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§ 
Hvad er en lokalplan? 
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i 
et område og give borgerne og byrådet mulighed 
for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med 
planlægningen som helhed. 
 
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser 
for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, 
veje, stier osv. skal placeres og udformes inden 
for et bestemt område. 
 
Lokalplanen består overordnet af en redegørelse, 
planbestemmelser og tilhørende kortbilag. 
 
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet 
med lokalplanen beskrives, og der fortælles om 
lokalplanens indhold. Herudover redegøres der 
bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvor-
dan lokalplanen forholder sig til anden planlæg-
ning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver 
tilladelser eller dispensationer fra andre myndig-
heder. 
 
Planbestemmelserne, der er de bindende be-
stemmelser for områdets fremtidige anvendelse. 
Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til 
formål at forklare og illustrere planbestemmel-
serne og er således ikke direkte bindende. 
 
Kortbilag, der består af:  
 
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i 
forhold til skel. 
 
Eksisterende forhold, der viser, hvorledes områ-
det er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplan-
forslaget. 
 
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området 
er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med 
lokalplanbestemmelserne som er bindende. I til-
fælde der er uoverensstemmelse mellem kort og 
bestemmelserne, så er det teksten, der er bin-
dende. 
 
Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvor-
dan bebyggelse og anlæg kan udformes efter pla-
nen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspi-
ration og er derfor ikke bindende. 
 
Øvrige bilag kan være kommuneplantillæg og 
miljøscreening. 
  
Hvorfor lokalplaner? 
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at 
udarbejde lokalplan, før der gennemføres større 
udstykninger eller større bygge- og anlægsarbej-
der, herunder nedrivning af byggeri. Dette gælder 

også, når det er nødvendigt for at sikre kommu-
neplanens virkeliggørelse, eller når der skal over-
føres arealer fra landzone til byzone. 
 
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte 
at udarbejde et lokalplanforslag. 
 
Lokalplanforslaget 
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan 
offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode 
har borgerne og andre interessenter lejlighed til 
at komme med bemærkninger, indsigelser eller 
forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er 
slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man 
vil imødekomme eventuelle indsigelser og æn-
dringsforslag. Herefter kan planen vedtages ende-
ligt. 
 
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsi-
gelser, eller efter eget ønske, vil foretage så om-
fattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt 
planforslag, starter proceduren forfra med offent-
liggørelse af et nyt lokalplanforslag. 
 
Den endelige vedtagne lokalplan 
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og 
bekendtgjort denne, er den bindende for de ejen-
domme, der ligger inden for lokalplanens område. 
Det betyder, at der ikke må etableres forhold i 
strid med planens bestemmelser. 
 
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anven-
delse, som er etableret før lokalplanforslaget blev 
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom 
det er i strid med lokalplanen - også efter ejer-
skifte. 
 
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre 
de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i 
planen. 
 
Kommuneplantillæg nr. 25 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de 
gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres 
de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg 
til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres sam-
tidig med lokalplanen og med samme indsigelses-
frist. 
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Lokalplanområdets afgrænsning 
 
 
 

 
 
 

Lokalplanens baggrund og formål 
Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra en pri-
vat bygherre om at etablere en dagligvarebutik og 
2 - 5 udvalgsvarebutikker i området. 
 
Eftersom den gældende lokalplan giver mulighed 
for butikker med særligt pladskrævende vare-
grupper, men ikke dagligvare- eller udvalgsvare-
butikker, skal der udarbejdes ny lokalplan og af-
lastningsområdet syd for lokalplanområdet skal 
udvides til også at omfatte lokalplanområdet gen-
nem et kommuneplantillæg. 
 
Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune 
besluttede på mødet den 23. juni 2020, at der 
kan igangsættes udarbejdelse af plangrundlag for 
et aflastningsområde ved Herningvej og Ndr. 
Ringvej i Ringkøbing. 
 
Lokalplanens formål er at give mulighed for at 
etablere en dagligvarebutik og udvalgsvarebutik-
ker samt at der kan etableres let industri, værk-
steds- og håndværksvirksomhed og lager. 
 

Desuden er formålet at sikre en god disponering 
af grunden, så bebyggelse, beplantning, skiltning 
mv. understøtter projektets placering ved ind-
faldsvejen til Ringkøbing – og derved skaber et 
godt samspil med omgivelserne.  
 
Formålet er også at sikre en robust og sikker tra-
fikafvikling for både bilister, varelevering, renova-
tion, cyklister og gående. 
 

Herningvej 
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Lokalplanområdet 
Lokalplanområdet har et areal på ca. 17.900 m². 
Terrænet er forholdsvist fladt men falder ca. 1 
meter i den vestlige del af lokalplanområdet. 
 
Området ligger i byzone i et eksisterende er-
hvervsområde. 
 
Der er i dag to bygningskomplekser i området. 
Det ene ligger på ejendommen Herningvej 93 og 
indeholder udvalgsvarebutikker i form af en gen-
brugsbutik og en møbelbutik. Det andet ligger på 
ejendommen Ndr. Ringvej 3 og indeholder en 
stenhugger. 
 
Der er vejadgange fra Ndr Ringvej til begge ejen-
domme i området. På Herningvej 93 er der anlagt 
vej- og parkeringsareal syd for bygningen mod 
Herningvej. På Ndr. Ringvej 3 er der etableret et 
grønt udstillingsareal langs Ndr. Ringvej. 
 

 
Foto af lokalplanområdets nuværende bebyggelse mod 
Herningvej set mod øst. 
 

Lokalplanområdets omgivelser 
Lokalplanområdet ligger nord for Herningvej på 
hjørnet ved rundkørslen mellem Ndr Ringvej, Her-
ningvej og Søndre Ringvej i Ringkøbing. 
 
Området afgrænses af Herningvej mod syd og 
Ndr. Ringvej mod øst. Mod nord og vest afgræn-
ses området af forskellige erhvervsejendomme, 
hvoraf én omfatter en bolig. 
 
Syd for området, på modsatte side af Herningvej, 
er der en dagligvarebutik, en isenkræmmer og et 
byggemarked. Øst for Ndr. Ringvej er der er-
hvervsbebyggelse.  
 

 
Foto af eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet, 
hvor det ses at terrænet falder mod vest. 

Lokalplanens indhold 
 
Disponering 
Udgangspunktet for lokalplanområdets dispone-
ring er at sikre et godt samspil med omgivelserne 
med fokus på projektets placering ved indfaldsve-
jen til Ringkøbing. 
 
Det er målet at hele lokalplanområdet skal frem-
stå som et samlet butiksområde, hvor de enkelte 
butikker spiller sammen på en harmonisk måde.  
 
Det sker f.eks. med et samlende facadeudtryk, 
som desuden hænger sammen med udtrykket på 
nabobebyggelserne nord for Herningvej. Faca-
derne er derfor også placeret på en byggelinje 
langs Herningvej, som den øvrige bebyggelse. 
 
Derudover er både parkeringen, trafikafviklingen 
og skiltningen disponeret som en samlet løsning 
for hele området. Parkeringsarealerne åbner op 
mod rundkørslen for at indbyde kunder til butik-
kerne. 
 
Lokalplanområdet er disponeret med hensigten at 
give den bedst mulige velkomst og indbyde til at 
komme ind til byen. 
 
Anvendelse 
Lokalplanen udlægger området til centerformål i 
form af butikker som dagligvarebutik og udvalgs-
varebutikker (herunder butikker til særligt plads-
krævende varegrupper), samt let industri, værk-
steds- og håndværksvirksomhed og lager. 
 
