGELSES- OG IKRAFTTRÆDELSESDATO.  

4.4. Trin 5: Opsummering og offentliggørelse 

Kladden er klar til vedtagelse, når alle obligatoriske felter er udfyldt og høringsperioden er udløbet. 

Klik ”Indberet vedtaget plan” for at offentliggøre planen som en vedtaget plan, Figur 25, A. 

De markerede høringsparter får tilsendt en e-mail om kommuneplanens offentliggørelse. Derudover 

sendes en e-mail med en kvittering for indberetningen til mailadressen, der er registreret under 

brugerens NemID. Denne kvittering sendes på dagen for ikrafttrædelse. 

 

FIGUR 25. NÅR ALLE OBLIGATORISKE FELTER ER UDFYLDT KAN DEN VEDTAGNE KOMMUNEPLAN 

OFFENTLIGGØRES. 

A 

A 
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5. Aflysning af en vedtaget kommuneplan 

For at aflyse en vedtaget kommuneplan i forbindelse med vedtagelsen af en ny kommuneplan, skal 

kommunen henvende sig til Plandata.dk support med følgende oplysninger: 

- Aflysningsdato (datoen skal være efter ikrafttrædelsesdatoen og ikke senere end dags dato) 

Vær opmærksom på:  

- Der kan ikke foretages ændringer i en aflyst plan.  

- Alle underliggende rammer og retningslinjer vil blive aflyst.  

- Tilhørende kommuneplantillæg med rammer og retningslinjer vil blive aflyst. 

- VVM-redegørelser indberettet som kommuneplantillæg vil blive aflyst. Disse skal 

kommunen downloade fra den tidligere kommuneplan og uploade til den nye kommuneplan 

inden aflysningen. 

5.1. Aflysning af en specifik ramme eller -retningslinje.  

Kommuneplanrammer og -retningslinjer vil nedarve aflysningsdatoen fra den kommuneplan som de 

er tilknyttet, men det er også muligt at aflyse en ramme eller retningslinje uafhængigt at 

kommuneplanen, hvis den eksempelvis erstattes af et kommuneplantillæg. 

På overblikssiden for kommuneplanen, kan kommuneplanrammer og -retningslinjer udvides for 

fuldt overblik over stamdata med videre, Figur 26, A. Ved klik på ”Aflys ramme/retningslinje” 

åbner en dialogboks, hvor det er muligt at angive en aflysningsdato, som skal være efter 

ikrafttrædelsesdatoen og ikke senere end dags dato, Figur 26, B. Klik herefter ”Aflys” for at aflyse 

rammen/retningslinjen, Figur 26, B. 

Bemærk 

Offentliggørelsen sker på datoen for ikrafttrædelse og efter der er klikket ”Indberet vedtaget 

plan”. En kvittering for indberetningen sendes ligeledes på ikrafttrædelsesdatoen. 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadks-support
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FIGUR 26. PÅ OVERBLIKSSIDEN FOR KOMMUNEPLANEN KAN RAMMER OG RETNINGSLINJER FREMSØGES , 
ÆNDRES OG AFLYSES.  

B C 
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5.2. Ændring af en specifik ramme  

Det er muligt at foretage ændringer til en ramme, hvis eksempelvis et kommuneplantillæg 

bestemmer dette. Dette gøres ved at klikke ”Ændre ramme”, Figur 26, C. Herefter åbner en 

dialogboks, hvor gyldighedsdaten for den nye version af rammen skal angives, Figur 27, A. 

Gyldighedsdatoen skal være efter den aktuelle versions gyldighedsdato og ikke senere end dags 

dato.   

 

FIGUR 27. VED ÆNDRINGER TIL EN EKSISTERENDE RAMME SÆTTES EN NY GYLDIGHEDSDATO . 

Ved klik på ”Fortsæt” åbnes det samme vindue som da rammen blev indberettet første gang, Figur 

27, B. Her er det muligt at registrere ændringerne til rammen under ”Ramme Data” og ”Ramme 

Geografi”.  

Skal der laves en ændring i geografien, kan den nye geometri enten uploades som beskrevet i Afsnit 

2.4.9. eller ændres ved brug af tegneværktøjet under ”Rediger geometri”, Figur 28, A. Klik på 

geometrien og vælg et værktøj for at aktivere redigering. Vælg eksempelvis ”Modificer” for at 

rykke og tilpasse knudepunkterne i geometrien, Figur 28, B. 

Se mere om redigering af en geometri ved brug af tegneværktøjet i vejledningen til indberetning af 

en lokalplan.  

B 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/lokalplan-vejledning-til-plandatadk
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/lokalplan-vejledning-til-plandatadk
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FIGUR 28. DET ER MULIGT AT REDIGERE I EN GEOMETRI VED BRUG AF TEGNEVÆRKTØJET . 

Efter der er foretaget de ønskede ændringer i ”Rammedata” og ”Rammegeografi”, kan rammen 

gemmes og ændringerne i den nye version vil nu fremgå under kommuneplanen. 

 

B 
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Revisionshistorik 

Dokumentets versioner og forskellene på disse er opsummeret herunder.  

Versionsnummereringen følger følgende regler: 

1) Mindre rettelser af fejl og mangler, herunder stavefejl og mindre tilføjelser af forklarende tekst. 

a) Rettelserne har ingen betydning for registreringsbehov og begrebsnavngivning. 

b) Foretages løbende. 

c) Kommunikeres via www.planinfo.dk  

d) Udgivelseskode 0.0.1 

2) Større uddybende og præciserende tilføjelser og rettelser. 

a) Ændringerne har ingen betydning for registreringsbehov og begrebsnavngivning. 

b) Foretages efter behov. 

c) Kommunikeres via www.planinfo.dk  

d) Udgivelseskode 0.1.0 

3) Ændringer og / eller tilføjelser af registreringsbehov, begreber og navngivning. 

a) Rettelserne har betydning for registreringsbehov, begrebsnavngivning mm. Ændringerne 

berører derfor Plandata.dk’s database-setup og Plandata.dk’s snitflader. 

b) Kommunikeres via www.planinfo.dk  

c) Udgivelseskode 1.0.0 

 

Versionsnummer Dato Beskrivelse af ændringer 

1.0.0 21/12-2017 Første udgave 

1.0.1 19/2-2018 Links og skrivefejl rettet. Mindre korrekturrettelser. 

1.1.0 4/6-2018 Større strukturel gennemretning. 