I lokalplanområdet må der etableres én dagligva-
rebutik med en størrelse på højst 1.200 m² samt 
en 200 m2 overdækket varegård. Den enkelte ud-
valgsvarebutik skal have en størrelse på mindst 
500 m2 og det samlede areal til udvalgsvarer må 
højst være 4.500 m². Der må i alt etableres 5.900 
m² detailhandel i lokalplanområdet. 
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Lokalplanen stiller krav om, at der skal gives 
ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik før 
der kan gives ibrugtagningstilladelse til en daglig-
varebutik. 
 
For at muliggøre etablering af dagligvarebutikken 
og udvalgsvarebutikkerne udvides aflastningscen-
tret syd for Herningvej, så det også kommer til at 
omfatte Herningvej 93 og Ndr Ringvej 3. Dette 
sker i tillæg nr. 25 til kommuneplanen, hvor are-
alrammerne for det samlede udlæg til butikker i 
de berørte rammeområder også justeres. 
 
Bebyggelse 
Der udlægges to byggefelter; ét langs Herningvej 
og ét langs Ndr. Ringvej.  
 
På begge byggefelter må der bygges i op til 2 eta-
ger i en højde af maksimalt 8,5 meter over ter-
ræn. 
 
Langs Herningvej skal bygningerne placeres på en 
facadebyggelinje for at understrege vejforløbet og 
ankomsten til Ringkøbing. Der er også her ind-
gangene til butikkerne skal placeres, så det sikres 
at bygningerne fremstår åbne både mod Herning-
vej og Ndr. Ringvej. 
 
Den del af bebyggelsen, der vender direkte ud 
mod rundkørslen, er særlig synlig, og der ønskes 
her et facademateriale, der er karakteristisk for 
Ringkøbing. Facaderne der vender direkte mod 
rundkørslen skal derfor udføres som blank mur i 
teglsten og/eller med transparent glas. På øvrige 
facader må der anvendes andre materialer, her-
under også pudset tegl, beton, naturskiffer samt 
transparent glas. Der må desuden benyttes me-
talplader på facader, der vender mod nord.  
 

Facader skal fremstå i sort og/eller grå nuancer.  
Tage skal udføres, så de syner flade og må frem-
stå med tegl, zink, skifer eller tagpap. 
 
Skiltning 
Der må opsættes to pyloner – én i det grønne 
areal mod Herningvej og én i det grønne areal 
mod Ndr. Ringvej.  
 
Der må opsættes facadeskilte på facaderne, og 
skiltningen skal udføres som enkeltstående bog-
staver mv. uden brug af baggrundsplade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrationen herunder viser principper for faca-
der mod henholdsvis Ndr Ringvej (øverst) og Her-
ningvej (nederst).  
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Illustrationsplan, som viser ny bebyggelse, veje, 
parkering, grønne arealer mv. i området. 
 
Trafik 
Vejadgang til planområdet vil ske via den eksiste-
rende vejadgang til Herningvej 93 fra Ndr. Ring-
vej. Herfra fordeler biltrafikken sig mod syd og 
nord til parkeringspladserne, mens varebilerne 
fortsætter ad en servicevej mod vest til vareindle-
veringerne, som skal placeres på bygningernes 
hhv. nord- og vestfacader. 
 
Nordligst i lokalplanområdet skal der etableres en 
ensrettet udkørsel for varebiler og renovationskø-
retøjer til Ndr. Ringvej. Det vil kun være tilladt at 
køre højre ud fra denne udkørsel.  
 
 

Der er udarbejdet en kapacitetsvurdering ved rea-
lisering af det påtænkte projekt. Kapacitetsbereg-
ningerne viser, at trafikken i en fremtidig situation 
afvikles tilfredsstillende. 
 
Planområdets placering ved det overordnede vej-
net og på kanten af byen betyder, at de nye bu-
tikker ligesom de eksisterende butikker, fortrins-
vist vil henvende sig til kunder i bil. For gående 
og cyklister vil der dog fortsat være adgang til 
planområdet fra Ndr. Ringvej samt fra Herningvej 
via nye stier. 
 
For at øge trafiksikkerheden forlægges den dob-
beltrettede cykelsti langs Ndr. Ringvej ud for ad-
gangsvejen og cyklisterne kan pålægges vigepligt. 
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Parkering 
Parkeringen er placeret nord og syd for vejadgan-
gen – mellem bygningerne og hhv. Ndr Ringvej og 
Herningvej.  
Der er disponeret med parkering til personbiler, 
handicappladser, og pladser med el-ladestandere. 
  
Parkering inden for lokalplanområdet skal betrag-
tes som en helhed. Det betyder eksempelvis, at 
parkeringen til en funktion kan etableres på en 
anden matrikel eller på en anden del af området 
end den funktion, parkeringen betjener – så 
længe det sker inden for lokalplanområdet. 
 
Cykelparkeringspladserne placeres så tæt på bu-
tikkernes indgange som muligt for at lette adgan-
gen for de bløde trafikanter. 
 
Udbygningsaftale 
Der er indgået en udbygningsaftale imellem Ring-
købing-Skjern Kommune og Per Green Ejen-
domme, der sikrer udførelse af tre ændringer af 
vejforholdene i forbindelse med gennemførelsen 
af lokalplanen: 
 
1. Den nuværende venstresvingsbane på Nordre 
Ringvej forlænges ca. 20 meter. 
 
2. Den dobbeltrettede cykelsti langs Nordre Ring-
vej trækkes ca. 5 meter tilbage 
 
3. Den eksisterende vejadgang til Nordre Ringvej 
3 ændres til alene at være en udkørsel for vare-
trafik og renovationskøretøjer, højre ud på Nordre 
Ringvej. 
 
Udbygningsaftalen offentliggøres iht. Planlovens 
§21b, stk. 4. Offentliggørelsen sker samtidig med 
offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 
 
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer 
en god afvikling af trafikken inden for lokalplan-
området. Udbygningsaftalen sikrer at de 3 oven-
nævnte forhold gennemføres og derved bidrager 
til en god og sikker trafikafvikling – både i og 
uden for lokalplanområdet. 
 
Etableringen af de vejanlæg mv., der ligger inden 
for lokalplanens område er en forudsætning for 
ibrugtagning af ny bebyggelse. 
 
Landskab og beplantning 
Lokalplanen udlægger et græsareal langs Her-
ningvej og Ndr. Ringvej for at skabe en grøn kant 
mod vejene.  
 
Der skal etableres træer på parkeringsarealerne 
for at give området et grønt præg. Særligt på 

byggelinjen langs Herningvej skal der i forlæn-
gelse af bygningernes facade placeres en række 
træer. 
 
Mellem de fire modstående rækker af parkering 
mellem dagligvarebutikken og Ndr Ringvej skal 
der etableres en række bøgepur – både for at 
sikre et grønt præg og bidrage til at skabe afstand 
mellem bilerne, der parkerer overfor hinanden 
 
Miljø 
Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres en 2 
meter høj støjskærm, som må beplantes, langs 
skel mod nord og mod nordvest. 
 
Ekspropriation 
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 
i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører 
private, eller private rettigheder over fast ejen-
dom, når ekspropriation vil være af væsentlig be-
tydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller 
byplanvedtægt og for varetagelsen af almene 
samfundsinteresser. 
 
Ekspropriation efter planloven kan ske under op-
fyldelse af en række betingelser. Heraf kan føl-
gende særligt fremhæves: 
 

 Der skal foreligge en vedtaget og offent-
ligt bekendtgjort lokalplan (eller byplan-
vedtægt) på det tidspunkt, hvor der træf-
fes beslutning om ekspropriation. 

 Lokalplanen skal indeholde præcise og de-
taljerede bestemmelser om det projekt, 
der ønskes gennemført. 

 Ekspropriation kan kun ske inden for det 
område, som omfattes af lokalplanen. 

 Nødvendige tilladelser og dispensationer 
til realisering af ekspropriationsformålet 
skal være meddelt på ekspropriationstids-
punktet. 

 Ekspropriation i planloven kan ske til of-
fentlige formål. Ekspropriation til fordel 
for en privat aktør er heller ikke udeluk-
ket, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener 
almene samfundsinteresser. Der gælder 
imidlertid et skærpet nødvendighedskrav, 
hvis ekspropriation skal ske til fordel for 
private. 

 Ekspropriationens formål må ikke kunne 
opnås med mindre indgribende midler, for 
eksempel ved en frivillig aftale med den 
berørte lodsejer. Ekspropriationen må 
ikke omfatte et større areal end nødven-
digt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren 
har indgået aftale med, selv vil og kan fo-
restå virkeliggørelsen, kan der heller ikke 
eksproprieres. Det er desuden en betin-
gelse, at der skal være et aktuelt behov 
for virkeliggørelse af de foranstaltninger, 
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som lokalplanen giver de planmæssige 
rammer for. 

 Ekspropriation skal være nødvendig og 
tidsmæssig aktuel for realisering af ek-
spropriationsformålet, ligesom indgrebet 
og betydningen heraf for den ejer af ejen-
dom, som vil skulle eksproprieres, skal stå 
i et rimeligt forhold til de almene sam-
fundsinteresser, som forfølges med ek-
spropriationen. Kravet om rimelighed og 
forholdsmæssighed må således 

vurderes konkret med hensyn til indgrebets ka-
rakter og betydning for de involverede. 
 
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at 
ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved ekspro-
priationssagens gennemførelse skal kommunalbe-
styrelsen følge de processuelle regler for ekspro-
priation i vejlovens §§ 99-102. 
 
Det indebærer bl.a.: 

 At kommunen har ansvaret for at tilveje-
bringe grundlaget for ekspropriation inklu-
sive arealfortegnelse og ekspropriations-
plan, 

 At kommunen skal offentliggøre et tids-
punkt mv. for en såkaldt åstedsforretning 
og indvarsle ejere m.fl. hertil med mindst 
fire ugers varsel, 

 At kommunen skal afholde åstedsforret-
ning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor 
grundlaget for ekspropriationen gennem-
gås, 

 At kommunen under åstedsforretningen 
kan fremsætte erstatningsforslag over for 
ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan accep-
tere erstatningsforslag med forbehold for 
ekspropriationens fremme, 

 At ejere m.fl. inden for en frist på fire 
uger efter åstedsforretningen kan komme 
med bemærkninger til den planlagte ek-
spropriation, 

 At kommunalbestyrelsen som hovedregel 
først efter udløbet af fristen på fire uger 
efter åstedsforretningen kan træffe be-
slutning om ekspropriation, og at kommu-
nalbestyrelsen i forbindelse med ekspro-
priationsbeslutningen kan fremsætte er-
statningsforslag over for ejere m.fl., 

 At ejere m.fl. kan klage til Planklagenæv-
net over lovligheden af ekspropriationsbe-
slutningen, og 

 At kommunen har pligt til at sørge for, at 
erstatningen fastsættes ved taksation, 
hvis der ikke kan opnås aftale om erstat-
ning. Sagen skal indbringes til taksations-
myndigheden senest otte uger efter, at 
ekspropriationsbeslutningen er meddelt 

og – i tilfælde af klage over ekspropriati-
onsbeslutningen – senest fire uger efter 
endelig afgørelse af klagesagen. 

 
En mere detaljeret gennemgang af betingelserne 
for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. 
findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne 
for ekspropriation efter planloven og Vejdirektora-
tets vejledning om ekspropriation efter vejloven, 
2015. 
 
 

Lokalplanens sammenhæng med 
anden planlægning 
 
EU-naturbeskyttelsesområder 
Ifølge bekendtgørelse om administration af plan-
loven i forbindelse med internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter  
(Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016) 
kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemfø-
relse af planen kan betyde: 
- at planen skader Natura 2000-områder, 
- at yngle- eller rasteområder i det naturlige ud-
bredelsesområde for dyrearter, der er optaget i 
Habitatdirektivet (EU direktiv nr. 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt 
vilde dyr og planter) bilag IV, litra a) kan blive be-
skadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som 
er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i 
alle livsstadier, kan blive ødelagt.  
 
En række dyr og planter, der er omfattet af habi-
tatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødes-
øgningsområde eller sporadisk opholdssted i nær-
området for arealet. Ringkøbing-Skjern Kommune 
har ingen aktuelle registreringer af plantearter, 
der står på Habitatdirektivets Bilag IV i lokalplan-
området. Området anvendes i dag til erhvervsom-
råde, og området vurderes ikke at indeholde sær-
lige naturværdier. Nærmeste internationale natur-
beskyttelsesområder er: 
 

 Natura 2000 Fuglebeskyttelsesområde, 
Ringkøbing Fjord 

 Habitatområde, Ringkøbing Fjord og Ny-
mindestrømmen 

 Ramsar-område, Ringkøbing Fjord 
 
Lokalplanområdet ligger i en afstand af ca. 1,6 km 
til naturbeskyttelsesområderne. 
 
Det er derfor kommunens vurdering, at der 
næppe er forekomster af de beskyttede plantear-
ter på arealet. Grundet bilag IV-dyrearternes le-
vevis, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at 
dyrearterne heller ikke vil blive påvirket negativt 
som følge af en realisering af lokalplanen, idet 
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området ikke er et egnet levested eller fødesøg-
ningsområde. Det er endvidere Ringkøbing-Skjern 
Kommunes vurdering, at en realisering af lokal-
planen ikke vil skade yngle- eller rasteområder for 
arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag 
IV. 
 
Detailhandel 
Ifølge Planlovens § 16 stk. 6 skal lokalplaner, der 
muliggør etablering af butikker, ledsages af en re-
degørelse for bebyggelsens påvirkning af bymiljø, 
herunder den eksisterende bebyggelse i området, 
friarealer og trafikale forhold. 
 
Påvirkning af bymiljøet  
Områdets eksisterende stenhuggeri og butiksbyg-
ninger, herunder en bolig, nedrives og ombygges 
for at give mulighed for at etablere dagligvarebu-
tik og udvalgsvarebutikker.  
 
Lokalplanen giver derfor mulighed for en fornyelse 
og modernisering af området, så det fremstår ind-
bydende og bidrager positivt til bymiljøet.  
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med vare-
indlevering. Vareindleveringen vil ligge på nordsi-
den af butikkerne langs Herningvej og på vestsi-
den af butikken langs Ndr. Ringvej. Der er en bo-
lig umiddelbart nord og vest for de nye butikker. 
Grænseværdierne for støj fra den enkelte virk-
somhed er overholdt og lokalplanen fastlægger, at 
der skal etableres en 2 m høj støjskærm. Støj-
skærmen vil sænke den kumulative støj med 5 
dB. 
 