1.1.1 14/6-2018 Opdatering af specifikke anvendelseskoder og -kategorier 

1.2.1 7/8-2018 Ajourførsel i forhold til den løbende opdatering af plandata 

2.0.0 28/5-2019 Komplet gennemgang af vejledningen med opdatering af layout 

2.0.1 2/3-2020 Korrekturrettelser.  

 

  

http://www.planinfo.dk/
http://www.planinfo.dk/
http://www.planinfo.dk/
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1. Indberetning af forslag til kommuneplantillæg 

For at indberette et forslag til kommuneplantillæg, klikkes ”Indberet plan” på forsiden af 

Plandata.dk, og plantypen ”Kommuneplantillæg” vælges fra dropdown-menuen. Dette åbner for 

Plandata.dk’s indberetningsflow.  

Når et kommuneplantillæg oprettes, har det status ”Kladde til forslag”. Når kommuneplantillægget 

er i status ”Kladde” er den ikke synlig for offentligheden, og det er muligt løbende at lukke og 

gemme registreringerne i Plandata.dk inden at alle obligatoriske felter er udfyldt, og inden der er 

uploadet en gyldig geometri. Obligatoriske felter er markeret med en rød stjerne *. En kladde kan 

desuden slettes. 

Læs mere om, hvad der gør, at en geometri er gyldig i Plandata.dk på Erhvervsstyrelsens planinfo 

hjemmeside. 

Indberetningsflowet i Plandata.dk følger trin, som fremgår af venstremenuen, Figur 1, A. 

Registreringerne i kladden gemmes, når der skiftes trin, som kan gøres enten ved at klikke i den 

førnævnte venstremenu eller ved at klikke ”Næste”, Figur 1, B.  

 

FIGUR 1. OBLIGATORISKE FELTER ER I INDBERETNINGSFLOWET MARKERET MED EN RØD STJERNE *. KLADDER 

KAN GEMMES INDEN ALLE OBLIGATORISKE FELTER ER UDFYLDT. 

1.1. Trin 1: Stamdata 

Ved oprettelse af et kommuneplantillæg registreres generelle oplysninger kaldet stamdata. Første 

gang kladden gemmes, tildeles den automatisk et unikt planid, Figur 1, C. Planid’et kan ikke 

ændres, og det vil følge kommuneplantillægget i hele dets livsforløb. Planid’et kan løbende bruges 

til at identificere det konkrete kommuneplantillæg. 

 

C 

D B 
A 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/gis-skabeloner
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/gis-skabeloner
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Det er obligatorisk at tildele kommuneplantillægget et plannavn samt angive, hvilken kommuneplan 

det er knyttet til, hvis kommunen har flere indberettede kommuneplaner i Plandata.dk.  

1.1.1. Plandokument 

Der skal uploades et plandokument i PDF-format. Dette kan enten gøres ved klikke ”Upload 

plandokument”, Figur 1, D, hvorefter plandokumentet vælges gennem stifinderen. Det er også 

muligt at trække PDF-filen hen til feltet ”Træk fil hertil”, Figur 1, D. 

Så længe planen har status som ”Kladde”, kan en ny version af plandokumentet uploades ved at 

gentage uploadet. 

1.2. Trin 2+3: Kommuneplanretningslinjer og kommuneplanrammer  

Indeholder kommuneplantillægget kommuneplanretningslinjer og/eller kommuneplanrammer, 

registreres de henholdsvis i Trin 2 og Trin 3. Hvis kommuneplantillægget ikke indeholder 

kommuneplanretningslinjer eller -rammer, kan disse trin springes over. 

Kommuneplanretningslinjer og -rammer kan registreres enten ved ”Tilføj retningslinje/ramme” 

eller ved ”Upload retningslinjer/rammer”, Figur 2, A. Upload af retningslinjer/rammer gør det 

muligt at uploade flere på én gang. 

Se mere om indberetning af kommuneplanretningslinjer og -rammer i vejledningen til indberetning 

af kommuneplan. Se derudover mere om upload i vejledningen til upload/download.  

 

FIGUR 2. I TRIN 2 OG TRIN 3 ER DET MULIGT AT REGISTRERE KOMMUNEPLANRETNINGSLINJER OG -RAMMER, 
NÅR KOMMUNEPLANTILLÆGGET INDEHOLDER DISSE.  

A 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/kommuneplan-vejledning-til-plandatadk
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/kommuneplan-vejledning-til-plandatadk
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-i-uploaddownload-plandatadk
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1.3. Trin 4: Datoer og parter 

1.3.1. Datoer 

Før kommuneplantillægget kan sendes i forslag, skal der angives forslagsdato samt start- og 

slutdato for høringsperioden. Når datoerne er registreret, vil feltet ”Høringsperiode” angive 

høringsperioden i uger og dage, Figur 3, A. Høringsperioden for kommuneplantillæg skal være 

mindst 4 uger. Se mere i planlovens kapitel 6. 

1.3.1. Høringsparter 

Der er muligt at angive, hvilke parter, der skal modtage en e-mail, når forslag til 

kommuneplantillægget offentliggøres, Figur 3, B. Landsdækkende (obligatoriske) høringsparter 

administreres af Erhvervsstyrelsen og kan ikke fravælges. Kommunen administrerer kommunale 

(valgfrie) høringsparter under ”Administrer høringsparter”, Figur 3, C.  

 

FIGUR 3. FORSLAGSDATO SAMT START -OG SLUTDATO FOR HØRINGSPERIODEN SKAL ANGIVES. 

A 

B 

C 
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1.4. Trin 5: Opsummering og offentliggørelse 

Trin 5 viser en opsummering af de registrerede oplysninger i Trin 1-4. Er der en mangelfuld 

registrering i forhold til de obligatoriske felter, vises dette med et rødt kryds og markeres med 

”Mangler data” ud for det pågældende trin. Er alle obligatoriske felter udfyldt for et trin, markeres 

dette med ”Udfyldt korrekt”. 

Kommuneplantillægget kan indberettes som forslag, når alle obligatoriske felter er udfyldt. Dette 

gøres ved at klikke ”Indberet forslag” nederst på overblikssiden i Trin 5, Figur 4, A.  

 

FIGUR 4. I TRIN 5 ER DET MULIGT AT OFFENTLIGGØRE FORSLAGET VED AT KLIKKE ”INDBERET FORSLAG” 

Forslaget til kommuneplantillæg er nu offentliggjort og sendt i offentlig høring til landsdækkende 

(obligatoriske) og kommunale (valgfri) høringsparter. Derudover sendes en e-mail med en 

kvittering for indberetningen til den mailadresse, der er registreret til brugerens NemID.  