Påvirkning af friarealer 
Lokalplanen udlægger byggefelter hvor der i dag 
allerede er bebyggelse. Dog omfatter byggefeltet 
længst mod vest et ubebygget areal, der i dag 
henligger som græsareal der ikke benyttes på no-
gen måde. Det nordligste byggefelt omfatter også 
et mindre og ubebygget areal syd for de eksiste-
rende bygninger, samt et eksisterende gård-/par-
keringsareal mellem de to bygninger til stenhug-
geri. Det vurderes derfor ikke at være en negativ 
påvirkning, at området kan bebygges yderlig.  
 
Græsarealet langs Herningvej berøres kun i min-
dre grad, mens der i en del af græsarealet langs 
Ndr. Ringvej anlægges et parkeringsareal. Butiks-
området vil således stadig blive indrammet af en 
grøn kant mod henholdsvis Herningvej og Ndr. 
Ringvej og suppleres desuden af træbeplantning, 
der er med til at understrege den eksisterende 
karakteristiske byggelinje langs Herningvej. 
 
Påvirkning af de trafikale forhold 
For at sikre god plads til de venstresvingende fra 
Ndr. Ringvej vil der være behov for en mindre ju-
stering af kilestrækningen på den eksisterende 

svingbane på Ndr. Ringvej. Varekørsel til området 
vil benytte den eksisterende sydlige vejadgang fra 
Ndr. Ringvej. Udkørsel fra varegården sker til Ndr. 
Ringvej via den eksisterende nordlige vejadgang, 
hvor trafikken kun kan svinge til højre. Det vurde-
res, at ind- og udkørselsforhold ikke medfører tra-
fikale udfordringer. 
  
Realisering af planerne kan medføre mertrafik. 
Størstedelen af de besøgende i dagligvarebutik-
ken vurderes dog at blive borgere, der allerede i 
dag passerer forbi planområdet. Den samlede 
spidstimetrafik ind og ud af Ndr. Ringvej er bereg-
net og vurderes ikke at medføre væsentlige æn-
dringer eller påvirkninger i art og mængde af 
transport. 
 
Der er udarbejdet en kapacitetsvurdering ved rea-
lisering af det påtænkte projekt. Kapacitetsbereg-
ningerne viser, at trafikken i en fremtidig situation 
afvikles tilfredsstillende. 
 
For at øge trafiksikkerheden kan den dobbeltret-
tede cykelsti langs Ndr Ringvej forlægges ud for 
adgangsvejen og cyklisterne pålægges vigepligt. 
 
I projektområdet håndteres og afvikles al vare-
kørsel ad en fælles servicevej med adgang til bu-
tikkernes vareindlevering adskilt fra den øvrige 
trafik. Udkørsel fra servicevejen sker til Ndr. Ring-
vej via den eksisterende vejadgang, hvor trafik-
ken kun kan svinge til højre. 
 
Lokalplanen fastlægger, at der skal anlægges det 
nødvendige antal parkeringspladser. 
 
Påvirkning i forhold til konkurrence 
Udvidelsen af aflastningsområdet muliggør nye 
butikker. De nye butikker vil bidrage til et større 
udvalg af butikker i lokalområdet og kan øge kon-
kurrencen til gavn for forbrugerne i form af lavere 
priser og et større vareudbud. Samtidigt vil de 
nye butikker medføre en omsætningsnedgang i 
den eksisterende detailhandel. Hvis udviklingen i 
forbruget bliver som forventet, så vil de negative 
konsekvenser blive mindsket på sigt. 
 
Der fastsættes en minimumsbutiksstørrelse på 
500 m² for nye butikker i udvidelsen af aflast-
ningsområdet, hvilket vil bidrage til en rolleforde-
ling mellem Ringkøbing bymidte og aflastnings-
området. 
 
Kommuneplanen 
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens 
rammeområde 36er036, som desuden er en del af 
detailhandelsrammen, Ringkøbing (Birkmosevej), 
udlagt til område for butikker med særligt plads-
krævende varegrupper. Nærværende lokalplan er 
ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. 
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Etablering af dagligvarebutik og udvalgsvarebutik-
ker forudsætter en ændring af bl.a. kommunepla-
nens hovedstruktur, så området bliver omfattet af 
aflastningsområdet, Herningvejscentret. Desuden 
skal rammebestemmelserne for området ændres, 
så der gives mulighed for butikker i området. 
 
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, 
som sikrer, at der er den nødvendige overens-
stemmelse mellem lokalplanen og kommunepla-
nen. 
 
Kommuneplantillæg nr. 25 offentliggøres samtidig 
med lokalplanen. 
 
Lokalplan nr. 01.062 
Området er omfattet af lokalplan nr. 01.062 for et 
område til erhvervsformål nord for Herningvej i 
Ringkøbing. Lokalplan nr. 01.062 ophæves for 
den del, der er omfattet af nærværende lokalplan 
i forbindelse med lokalplanens vedtagelse. 
 

Miljøforhold 
Varmeforsyning 
Området er omfattet af Ringkøbing Fjernvarmes 
forsyningsområde. Området var i den tidligere lo-
kalplan omfattet af tilslutningspligt til kollektiv 
varmeforsyning, men grundet ændring af Planlo-
ven, kan denne bestemmelse ikke videreføres i 
denne lokalplan. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til at 
tænke i bæredygtige løsninger, f.eks. fjernvarme, 
solvarme og -celler, jordvarme, varmepumper og 
lignende. 
 
Vandforsyning 
Bebyggelsen skal tilsluttes den almene vandforsy-
ning.  
 
Grundvand 
Planområdet ligger, i lighed med størstedelen af 
Ringkøbing by, indenfor et område med drikke-
vandsinteresser (OD), men udenfor områder med 
særlig drikkevandsinteresser. Området ligger in-
denfor indvindingsopland.  
 
De påtænkte nye aktiviteter har ikke grundvands-
truende karakter, og de nye planer for området 
giver ikke mulighed for anvendelser, der kan på-
virke grundvand eller drikkevand anderledes end 
de mulige anvendelser i de nuværende planer. 
 
Området anvendes i dag til butiksformål og på-
tænkes anvendt til butiksformål i fremtiden. Om-
rådets anvendelse til butiksformål vil ikke true 
grundvandet i højere grad end den eksisterende 

anvendelse af området i dag. Det vurderes der-
med, at planernes realisering ikke vil udgøre en 
yderlig risiko for forurening af grundvandet. 
 
Kloakering 
Området er i Spildevandsplan 2019-2027 udlagt 
til separatkloakeret område, hvor spildevand og 
overfladevand ledes til hver sin kloakledning. Det 
vil ikke være nødvendigt med et tillæg til Spilde-
vandsplanen for at sikre kloakforsyningen i områ-
det.  
 
Jordforurening 
I henhold til Jordforureningslovens § 50a (BEK nr. 
895 af 3. juli 2015) er lokalplanområdet omfattet 
af områdeklassificeringen. Betegnelsen dækker 
over, at området kan være lettere forurenet. 
 
Dette betyder som udgangspunkt, at flytning af 
jord væk fra lokalplanområdet skal anmeldes til 
Ringkøbing-Skjern Kommune forud for flytning. 
Se http://www.rksk.dk/erhverv/selvbetjening-er-
hverv. 
 
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jord-
arbejde støder på en forurening, skal arbejdet 
standses ifølge § 71 i lov om forurenet jord. Foru-
reningen skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern 
Kommune, og arbejdet må tidligst genoptages ef-
ter fire uger, eller når kommunen har taget stil-
ling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. 

 
Renovation 
Der skal reserveres de nødvendige arealer til sor-
tering, opbevaring og transport af affald i over-
ensstemmelse med de gældende regulativer. 
 
Affaldshåndteringen skal placeres ved serviceve-
jen, for at sikre let adgang til tømning for renova-
tionsvognen. 
  
Støj 
Der er foretaget beregning på støj fra aktiviteter 
ved de planlagte butikker. Vareleveringer til ud-
valgsvarebutikkerne og dagligvarebutikken vil på 
det sydligste byggefelt foregå nord om butikkerne 
og for det nordligste byggefelt fra vest. Der etab-
leres en servicevej til kørsel med vare- og renova-
tionsvogne imellem de to byggefelter og vest for 
det nordligste byggefelt med selvstændig ensret-
tet udkørsel nordligst i området.  
Der er foretaget beregning på støj fra vareleverin-
gerne, kunders parkering samt tagmonterede 
ventilations- og køleanlæg på bygningerne.   
 
De vejledende grænseværdier for støj fra virk-
somheder er beskrevet i Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". 
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De vejledende grænseværdier udtrykker en støj-
belastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er 
miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel.  
 
Den enkelte butiks bidrag til det ækvivalente, kor-
rigerede støjniveau må ikke overstige følgende 
grænseværdier: 
 
Område for blandet bolig- og erhverv 
Mandag-fredag kl. 7-18 
Lørdag 7-14  

55 dB(A) 

Mandag-fredag kl. 18-22 
Lørdag kl. 14-22 
Søndag og helligdage kl. 7-22 

45 dB(A) 

Alle dage kl. 22-7 40 dB(A) 
 
Grænseværdierne for støj fra den enkelte virk-
somhed er overholdt. 
 
Nordvest for området, på matr.nr. 25ab, Nørby, 
Ringkøbing Jorder, ligger en bolig. 
Den kumulative støj kan sænkes med 5 dB med 
en afskærmning bestående af en 2 meter høj 
støjskærm i skel mellem boligen og vareleverin-
gen. 
 
Museumsloven, arkæologi og skjulte fortids-
minder 
Fortidsminder, som for eksempel bopladser og 
grave fra oldtiden, er beskyttet af Museumsloven 
og må ikke ødelægges uden at en forudgående 
arkæologisk vurdering og eventuel undersøgelse 
har fundet sted. Måske er der allerede kendskab 
til fortidsminder i et bestemt område, men ofte er 
fortidsminderne skjult under muldlaget, og er der-
for ikke registreret i forvejen.  
 
For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke berø-
res af et anlægsarbejde, anbefales det bygherren 
at kontakte ARKVEST for at få en udtalelse for 
området. En udtalelse er museets arkæologiske 
vurdering af det pågældende område. Udtalelsen 
kan resultere i en frigivelse af området, fordi mu-
seet ikke vurderer sandsynligheden for skjulte 
fortidsminder som høj. En anden mulighed er, at 
der skal foretages en forundersøgelse, før museet 
kan udarbejde en gældende udtalelse. Det er ab-
solut en fordel for bygherre at kontakte museet så 
tidligt som muligt i et projektforløb for at undgå, 
at skjulte fortidsminder først dukker op, når an-
lægsarbejdet er gået i gang, hvorefter arbejdet 
må indstilles, mens en arkæologisk undersøgelse 
foretages. Uden en udtalelse mister man mulighe-
den for et statsligt tilskud til bygherrens omkost-
ninger til en evt. arkæologiske undersøgelse. 
 
Findes der ikke ved en forundersøgelse fortids-
minder på området, kan bygherren, hvad angår 

Museumsloven, uden videre gå i gang med an-
lægsarbejdet. Findes der ved forundersøgelsen 
fortidsminder, som bør undersøges, kan anlægs-
arbejdet muligvis flyttes, så fortidsminderne ikke 
berøres. Er dette ikke muligt, skal der foretages 
en arkæologisk undersøgelse. 
Se i øvrigt folderen ”Vejledning til bygherrer - ar-
kæologi og Museumsloven” om Museumsloven og 
anlægsarbejde. Folderen kan også ses på 
ARKVEST hjemmeside: www.arkvest.dk. 
 
 

Miljøvurdering 
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 
1 skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurde-
ring, hvis planen skønnes at:  

1. være omfattet af lovens bilag 1 og 2 
2. kunne påvirke et udpeget internatio-

nalt naturbeskyttelsesområde væ-
sentligt, eller i øvrigt  

3. kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet.  

 
Hvis planer er omfattet af lovens bilag 1 og 2 og 
hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan eller alene indehol-
der mindre ændringer i sådanne planer, skal der 
ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 1, kun gennemføres 
en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne 
få væsentlig indvirkning på miljøet. Det samme 
gælder for planer, der i øvrigt fastlægger rammer 
for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes 
at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, 
nr. 2). 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en 
screening af planforslagene (efter lovens § 8, stk. 
2) for at vurdere, om der skal gennemføres en 
miljøvurdering i henhold til lovens § 8, stk. 1.  
 
Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der 
er indsat som Bilag 5 i forslag til Lokalplan nr. 
443. 
 
Konklusion på screeningen 
Generelt knytter de mulige negative konsekvenser 
af planernes realisering sig hovedsageligt til: de-
tailhandel, trafik, drikkevandsinteresser og støj. 
 
Detailhandel 
Udvidelsen af aflastningsområdet muliggør nye 
butikker. De nye butikker vil bidrage til et større 
udvalg af butikker i lokalområdet og kan øge kon-
kurrencen til gavn for forbrugerne i form af lavere 
priser og et større vareudbud. Samtidigt vil de 
nye butikker medføre en omsætningsnedgang i 
den eksisterende detailhandel. Hvis udviklingen i 
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forbruget bliver som forventet, så vil de negative 
konsekvenser blive mindsket på sigt. 
 
Der fastsættes en minimumsbutiksstørrelse på 
500 m² for nye butikker i udvidelsen af aflast-
nings-området, hvilket vil bidrage til en rolleforde-
ling mellem Ringkøbing bymidte og aflastnings-
området. 
 
Trafik 
For at sikre god plads til de venstresvingende fra 
Ndr. Ringvej vil der være behov for en mindre ju-
stering af kilestrækningen på den eksisterende 
svingbane. Varekørsel til området vil benytte vej-
adgangen fra Ndr. Ringvej. Udkørsel fra varegår-
den sker til Ndr. Ringvej via den eksisterende vej-
adgang, hvor trafikken kun kan svinge til højre. 
Det vurderes, at ind- og udkørselsforhold ikke 
medfører trafikale udfordringer. 
  
Realisering af planerne kan medføre mertrafik. 
Størstedelen af de besøgende i dagligvarebutik-
ken vurderes dog at blive borgere, der allerede i 
dag passerer forbi planområdet. Den samlede 
spidstime-trafik ind og ud af Ndr. Ringvej er be-
regnet vurderes ikke at medføre væsentlige æn-
dringer eller påvirkninger i art og mængde af 
transport. 
 
Der er udarbejdet en kapacitetsvurdering ved rea-
lisering af det påtænkte projekt. Kapacitetsbereg-
ningerne viser, at trafikken i en fremtidig situation 
afvikles tilfredsstillende. 
 
For at øge trafiksikkerheden kan den dobbeltret-
tede cykelsti langs Ndr Ringvej forlægges ud for 
adgangsvejen og cyklisterne pålægges vigepligt. 
 