 

 

Bemærk 

Offentliggørelsen sker på datoen for høringsstart og efter der er klikket ”Indberet forslag”. En 

kvittering for indberetningen sendes ligeledes på startdatoen for høringsperioden. 

 

A 
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2. Forlængelse af høringsperiode 

Indtil dagen, hvor høringsperioden udløber, er det muligt at forlænge høringsperioden. For at 

forlænge høringsperioden skal planen søges frem, og der klikkes ”Vis plan”. Vær her opmærksom 

på at søgningen er filtreret til at vise ”Kommuneplantillæg” og ”Forslag”.  

Fra overblikssiden klikkes på de tre prikker i øverste højre hjørne, Figur 5, A, hvorefter der kan 

klikkes ”Forlæng høringsperiode”. 

 

FIGUR 5. DET ER MULIGT AT FORLÆNGE HØRINGSPERIODEN INDTIL DAGEN, HVOR HØRINGSPERIODEN SLUTTER.  

Derefter åbnes der et nyt vindue, hvori slutdato for høringsperioden kan ændres. Ved forlængelse af 

høringsperioden skal der uploades et nyt plandokument. Derudover skal der angives en begrundelse 

for forlængelsen af høringsperioden i en supplerende meddelelse til de høringsparter, der blev 

informeret, da kommuneplantillægget kom i høring.  

Til sidst klikkes der ”Forlæng høringsperiode”. Planen er nu blevet sendt i forlænget høring, og en 

meddelelse om statusændring sendes til landsdækkende (obligatoriske) og kommunale (valgfri) 

høringsparter. 

3. Vedtagelse af kommuneplantillæg 

Imens kommuneplantillægget er i høring, eller når høringsperioden er slut, er det muligt at oprette 

en ”Kladde til vedtagelse”, hvori eventuelle rettelser til kommuneplantillægget kan påbegyndes 

inden den offentliggøres som ”Vedtaget”.  

For at oprette en ”Kladde til vedtagelse” skal kommuneplantillægget søges frem på forsiden af 

Plandata.dk og åbnes ved at klikke ”Vis plan”. Bemærk at planen ligger under ”Forslag” og ikke 

under ”Kladder”. Nederst på overblikssiden for det valgte forslag til kommuneplantillæg, er det 

muligt at klikke ”Kladde til vedtagelse”. 

I kladde til vedtagelse er det, ligesom med kladde til forslag, muligt løbende at registrere de 

oplysninger som tilgår eller rettes i kommuneplantillægget frem mod vedtagelsen i 

kommunalbestyrelsen. Alle registrerede oplysninger fra forslaget, vil være overført til kladde til 

vedtagelse. Herefter kan alle 5 trin i venstremenuen gennemgås på samme måde som da ”Kladde til 

forslag” blev oprettet. 

A 
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I det følgende gennemgås de nye oplysninger, der skal registreres for at kunne vedtage 

kommuneplantillægget. Alle de registrerede oplysninger kan ændres under hensyntagen til 

planlovens kapitel 6 krav om, at større ændringer mellem forslag og vedtagelse kan udløse behov 

for fornyet høring. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen tager beslutning om behov for fornyet 

offentlig høring, skal der indberettes et nyt forslag og det bortfaldne forslag kan aflyses. 

3.1. Trin 1: Stamdata og plandokument 

I Trin 1 skal det vedtagne plandokument uploades. Det er muligt at hente det tidligere uploadede 

plandokumentet til forslaget.  

3.2. Trin 4: Datoer og Parter 

Inden offentliggørelse af det vedtagne kommuneplantillæg, skal vedtagelsesdato og 

ikrafttrædelsesdato angives i Trin 4. ”Vedtagelsesdato” er den dato, hvor kommunalbestyrelsen har 

vedtaget kommuneplantillægget. Vedtagelsesdatoen skal være før dags dato og efter 

høringsperiodens udløb.  

”Ikrafttrædelsesdato” er den dato, hvor kommuneplantillægget offentliggøres og således er juridisk 

gældende. Hvis Ikrafttrædelsesdato ikke angives, sættes den af systemet til dags dato. 

Ikrafttrædelsesdatoen kan tidligst være dags dato. 

Det skal angives, hvilke høringsparter, der skal orienteres om kommuneplantillæggets vedtagelse. 

Som udgangspunkt er de høringsparter, som blev orienteret, da kommuneplantillægget blev sendt i 

forslag tilvalgt i listen over høringsparter.  

3.3. Trin 5: Opsummering og vedtagelse    

Kommuneplantillægget kan indberettes som vedtaget, når alle obligatoriske felter er blevet udfyldt 

og høringsperioden er udløbet. Klik ”Indberet vedtaget plan” for at offentliggøre 

kommuneplantillægget som vedtaget. 

De markerede høringsparter får tilsendt en e-mail om kommuneplantillæggets offentliggørelse. 

Derudover sendes en e-mail med en kvittering for indberetningen til mailadressen, der er registreret 

under brugerens NemID.  

 

Bemærk 

Vær opmærksom på at en ”kladde til vedtagelse” ikke kan ses af offentligheden, og at 

kommuneplantillægget fortsat vil ligge som status forslag indtil det endeligt vedtages.  

 

Bemærk 

Offentliggørelsen sker på datoen for ikrafttrædelse og efter der er klikket ”Indberet vedtaget 

plan”. En kvittering for indberetningen sendes ligeledes på ikrafttrædelsesdatoen. 
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4.  Ændringer i eksisterende kommuneplan 

Såfremt det vedtagne kommuneplantillæg laver ændringer i kommuneplanrammer og/eller 

kommuneplanretningslinjer og disse ønskes integreret i den gældende kommuneplan, kan dette 

foretages efter vedtagelsen af kommuneplantillægget. Se mere i planlovens kapitel 6. 

Se, hvordan en specifik kommuneplanramme ændres i vejledningen til indberetning af en 

kommuneplan.  

5. Fejlrettelser i kommuneplantillæg 

Hvis det viser sig, at de registrerede oplysninger om kommuneplantillægget ikke er korrekte i 

forhold til det retlige plandokument, er det til enhver tid muligt at fejlrette disse registreringer i 

Plandata.dk, når kommuneplantillægget er i status vedtaget i Plandata.dk 

Muligheden for at foretage fejlrettelser i registreringen af kommuneplantillægget tilgås fra 

overblikssiden for kommuneplantillægget. Nederst på overblikssiden klikkes ”Fejlret”, Figur 6, A. 