I projektområdet håndteres og afvikles al vare-
kørsel ad en fælles servicevej med adgang til bu-
tikkernes vareindlevering adskilt fra den øvrige 
trafik. Udkørsel fra servicevejen sker til Ndr. Ring-
vej via den eksisterende vejadgang, hvor trafik-
ken kun kan svinge til højre. 
 
Lokalplanen fastlægger, at der skal anlægges det 
nødvendige antal parkeringspladser. 
 
Drikkevandsinteresser 
Området ligger indenfor et område med drikke-
vandsinteresser (OD) og inden for et indvindings-
opland, men udenfor område med særlige drikke-
vandsinteresser (OSD). Den planlagte anvendelse 
til detailhandels- og erhvervsformål vil ikke ud-
gøre en risiko for drikkevandsinteresser. 
 
Støj 
Der kan forekomme støj i forbindelse med vare-
indlevering. Vareindleveringen vil ligge på nordsi-

den af butikkerne langs Herningvej og på vestsi-
den af butikken langs Ndr. Ringvej. Der er en bo-
lig umiddelbart nord og vest for de nye butikker. 
Grænseværdierne for støj fra den enkelte virk-
somhed er over-holdt og lokalplanen fastlægger, 
at der skal etableres en 2 m høj støjskærm. Støj-
skærmen vil sænke den kumulative støj med 5 
dB. 
 
Konklusion på screeningen 
Med baggrund i screeningen vurderes planen/pla-
nerne ikke at være omfattet af kravet om miljø-
vurdering, da virkeliggørelse af planen/planerne 
vurderes ikke at medføre væsentlige indvirkninger 
på miljøet. 
 
Der træffes med hjemmel i § 8, stk. 2 og § 10 i 
lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og af konkrete projekter (VVM) afgørelse om, at 
der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokal-
plan nr. 443 eller kommuneplantillæg nr. 25 efter 
lovens § 8, stk. 1.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og konkrete projek-
ter (VVM) offentliggøres med begrundelse og kla-
gevejledning, hvilket sker samtidig med, at plan-
forslagene fremlægges i offentlig høring. 
 
 

Tilladelser eller dispensationer 
fra andre myndigheder 
 
Politiet 
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives til-
ladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan 
have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed 
og afvikling, jf. færdselsloven. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Der må - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke 
etableres vejadgang til Herningvej før Ringkøbing-
Skjern Kommune har givet tilladelse hertil jf. vej-
loven. 
 
Vejdirektoratet 
I forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag 
til planlægningen har Kommunen modtaget føl-
gende bemærkninger fra Vejdirektoratet. 
 
Planområdet har vejadgang til/fra kommunevejen 
Ndr. Ringvej. Det er Vejdirektoratets vurdering, at 
vejadgangen ligger nærmere end 50 meter til 
statsvejen (Herningvej) og at vejdirektoratets 
godkendelse derfor kræves ved en eventuel udvi-
delse af adgangen eller hvis adgangen skal bruges 
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af andre ejendomme end for hvilke, den er anlagt, 
jf. vejlovens § 49 stk. 3 og § 50 stk. 6. 
Som følge deraf vil Vejdirektoratet gerne inddra-
ges i dialog om udformningen af venstresvingba-
nen på Ndr. Ringvej. 
Nye stiadgange for gående og cyklister til statsve-
jen og nærmere statsvejen end 50 meter skal li-
geledes godkendes af Vejdirektoratet efter vejlo-
ven.  
 
Der er jf. tidligere afsnit i nærværende lokalplan 
indgået en udbygningsaftale imellem Kommunen 
og grundejer om en forlængelse af svingbanen 
med ca. 20 meter. 
 
Der er i lokalplanen udlagt areal til tilbagetræk-
ning af cykelstien omkring rundkørslen jf. Vejdi-
rektoratets VVM-projekt. Arealet er vist på kortbi-
lag 3. 

Servitutter 
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over 
tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- 
og anlægsarbejder.  
 
Der er foretaget en servitutundersøgelse og føl-
gende servitutter er tinglyst på ejendommene. 
 
Herningvej 93: 
05.12.1968-951962-58, Dok. om oversigt mv. 
21.01.1988-951963-58, Dok. om fjernvarme/an-
læg mv. 
20.05.1988-951964-58, Lokalplan nr. 01.062 (af-
lyses for den del, der er omfattet af nærværende 
lokalplan) 
 
Ndr Ringvej 3: 
14.11.1995-952011-58, Dok. om fjernvarme/an-
læg mv. 
 
Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, 
kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør rele-
vante forsyningsselskaber høres, inden jordarbej-
der påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-
kabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandlednin-
ger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spilde-
vandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig 
med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der 
dækker det pågældende område. 
 
Inden der foretages grave og anlægsarbejder i 
vejarealer, skal der foretages forespørgsel i LER 
(ledningsregistret). Formålet med gravefore-
spørgslen er at få afklaret, hvilke ledninger der 
ligger i det pågældende areal, og dermed undgå, 
at der sker skade på ledningerne ved gravearbej-
der. 
 
 
 

 



Planbestemmelser 
Lokalplan nr. 443 
Udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej, Ringkøbing 

16 

 
 

 
Lokalplanområdets afgrænsning 
 
 

Indledning  
  
I henhold til Lovbekendtgørelse af Lov om plan-
lægning, Miljøministeriets (LBK. nr. 1157 af 1. juli 
2020 med senere ændringer), fastsættes følgende 
bestemmelser for det i § 2 nævnte område. 

Det fremgår af Planlovens § 15, hvad der kan 
træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokal-
planens bestemmelser suppleres af bestem-
melse i anden lovgivning navnlig byggeloven – 
herunder bygningsreglementet. 

  
Lokalplanens bestemmelser er bindende og regi-
streres i Plandata.dk. 
 
Lokalplanens bindende bestemmelser står i ven-
stre margen. 

I højre margen – med kursiv – er der korte sup-
plerende kommentarer til de enkelte bestem-
melser. 
Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbe-
stemmelser og er således ikke bindende. 

  

Herningvej 
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1. Formål  
 
1.1 at området anvendes til centerformål i form 

af butikker som dagligvarebutik og udvalgs-
varebutikker, samt let industri, værksteds- 
og håndværksvirksomhed og lager. 

 
1.2 at områdets disponering sikrer et godt sam-

spil med omgivelserne med fokus på projek-
tets placering ved indfaldsvejen til Ringkø-
bing, så der gives den bedst mulige vel-
komst og indbyde til at komme ind til byen, 
 

1.3 at hele området fremstår som et samlet bu-
tiksområde, hvor de enkelte butikker spiller 
sammen på en harmonisk måde, 
  

1.4 at bebyggelsen udformes med et samlende 
facadeudtryk, som desuden hænger sam-
men med udtrykket på nabobebyggelserne 
nord for Herningvej, 
 

1.5 at ny bebyggelse placeres på en byggelinje 
langs Herningvej, som den øvrige bebyg-
gelse på naboejendommene, 
 

1.6 at parkeringen, trafikafviklingen og skiltnin-
gen disponeres som en samlet løsning for 
hele området, 
 

1.7 at området vejbetjenes fra Ndr. Ringvej, og 
  

1.8 at der indarbejdes trafiksikre løsninger ved 
vejadgange, overkørsler og stiforbindelser til 
området. 

 

 

2. Område og zonestatus  
  
2.1. Matrikeloversigt 
Lokalplanens område er vist på Bilag 1. 

.  

  
Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 
Matr.nr. 25k og 26q, begge Nørby, Ringkøbing 
Jorder samt alle parceller eller delnumre, der 
udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for 
lokalplanens område. 

 

  
2.2. Zoneforhold 
Området ligger i byzone og skal forblive i by-
zone. 
 

 

3. Arealanvendelse  
  
3.1.  Lokalplanområdet må kun anvendes til 

centerformål i form af: 
Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med, at  
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- Detailhandel i form af butikker til 

hhv. dagligvarer og udvalgsvarer . 
 

- Let industri, værksteds- og hånd-
værksvirksomhed og lager (miljø-
klasse 1-4). 

 
- Der kan inden for området opføres 

varegårde, affaldsstationer og min-
dre bygninger til kundevogne, over-
dækket cykelparkering mm.  

 
- Der kan desuden etableres tekniske 

anlæg til områdets lokale forsyning 
samt el-ladestandere. 

de bruges (dvs. kortvarige forbrugsgoder). Dagligva-
rer er fx madvarer, drikkevarer, artikler til personlig 
pleje og diverse husholdningsartikler. 
 
Udvalgsvarebutikker kan være butikker i almindelig 
forstand, som forhandler bøger, elartikler, beklæd-
ning, hårde hvidevarer, møbler / boligudstyr, radio / 
tv, kopper / tallerkner, sportsudstyr, legetøj, cykler, 
ure, smykker etc., men det kan også være showroom 
eller lager i forbindelse med en internetbutik, som ud-
nytter den infrastrukturelt gode placering – Dog vil der 
være krav om, at der skal forekomme salg fra butik-
ken. 
Butikker til særligt pladskrævende varer betragtes 
som udvalgsvarebutikker. 

  
  

4. Udstykning  
 

Ingen bestemmelser  
  

5. Bebyggelsens placering og 
omfang 

 

  
5.1. Byggefelt 
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefel-
terne, vist på kortbilag 3.  
 
5.2. Omfang 
Der må inden for lokalplanområdet kun opføres: 

 

  
- Én dagligvarebutik på højst 1.200 

m² med tilhørende overdækket va-
regård på op til 200 m2 
 

- Udvalgsvarebutikker på mindst 500 
m² og højst 4.500 m² 

 
5.3. Det samlede areal til butikker inden for lo-
kalplanområdet må ikke overstige 5.900 m².  
 
5.4. Mindre, sekundære bygninger 
Overdækket cykelparkering, miljøstationer, min-
dre bygninger til kundevogne og andre mindre, 
sekundære bygninger må opføres uden for byg-
gefelterne. 
 
5.5. Facadebyggelinje 
Bebyggelse inden for byggefelt A skal placeres 
med den ene facade i facadebyggelinjen 35 me-
ter fra vejmidten på Herningvej, som er vist på 
kortbilag 3. Såfremt der opføres 2 etager skal 
begge etager placeres med den ene facade i fa-
cadebyggelinjen. 
 

Ved beregning af bruttoetagearealet for dagligvarebu-
tikker i aflastningsområder må fradrages arealer til per-
sonalekantine, personaletoiletter, personalefitnessfaci-
liteter og personalepauserum, dog maksimalt i alt 200 
m² pr. butik til dagligvarer. 
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Byggeri på byggefelt A skal placeres parallelt 
med eller vinkelret på Herningvej. 
 
5.6. Bygningsfremspring 
Mindre bygningsdele og baldakiner må tilbage-
rykkes/fremrykkes op til 2 meter fra facadebyg-
gelinjen. 
 
5.7. Etager 
Bygninger må højst opføres i 2 etager og med 
en kælder med en højde der ikke overstiger 
1,25 meter over terræn. 
 
5.8. Bygningshøjde 
Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter, 
målt fra et niveauplan fastsat i henhold til byg-
ningsreglementet. Eventuelle tekniske installati-
oner som eksempelvis skorstene, ventilations-
anlæg mv. kan gives en højde på op til 12,5 
meter. 
 
5.9. Varelevering 
Varelevering skal ske på bygningernes nord eller 
vestfacader med adgang fra servicevejen. 
 
5.10. Teknikbygninger 
Teknikbygninger såsom ventilationer og kølean-
læg skal indarbejdes i bygningernes arkitektur 
og må ikke være synlige fra Ndr. Ringvej og 
Herningvej. 
 

6. Bebyggelsens udseende  
 
6.1. Helhedsvirkning  
Nybygning inkl. om- og tilbygning, herunder 
skure til kundevogne, cykelskure mv. skal udfø-
res, så der opnås en god arkitektonisk helheds-
virkning såvel for bebyggelsen indenfor lokal-
planområdet som i forhold til omgivelserne.  
 

 
Efter § 6 D i byggeloven kan byrådet gøre en byggetil-
ladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ud-
formning, at der i forbindelse med dens omgivelser 
opnås en god helhedsvirkning 

 

6.1. Facader 
Facader mod rundkørslen, som markeret på 
kortbilag 3, skal udføres som blank mur i tegl-
sten og/eller i transparent glas. 
 
De øvrige facader må udføres som blank mur i 
teglsten, pudset tegl, transparent glas, natur-
skiffer eller beton (herunder indfarvede og bear-
bejdede betonelementer). 
 
Bygningers nordvendte facader på byggefelt A 
samt bygningers nord- og vestvendte facader på 
byggefelt B må desuden udføres med metalpla-
der.  
 
Sekundære bygninger må også udføres i andre 
materialer, fx træ, stål, kobber, zink, aluminium 
og tombak. 
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På ny bebyggelse må facaderne mod Herningvej 
og Ndr. Ringvej ikke fremstå monotone, men 
skal ved placering af vinduer og eventuelt møn-
stermurværk, murpiller samt mindre facade-
fremspring eller lignende fremstå med et af-
vekslende og harmonisk udtryk. 
 
6.2. Indgangspartier til butikker 
Indgange til butikker skal udføres med store 
glaspartier med vinduer mod både Herningvej 
og Ndr. Ringvej. 
  
6.3. Farver 
Facader skal fremstå i sort og/eller grå nuancer. 
 
6.4 Taghældning 
Tage skal udføres, så de syner flade. 
 
6.5 Tag materialer 
Til tagbeklædning må kun anvendes tegl, zink, 
skifer eller tagpap. 
 
6.6 Vinduer 
Vinduesrammer og karme skal udføres i træ, 
metal eller som en kombination af disse. 
 
6.7 Vinduer, blænding 
Vinduer må ikke blændes ved eksempelvis over-
maling, tilklæbning med film eller lignende. 
 
6.8 Skilte på facader 
Der må placeres facadeskilte med firmanavn og 
logo på alle facader. Skiltning skal udføres som 
enkeltbogstaver, symboler og logoer uden brug 
af baggrundsplade. Der må kun benyttes corona 
belysning i forbindelse med facadeskiltning. 
 
6.9 Belysning og skiltning 
Der må opsættes belysning på/ved facaden til 
oplysning af facaden og omkringliggende area-
ler. 
  
Der må ikke opsættes laserlys. 
 
Der må ikke opsættes dynamiske, digitale rekla-
meskilte som f.eks. lysaviser eller animerede re-
klamer. 
 
6.10 Pyloner 
Der må placeres to pyloner; én mod Herningvej 
og én mod Ndr. Ringvej, som vist i princippet på 
kortbilag 3. Pylonerne må have en højde på 
maksimalt 7,5 meter og en bredde på maksi-
malt 1,5 meter. 
 