Ved klik på ”Fortsæt” åbner Plandata.dk’s indberetningsflow som da kommuneplantillægget blev 

indberettet, Figur 6, B.  

 

FIGUR 6. DET ER MULIGT AT FEJLRETTE I REGISTRERINGERNE I PLANDATA.DK, NÅR KOMMUNEPLANTILLÆGGET 

ER I STATUS VEDTAGET.  

A 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/kommuneplan-vejledning-til-plandatadk
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/kommuneplan-vejledning-til-plandatadk
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6. Aflysning af et kommuneplantillæg  

Et kommuneplantillæg kan aflyses enten fra status forslag, hvis det besluttes at forslaget skal 

bortfalde eller fra status vedtaget.  

For at aflyse et kommuneplantillæg, fremsøges kommuneplantillægget fra forsiden af Plandata.dk, 

hvorefter det tilgås ved at klikke ”Vis plan”. Vær her opmærksom på at fremsøge enten i status 

”forslag” eller ”vedtaget”. Fra overblikssiden for kommuneplantillægget er det muligt at klikke 

”Aflys plan”, Figur 7, A. Herefter åbner en dialogboks, hvor en aflysningsdato skal angives før det 

er muligt at klikke ”Aflys”.  

Kommuneplantillægget er nu offentliggjort som en aflyst plan. De markerede høringsparter får 

tilsendt en e-mail om kommuneplantillæggets statusskift på aflysningsdatoen og brugeren, der har 

aflyst, får tilsendt en kvittering. 

 

FIGUR 7. AFLYSNING AF KOMMUNEPLANTILLÆG SKER FRA OVERBLIKSSIDEN OVER KOMMUNEPLANTILLÆGGET.  

 

 

Bemærk 

Se mere om fejlrettelse af planer i vejledningen til planers tilvejebringelse og ophævelse i 

Plandata.dk 

 

A 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-planers-tilvejebringelse-og-ophaevelse-i-plandatadk
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-planers-tilvejebringelse-og-ophaevelse-i-plandatadk


























Ringkøbing-Skjern Kommune
Byrådet 18. august 2020

7. Anmodning om planlægning for ny dagligvarebutik i Søndervig
19-015572

Sagsfremstilling
Formålet med dagsordenen er en stillingtagen til, om den kommende planlægning for
'Nyhavn'-området øst for Søndervig skal give mulighed for en dagligvarebutik.

Baggrunden er, at kommunen har modtaget en anmodning om, at lokalplanlægningen af området
'Nyhavn' skal give mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på 1200 m2 på matrikel nummer
34bf Søgård Hgd., Nysogn. Se bilag.

Oversigtskort

Nyhavn-projektet
'Nyhavn'-området ligger syd for Søndervig Landevej i forlængelse af Lalandia. Området
afgrænses af den kommende omfartsvej.

På grund af realiseringen af Lalandia-projektet er det nødvendigt, at der ved Nyhavn snarest
etableres parkeringspladser. Der har været afholdt to dialog møder med lodsejerne, og
administrationen er ved at forberede en politisk sag, hvor der skal tages nærmere stilling til,
hvad den kommende lokalplan skal give mulighed for. I forbindelse med planlægningen for
Lalandia blev der udarbejdet en idéplan, som omhandler flere forskellige funktioner indenfor
området, herunder:

• Etablering af 600 nye parkeringspladser
• Evt. flytning af sandskulpturpladsen
• Bagagerumsmarked
• Festplads
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• Nye projekter

Efterfølgende har det vist sig, at det højst sandsynligt også bliver nødvendigt at planlægge for
regnvandsbassiner i forbindelse med afledning af regnvand fra Søndervig by.

Samlet set er de ønskede funktioner meget arealkrævende, hvorfor det skal prioriteres, hvad
arealet anvendes til. Se bilag med idéplanen.

For at understøtte udbygningen af Lalandia og øvrige igangværende tiltag i Søndervig er det
afgørende, at planlægningen for 'Nyhavn' prioriteres højt og gennemføres snarest. 

Planfaglig vurdering i forhold til placering af dagligvarebutik
Kommuneplanen giver ikke mulighed for placering af butikker i "Nyhavn", da området ligger i
landzone. Området er ikke lokalplanlagt.

Nye butikker i Søndervig skal placeres indenfor den eksisterende bymidte. Bymidtens
afgrænsning er vist på kortet ovenfor.

Administrationen vurderer, at der indenfor den gældende planlægning kan placeres en ny
dagligvarebutik i den eksisterende bymidte.

Ud fra en planfaglig vurdering anbefaler administrationen, at nye dagligvarebutikker i Søndervig
placeres indenfor den eksisterende bymidte, da placeringen vil understøtte synergi mellem
butikkerne. 

Planloven
Etablering af en dagligvarebutik på den ansøgte placering vil forudsætte:

1. At 'Nyhavn'-området udlægges som byzone, hvilket kun kan ske hvis den eksisterende
bymidte i Søndervig først overføres til byzone. Det er administrationens vurdering, at
dette kræver udarbejdelse af planstrategi og landsplandirektiv og nemt kan tage flere år at
gennemføre. Herefter kan "Nyhavn" muligvis overføres til byzone via lokalplan.

2. At bymidten i Søndervig udvides til også at omfatte den ansøgte placering. Udvidelse af
bymidten kræver, at der udarbejdes en detailhandelsredegørelse, herunder skal det
afklares om det planjuridisk er muligt at udvide bymidten.

Overførsel til byzone vurderes planjuridisk udfordrende og det er ikke givet, at det kan
gennemføres på trods af omfattende planredegørelser.

Det er administrationens vurdering, at der kan udarbejdes en landzonelokalplan som kan
realisere store dele af den omtalte ideplan for 'Nyhavn'-projektet. Forudsætningen er dog, at der
ikke skal planlægges for en dagligvarebutik.

Konklusion
Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på at indarbejde planlægningen for en
dagligvarebutik i lokalplanlægningen for 'Nyhavn' med baggrund i:

• At kommuneplanen giver mulighed for, at en ny dagligvarebutik kan placeres i den
eksisterende bymidte, herunder at denne placering understøtter en større synergi mellem
butikkerne.

• Det vil være vanskeligt og måske slet ikke muligt at gennemføre en planlægning, hvor
området overføres til byzone og bymidten udvides.

• Der kan opstå arealknaphed i 'Nyhavn'-området til de mange funktioner, som byens andre
projekter er afhængig af.

• Planlægning for en dagligvarebutik i 'Nyhavn'-området vil forlænge planprocessen for
'Nyhavn'-projektet markant, hermed vil realisering af parkeringspladserne tidsmæssigt
også blive forlænget.

• Placeringen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.

Partshøring
Sagsfremstillingen har været sendt i partshøring hos ansøger. Ansøgers bemærkninger i
forbindelse med partshøringen vedlægges.

Lovgrundlag og juridisk vurdering
Planloven
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Økonomi
Såfremt det besluttes, at planlægningen skal omfatte en dagligvarebutik, anbefaler
administrationen, at ansøger afholder alle omkostninger, der relaterer sig til planlægningen for
dagligvarebutikken, herunder omkostninger til diverse redegørelser. Desuden anbefales,
at bygherre afholder eventuelle afledte udgifter til vejanlæg mm. Dermed vil der ikke være
direkte udgifter for kommunen.

Effektvurdering
En ny dagligvarebutik i den eksisterende bymidte, vil understøtter en større synergi mellem
butikkerne.

Indstilling
Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget meddeler
afslag på at indarbejde en dagligvarebutik i lokalplanlægningen for 'Nyhavn'.

Teknik- og Miljøudvalget 10-03-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at planlægningen for "Nyhavn-området" skal give mulighed
for en dagligvarebutik, og at ansøger afholder alle omkostninger, der relaterer sig til
planlægningen for dagligvarebutikken som beskrevet i sagsfremstillingen.

Supplerende sagsfremstilling:

Borgmesteren har bedt forvaltningen om at udarbejde et notat som beskriver plansituationen i
”Nyhavn-området” i Søndervig set i forhold til et eventuelt ønske om en dagligvarebutik i
området.

Borgmesteren har ligeledes anmodet forvaltningen om at tage en tidlig dialog med
Erhversstyrelsen om de planlægningsmæssige forhold.

Notat med tilhørende bilag og referat fra Erhvervsstyrelsen er bilagt sagen.

Økonomiudvalget 12-05-2020

Der indkaldes hurtigst muligt til et fælles møde mellem repræsentant fra Salling Group, deres
rådgiver (Cowi), kommunens forvaltning, formanden for TMU, kommunaldirektøren og
borgmesteren.

På mødet belyses det hvad det præcist er, kommunen ønsker redegjort for i.f.t. den eventuelt
videre planlægning for placering af dagligvarebutik i ”Nyhavn”.

På baggrund af mødet genbehandles sagen i Økonomiudvalget.

Jesper Lærke tilsluttede sig Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Tillæg til sagsfremstilling den 11. august 2020

Som besluttet på Økonomiudvalgsmødet den 12. maj 2020 blev fællesmøde mellem
repræsentant fra Salling Group, deres rådgiver, kommunens forvaltning, formanden for TMU,
kommunaldirektøren og borgmesteren afholdt den 18. maj 2020. Se evt. referat bilag 1.

Mellem Salling Groups konsulent og kommunens administration var der enighed om, at
udfordringerne i forhold til realisering af en butik bl.a. kræver, at arealet:

• Overgår til byzone
• Planlægges til centerområde
• Den eksisterende bymidteafgrænsning udvides til at omfatte arealet.
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Det blev aftalt, at Salling Groups konsulent og kommunens administration sammen skulle
udfærdige et skriv med konkrete spørgsmål, som kommunen herefter skulle sende til
Erhvervsstyrelsen.

Herefter udformerede administrationen med respons fra Cowi en skrivelse som kommunen
indsendte til Erhvervsstyrelsen, se bilag 2.

Erhvervsstyrelsens svar

Erhvervsstyrelsen svarer: ”Der kan planlægges i overensstemmelse med gældende
kommuneplanrammer. Det vil sige, at der kan lokalplanplanlægges for et område til boligformål,
som med lokalplanen overføres til byzone.

Hvis der ønskes planlagt for andet formål, end de gældende rammer giver mulighed for, fx
centerområde, og der dermed er behov for ændring af planlægningen gennem et
kommuneplantillæg, skal planlovens § 11 a, stk. 8, overholdes.” Se bilag 3.

Administrationens bemærkninger til Erhvervsstyrelsens svar

Følgende står anført i den nævnte paragraf: ”Et nyt areal til byzone, jf. stk. 6 og 7, skal placeres i
direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.” Bestemmelsen blev først
indarbejdet i planloven i 2017.

Dermed kan byrådet via en lokalplan ændre arealets status til byzone under forudsætning af, at
der planlægges til boligformål, i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme.
Erhvervsstyrelsen fremhæver, at hvis der planlægges til andet end boligformål - som for
eksempel centerformål (butiksformål) - skal dette ske i respekt for planloven som bestemmer, at
nyt areal til byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende byzone. Ingen af de arealer
som støder op til det ansøgte areal har status af byzone.

Årsagen til at arealet kan overføres til byzone og planlægges til boligformål men ikke til
centerformål er derfor, at den gældendekommuneramme udlægger området til boligformål – og
ikke til centerformål.

Da der er tale om en planlægning som ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens
nuværende ramme, er der tale om en ny planlægning - og planlovens § 11a, stk. 8 skal
overholdes. Dermed er det administrationens vurdering, at der ikke kan planlægges til
centerområde.

Som omtalt tidligere i sagen er Søndervig by udlagt til sommerhuszone – herunder den
eksisterende bebyggelse i ”Nyhavn”. En ændring fra sommerhuszone til byzone kræver, at staten
vedtager et landsplandirektiv. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at ansøge herom. Der
er ikke taget stilling til om, og i givet fald hvornår ministeren igen vil invitere kommunerne.
Administrationen finder det tvivlsomt, at kriterierne for at ansøge vil kunne opfyldes.

Forslag fra Salling Groups konsulent

Efter modtagelsen af Erhvervsstyrelsens svar har Salling Groups konsulent foreslået, at
kommunen vedtager en lokalplan til boligformål, der overfører arealet til byzone. Når det er på
plads, og arealet er kommet i byzone vedtages en ny planlægning med et kommuneplantillæg og
en lokalplan, der ændrer arealets anvendelse til centerformål. Se bilag 4.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en proces hvor arealet først udlægges til boligområde i
overensstemmelse med kommuneplanrammen, for umiddelbart derefter at ændre anvendelse
med ny lokalplan og kommuneplantillæg til centerområde, vil være en omgåelse af reglerne i
planloven.

Et af formålene med planloven er at sikre offentlighedens inddragelse i planlægningen.
Administrationen vurderer, at den skitserede proces tilsidesætter dette hensyn, da kommunen
med den første lokalplan vil igangsætte og beslutte en planlægning, som kommunen på
nuværende tidspunkt allerede er vidende om vil blive ændret - umiddelbart efter den er
gennemført.

Ovenstående vurderinger blev tilsendt Salling Groups konsulent, se bilag 5.
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Bemærkninger fra Salling Groups konsulent

Salling Groups konsulent har indsendt et længere notat i forhold til administrationens vurdering –
se bilag 6.

Konsulenten fastslår, at han har en anden vurdering af sagen. Salling Groups konsulent mener
ikke, ”at det er en omgåelse af planloven først at lave en lokalplan til boligformål, der overfører
arealet til byzone, og at der derefter laves en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der ændrer
området til centerområde. Det kommer selvfølgelig an på, hvad der ligger i ordet ”omgåelse”.
Hvis det handler om, at fremgangsmåden er en måde at komme uden om de hensyn, der ligger
bag planlovens bestemmelser, så mener jeg ikke, der er tale om omgåelse. Som jeg ser det, så
kunne omgåelse handle om tre ting.”

Nedenfor resumeres kort konsulentens overordnede pointer – som henholdsvis efterfølges af
administrationens bemærkninger.

1:  Konsulenten fremhæver, at der kan lokalplanplanlægges for et område til boligformål, som
med lokalplanen overføres til byzone.

Administrationen er enig i, at det ikke er en omgåelse at der planlægges i overensstemmelse
med gældende kommuneplanrammer. Det vil sige, at der kan lokalplanplanlægges for et område
til boligformål, som med lokalplanen overføres til byzone. (Altså ikke til centerformål)

2: Konsulenten tænker omgåelse er, hvis en national interesse bliver sat ud af spil, men det
mener han ikke er tilfældet.

Administrationen henviser til at bestemmelsen ” Et nyt areal til byzone, jf. stk. 6 og 7, skal
placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.” først blev
indarbejdet i planloven i 2017 og der er endnu ingen afgørelser, der kan danne grundlag for
fortolkninger. I det aktuelle tilfælde ligger der en kommuneplanramme fra før planlovsændringen,
der dermed kan udnyttes på trods af, at ”indefra og ud princippet” ikke følges.

Resultatet vil være et mindre ubebygget areal i byzone udlagt til boligformål. Spørgsmålet er
derfor hvorvidt dette ubebyggede boligareal kan overføres til centerformål via et
kommuneplantillæg og ny lokalplan, eller at dette vil blive betragtet som omgåelse af planlovens
§11a stk. 8. Som sagt er der ingen afgørelser at vurdere ud fra, men administrationen vurderer,
at fremgangsmåden er betænkelig, og at der vil være risiko for at en afgørelse vil blive omstødt i
en evt. klagesag.

At arealet er beliggende inden for kystnærhedszonen uden for udpegede udviklingsområder, med
de særlige krav der er til redegørelsen og planlægningsmæssig begrundelse for inddragelse af
nye arealer til byzone, kan gøre fremgangsmåden mere betænkelig. Der vil være en forskel på
den planlægningsmæssige begrundelse i at inddrage et areal til boligformål og inddrage det til
centerformål. Planlægning inden for kystnærhedszonen er fortsat af national interesse. Der gøres
opmærksom på, at erhvervsstyrelsen fremhæver:

Hvis der ønskes planlagt for andet formål, end de gældende rammer giver mulighed for, fx
centerområde, og der dermed er behov for ændring af planlægningen gennem et
kommuneplantillæg, skal planlovens § 11 a, stk. 8, overholdes

3: Konsulenten fremhæver at det handler om, hvordan borgerne vil opfatte, at der gennemføres
to planprocesser efter hinanden. Konsulenten er helt med på, at det ikke er den bedste måde at
lave planlægning og borgerinddragelse på – men forsvarer fremgangsmåden.

Erhvervsstyrelsen har til spørgsmålet om omgåelse bemærket, at overvejelserne er yderst
relevante, men styrelsen kan ikke komme med et konkret svar, da det er planklagenævnet, der
har kompetencen til at afgøre, om der med fremgangsmåden er tale om omgåelse af planlovens
regler, se bilag 10.

Administrationen har bedt advokat Jens Flensborg (Codex advokater) om at forholde sig til om
konsulentens forslag er i overensstemmelse med planloven - eller om der vil være tale om en
omgåelse af lovgivningen. En af Jens Flensborgs hovedarbejdsområder er planlovgivningen.

Svar fra advokat Jens Flensborg, se bilag 7:
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”Ud fra ansøgningen fra dagligvareforretningens konsulent vil ønsket om, at der tilvejebringes en
bolig-lokalplan i den aktuelle sag på samme måde som landzonelokalplanen i dommen alene have
til formål at muliggøre den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning for en dagligvarebutik,
hvilken planlægning ellers ikke ville have været mulig som følge af lovens § 11a, stk. 8.

Under disse omstændigheder foreligger der derfor heller ikke nogen saglig planlægningsmæssig
relevant begrundelse for at vedtage boliglokalplanen.

Jeg vurderer derfor, at den skitserede proces vil være udtryk for en omgåelse af bestemmelsen i
planlovens § 11a, stk. 8, og hensynene bag denne regel.

Hvis en sådan boliglokalplan begrundes som anført i konsulentens argumentation til
Ringkøbing-Skjern Kommune, vurderer jeg derfor også, at der vil være risiko for, at lokalplanen i
tilfælde af en klage vil blive ophævet under henvisning til, at der ikke foreligger en saglig og
lovlig begrundelse for planen, dvs. ud fra samme princip, som ses i den nævnte Højesteretsdom.”

Administrationen fastholder vurderingen af, at der vil være tale om en omgåelse af planloven. Et
af formålene med planloven er at sikre offentlighedens inddragelse i planlægningen.
Administrationen vurderer, at den skitserede proces tilsidesætter dette hensyn, da kommunen
med den første lokalplan vil igangsætte og beslutte en planlægning, som kommunen på
nuværende tidspunkt allerede er vidende om vil blive ændret - umiddelbart efter den er
gennemført.

Øvrige bemærkninger

Bymidteafgrænsningen

Udover at arealet skal være byzone og planlagt til centerformål, er det også et krav at den
eksisterende bymidteafgrænsning udvides til at omfatte det ansøgte areal. Hvorvidt dette kan
lade sig gøre har administrationen ikke et endeligt svar på.

Som allerede beskrevet kræver en udvidelse af bymidteafgrænsningen en nærmere vurdering.
Der skal der tages udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner,
herunder butikker, kulturtilbud, privat og offentlig service.

Gennemførelse af en planlægning til boligformål

En lokalplan der lader et område overgå til byformål skal som minimum indeholde bestemmelser
om anvendelse, udstykning og vej- og stiforhold. Da der er talt om en lokalplan inden for
kystnærhedszonen skal der desuden redegørelses for den visuelle påvirkning af landskabet.

Administrationen gør opmærksom på, at hvis planlægningen til boligformål gennemføres – og det
viser sig at den efterfølgende planlægning til centerformål underkendes, kan der muligvis opstå
en situation, hvor der på arealet ikke kan etableres parkeringsplads til turistformål, da dette ikke
vil være i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan. Ejer formodes desuden at have en
retsmæssig forventning om at kunne etablere boliger på arealet.

Konklusion

Administrationen vurderer ikke, at der er væsentligt nyt i sagen - dermed fastholder
administrationen den oprindelige indstilling.

Salling Group har fremsendt bemærkninger til sagen, se bilag 8 og 9.

(nye bilag er nummererede 1-10. Gamle bilag er ikke nummererede)

Økonomiudvalget 11-08-2020
Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Hans Østergaard, Jakob Agerbo, Søren Elbæk
og Kristian Bøgsted anbefaler administrationens indstilling til byrådets godkendelse. Kristian
Andersen, Jesper Lærke og Niels Rasmussen ønsker at følge Teknik- og Miljøudvalgets
anbefaling.
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Bilag
Anmodning om dagligvarebutik
Bilag til anmodning om dagligvarebutik
Ideplan for arealerne inden for omfartsvejen i Søndervig
Svar på partshøring
Faglig notat om dagligvarebutik_Nyhavn i Søndervig
Notat om dagligvarebutik _Nyhavn i Søndervig
Mødenotat ERST og RKSK 20-04-2020 Søndervig rev_
Bilag 1 - Referat af møde den 18. maj 2020
Bilag 2 - Skrivelse til Erhvervsstyrelsen
Bilag 3 - Svar fra Erhvervsstyrelsen
Bilag 4 - Forslag fra Salling Groups konsulent
Bilag 5 - Kommunens bemærkninger til konsulentens forslag
Bilag 6 - notat fra Salling Groups konsulent
Bilag 7 - Brev fra Codex Advokater
Bilag 8 - Brev til RKSK fra Salling Group af 3. juli 2020
Bilag 9 - Skrivelse hvor sagen fremføres på ny måde
Bilag 10 - Supplerende svar fra Erhvervsstyrelsen

Beslutning
Søren Elbæk stillede følgende forslag til tilføjelse til administrationens indstilling: Byrådet
godkender administrationens og Økonomiudvalgets indstilling og Ringkøbing-Skjern Kommune
optager snarest muligt forhandling med Salling Group i et forsøg på at placere en
dagligvareforretning i den eksisterende bymidtes nordlige område med tilkørselsforhold fra
Houvig Klitvej.

Et flertal stemte imod administrationens indstilling samt den af Søren Elbæk foreslåede tilføjelse
til indstillingen. For stemte Hans Østergaard, Gitte Kjeldsen, Bjarne Svendsen, Jakob Agerbo,
Søren Elbæk og Trine Ørskov.

Et flertal i Byrådet godkendte Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling. Imod stemte Hans
Østergaard, Gitte Kjeldsen, Bjarne Svendsen, Jakob Agerbo, Søren Elbæk og Trine Ørskov.
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From:                                 vbw@advokatwestergaard.dk
Sent:                                  Fri, 8 Jan 2021 14:07:18 +0000
To:                                      planloven@erst.dk
Cc:                                      Jeanette Jeppesen
Subject:                             Registered: Anmodning om statslig indsigelse mod forslag til lokalplan og 
kommuneplantillæg i Ringkøbing-Skjern Kommune
Attachments:                   Orientering om offentliggørelse af Forslag til Tillæg 25 og Lokalplan 443

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

REGISTRERET EMAIL™ | SENDT KRYPTERET
Du har modtaget en krypteret e-mail fra Vibeke Beck Westergaard. For at besvare denne e-mail krypteret, 
venligst klik hér.

 

Til Erhvervsstyrelsen – sendt pr. mail til planloven@erst.dk 
 
På vegne Coop Danmark A/S skal jeg anmode om, at Erhvervsstyrelsen gør indsigelse imod forslag til lokalplan 443 
samt kommuneplantillæg nr. 25, som Ringkøbing-Skjern Kommune har sendt i offentlig høring med fristudløb den 
25. januar 2021, jf. vedhæftede orientering. Coop ejer og driver en dagligvareforretning syd for Herningvej i 
Ringkøbing, i kort afstand fra det område, som kommunen ønsker at udvide et eksisterende aflastningsområde 
med. 
 
Erhvervsministerens beføjelser til at gøre indsigelse imod planforslag i medfør af planlovens § 29 er ved 
bekendtgørelse nr. 187 af 6. marts 2018 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter planloven 
m.v. - nærmere bestemt § 2, stk. 1, nr. 6 - delegeret til Erhvervsstyrelsen.  
 
I henhold til planlovens § 29, stk. 1 skal erhvervsministeren fremsætte indsigelse over for et forslag til kommuneplan 
og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med nationale interesser vedrørende bl.a. vækst 
og erhvervsudvikling, medmindre forholdet er af underordnet betydning. I henhold til § 29, stk. 3 kan en minister 
derudover fremsætte indsigelse ud fra de særlige hensyn, som ministeren varetager. Vækst og erhvervsudvikling 
omfatter detailhandlen. 
 
Af oversigten over nationale interesser i planlægningen er under punkt 1.5 omtalt detailhandel. Følgende fremgår 
bl.a. herom: ”Det er en national interesse at sikre, at beslutninger om planlægning for aflastningsområder træffes på 
et oplyst grundlag, og at offentligheden, herunder også nabokommuner, i høringsfasen gøres bekendt med 
konsekvenserne af planlægningen og har mulighed for at deltage i debatten. Planforslag for udlæg af 
aflastningsområder skal derfor som led af den offentlige høring indeholde en fyldestgørende redegørelse for 
konsekvenserne af planlægningen”. 
 
Af de specielle bemærkninger til planlovens § 29 fremgår tilsvarende, at det er en national interesse at sikre, at en 
kommuneplan ved udlæg af aflastningsområder indeholder en fyldestgørende redegørelse for, at der er et 
tilstrækkeligt kundegrundlag. 
 
Af planlovens § 5n, stk. 3 følger, at eksisterende aflastningsområder kan udvides, hvis der er et tilstrækkeligt 
kundegrundlag, og der er behov for at give plads til butikker, der ikke uden videre kan etableres i bymidten. Det 
følger også, at eksisterende aflastningsområder ikke kan udvides for at skabe plads til en dagligvarebutik eller 
udelukkende dagligvarebutikker. Det synes altså klart forudsat, at der er tale om nye udvalgsvarebutikker, som 
betinger et behov for udvidelse af et sådant område. 
 
Af planlovens § 15, stk. 2, nr. 16 følger, at der i lokalplan kan fastsættes bestemmelse om, at meddelelse af 
ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik i et aflastningsområde er en betingelse for ibrugtagning af en 
dagligvarebutik i området. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ikke etableres dagligvarebutikker, før der er 
etableret udvalgsvarebutikker i et aflastningsområde, og indebærer, at der skal være etableret udvalgsvarebutikker 
før eller senest samtidig med, at der etableres en ny dagligvarebutik. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at udvide et aflastningsområde, som er beliggende syd for Herningvej, således 
at området udvides med et areal, der ligger nord for Herningvej. Nord for Herningvej ligger i dag to 
udvalgsvarebutikker, dels en genbrugsbutik med navnet Guld & Rod, dels et bolighus. Rema1000 har søgt om 
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tilladelse til at etablere en ny dagligvarebutik ud til rundkørslen, og har planer om at ombygge bolighuset, mens 
genbrugsbutikken på stedet angiveligt skal fortsætte, eventuelt også efter en modernisering.  
 
Faktum er, at de to på stedet værende udvalgsvarebutikker skal forblive, og at der ikke er planer om etablering af 
nye udvalgsvarebutikker, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidte. Udvidelsen af aflastningsområdet indebærer, 
at området bliver delt op, fordi Herningvej som indfaldsvej til Ringkøbing deler området i to. Området er med andre 
ord ikke sammenhængende. 
 
Ringkøbing er en mindre købstad med omkring 9.000 indbyggere. Der er angiveligt ikke indhentet en opdateret 
detailhandelsanalyse som led i udarbejdelsen af planforslagene, hvorfor de bygger på en ældre analyse fra 2018, 
der af gode grunde ikke tager højde for den udvikling, der er sket i mellemtiden – herunder betydningen af Covid-19 
krisen, som viser sig stedse mere langvarig, såvel som stigningen i e-handlen, som blot er yderligere accelereret 
som følge af krisen. Den ældre detailhandelsanalyse taler ikke for, at der er tilstrækkeligt kundegrundlag, og taler 
heller ikke for en placering af flere dagligvarebutikker udenfor bymidten. Det skal også nævnes, at den 
detailhandelsstrategi, som kommunen for kort tid siden havde vedtaget, måtte ændres ved kommuneplantillæg 40 i 
sommeren 2020, fordi projektet ellers ikke kunne realiseres. Dertil kommer kommuneplantillæg 25. 
 
Detailhandelsanalysen bygger for så vidt angår kundegrundlaget primært på en ret luftig forhåbning om, at der sker 
en markant stigning i turismen. Kommunen planlægger for et nyt Lalandia, som skal kunne tiltrække nye turister, 
men har besluttet at arbejde videre med etableringen af en ny Netto-butik i tilknytning til dette område, uanset at 
ekstern advokat har frarådet dette. Hvis planlægningen herfor realiseres og opretholdes, må det formodes, at en 
væsentlig del af det dagligvareforbrug, som Lalandia vil generere, vil blive dækket via Netto-butikken, og dermed 
heller ikke vil tale for placeringen af en Rema1000 i det udvidede aflastningscenter ved Herningvej. 
 
Det er Coop´s opfattelse, at der ikke er redegjort fyldestgørende for kundegrundlaget, og at det har karakter af 
omgåelse, når der er tale om, at to allerede eksisterende udvalgsvarebutikker blot ombygges og moderniseres, men 
ikke om, at der etableres nye butikker, som ikke umiddelbart kan placeres i bymidte. Forudsætningen i planloven er, 
at en udvidelse dels forudsætter et tilstrækkeligt kundegrundlag, men også at den sker som følge af et behov for nye 
butikker af en sådan karakter, som ikke kan indpasses i bymidten. 
 
Det er et skråplan, hvis de nye bestemmelser om aflastningsområder kan bruges til at tillade nye dagligvarebutikker i 
udkanten af byerne, med en deraf følgende funktionsudtømning af de sårbare bymidter – og i særlig grad, hvis en 
udvidelse end ikke kræver, at der er et reelt behov for nye udvalgsvarebutikker, som ikke kan placeres i bymidte. 
 
Dette er et forhold af national interesse, og som ikke er af underordnet betydning. Det har en betydelig rækkevidde, 
hvis kommunerne kan udvide aflastningsområder, blot ved at modernisere og beholde allerede eksisterende 
udvalgsvarebutikker i sådanne områder – i så fald sikres netop ingen udvikling, udover etableringen af en ny 
dagligvarebutik. Det må derfor have karakter af omgåelse.  
 
Planlovens særlige formålsbestemmelse for planlægning til butiksformål angiver, at der bl.a. skal skabes gode 
rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur. Dette er ikke tilfældet, hvis der med de nye 
bestemmelser kan placeres nye dagligvarebutikker i udkanten af byerne, som reelt har karakter af enkeltstående 
butikker. Der findes mange eksempler på, at kommunerne efter den nye og reviderede planlov trådte i kraft i 2017 
har sikret sig, at der i nye eller udvidede aflastningsområder ikke kunne placeres nye dagligvarebutikker – dette 
medvirker til at sikre imod, at bymidterne udtømmes. Uanset, at det i henhold til planloven ikke er ulovligt at tillade 
nye dagligvarebutikker i aflastningsområder, bør dette kun ske, hvor der dels er et aktuelt kundegrundlag, dels er et 
reelt behov for nye udvalgsvarebutikker.  
 
Disse betingelser synes ikke at være opfyldt i det aktuelle tilfælde, hvilket er baggrunden for, at Coop anmoder om, 
at der gøres statslig indsigelse. 
 
Kopi af denne mail er tilsendt Ringkøbing-Skjern Kommune til orientering 
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Vibeke Westergaard, advokat (H) 
Stormgade 67 
DK-6700 Esbjerg  
CVR-nr. 31942055 
www.advokatwestergaard.dk 
vbw@advokatwestergaard.dk 
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