6.11 Flag 
Opstilling af reklameflag og –vimpler er ikke til-
ladt. 
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6.12 Solfangere 
Eventuelle solfangere skal nedfældes i tagfladen 
og må ikke medføre blændingsgener for naboer, 
genboer og forbipasserende.  
 
 

 

7. Ubebyggede arealer  
  
7.1 Græsareal 
Der udlægges areal til græsarealer langs Her-
ningvej og Ndr. Ringvej som vist på kortbilag 3. 
Arealerne skal fremstå med klippet græs. 
 
7.2 Beplantning på parkeringsplads 
Parkeringspladser og ubebyggede arealer skal 
fremstå med et grønt præg. 
 
På parkeringspladserne skal der plantes træer af 
typen storbladet lind med moderat vækst. Det 
skal sikres, at træerne får den nødvendige plads 
og vækstmedie til at trives. 
 
I byggelinjen langs Herningvej, hvor der ikke er 
bebyggelse, skal det sikres, at der plantes et 
antal træer, der sammen med bebyggelsen un-
derstreger facadelinjen mod Herningvej. 
 
Mellem modstående rækker af parkering mellem 
byggefelt A og Ndr Ringvej skal der etableres en 
række bøgepur – både for at sikre et grønt 
præg og bidrage til at skabe afstand mellem bi-
lerne, der parkerer overfor hinanden, i princip-
pet som vist på kortbilag 3. 
 
7.3 Belysning 
Belysning skal være en del af den arkitektoniske 
helhed. Belysning på bygninger og i terræn skal 
placeres, så de ikke virker skæmmende. Lyset 
skal være nedadrettet, så blænding undgås. 

 

 
7.4 Hegn 
Der må ikke opføres hegn i skel mod Herningvej 
og Ndr. Ringvej. 
 
7.5 Støjskærm 
Der skal etableres en 2 meter høj støjskærm 
langs skel mod nord og nordvest som vist på 
kortbilag 3. Støjskærmen må beplantes. 
 
7.6 Terrænregulering, udførelse 
Terrænreguleringer skal ved byggemodning, an-
læg af veje, stier, parkering mv. samt ved etab-
lering af bebyggelse udføres på en sådan måde, 
at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet op 
mod bygninger eller anlæg. Større tilpasninger 
kan ske med skråninger og støttemure. 
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7.7 Efterregulering af terræn 
Efter udførelse af de i § 7.6 nævnte anlæg må 
der ikke ske terrænregulering nærmere skel end 
1 meter. Der må ikke ske terrænreguleringer ud 
over +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende 
terræn. 
 
7.8 Udendørs oplag 
Udendørs oplag skal afskærmes og placeres i til-
knytning til bebyggelsen. 
 
7.9 Renovation 
Der skal reserveres de nødvendige arealer til 
sortering, opbevaring og transport af affald i 
overensstemmelse med de gældende regulati-
ver. 
Affaldshåndteringen skal placeres bag bygnin-
gerne ved servicevejen, for at sikre let adgang 
til tømning for renovationsvognen. 
 
7.10 Opholdsarealer 
Til erhvervs- og butiksbebyggelse skal der etab-
leres et passende opholdsareal i forhold til antal 
ansatte. 
Udlæg til og indretning af opholdsarealer til brug 
for områdets ansatte skal opfylde bygningsreg-
lementets krav og om muligt med en overve-
jende beliggenhed på solvendte arealer. 
 

 

  

8. Veje, stier og parkering  
 
8.1 Vejadgang 
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra 
Ndr. Ringvej som vist i princippet på kortbilag 3. 
Ind- og udkørsel (bortset fra udkørsel med va-
rebiler og renovationsvogne og lignende) skal 
ske fra den sydligste vejadgang. 
Den nordligste vejadgang må kun benyttes til 
udkørsel for varebiler, renovationsvogne og lig-
nende. 
 
8.2 Serviceveje 
Der udlægges areal til en ensrettet servicevej 
for varekørsel og renovation som vist på kortbi-
lag 3. 
 
8.3 Veje 
Der udlægges vej- og manøvrearealer som vist 
på kortbilag 3. 
 
8.4 Befæstelse af veje 
Veje, fortove, stier og befæstede opholdsarealer 
skal hver for sig udføres med ensartet materia-
levalg, der afspejler og afgrænser de respektive 
arealers funktion 
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8.5 Parkering 
Der udlægges arealer til parkering i princippet 
som vist på kortbilag 3. 
 
8.6 Parkering 
Parkering inden for lokalplanområdet skal be-
tragtes som en helhed. Det betyder eksempel-
vis, at parkeringen til en funktion kan etableres 
på en anden matrikel eller på en anden del af 
området end den funktion, parkeringen betjener 
– så længe det sker inden for lokalplanområdet. 
 
Der skal mindst etableres følgende antal p-plad-
ser inden for lokalplanområdet: 
 
Kontor og administration: 
1 p-plads pr. 50 m² etageareal 
 
1 p-plads pr. 60 m² lagerareal ved lager under 
1.000 m² 
 
1 p-plads pr. 100 m² lagerareal ved lager over 
1.000 m² 
 
Butik:  
1 p-plads pr. 25 m² etageareal (for salgsarealer 
op til 1.500 m²) * 
 
1 p-plads pr. 30 m² etageareal (for salgsarealer 
mellem 1.500 m2 og 2.500 m²)* 
 
1 p-plads pr. 60 m² etageareal (for salgsarealer 
mellem 2.500 m2 og 4.500 m²)* 
 
*) Gælder kun for salgsarealet. Øvrige lokaler i 
butikker skal overholde kravene til henholdsvis 
lager og kontor. 
 
8.7 Handicapparkering 
Der skal etableres mindst 1 handicapparkerings-
plads pr. butik, dog mindst 4 i alt. Heraf skal 2 
parkeringspladser være til kassebiler. 
 
Handicapparkeringspladserne skal placeres hen-
sigtsmæssigt ift. sikkerhed ved ind- og udstig-
ning og så tæt ved hovedindgangene som mu-
ligt. 
 
8.8 Cykelparkering 
Der skal anlægges cykelparkeringspladser i til-
knytning til butikkernes indgange. 
 
8.9 Stier 
Der skal anlægges tre stiforbindelser ind i områ-
det med adgang fra hhv. Ndr. Ringvej og Her-
ningvej, i princippet som vist på kortbilag 3. 
 
 

 
 
 
Der gøres opmærksom på, Ladestanderbekendtgørel-
sen (BEK nr 181 af 5. marts 2020 med senere æn-
dringer), som fastsætter bestemmelser om etablering 
af ladestandere til elektriske køretøjer og forberedelse 
til etablering af ladestandere til elektriske køretøjer. 
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8.10 Byggelinjer  
Langs følgende veje er der pålagt byggelinjer i 
de angivne afstande: 
 

- Herningvej, 35 meter fra vejmidte 
- Ndr. Ringvej, 35 meter fra vejmidte 

 

 
Byggelinjerne er vist på kortbilag 3. 
Inden for byggelinjerne må der etableres parke-
ring og pyloner.  
 

 

9. Tekniske anlæg  
 
9.1. Ledninger, kabler mv. 
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende 
skal fremføres under terræn. 
 

 

9.2 Ledninger, kabler mv. 
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende 
må ikke føres på facader. 
 
9.3 Tekniske anlæg til områdets forsyning 
Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og 
rørskabe, transformatorstationer mv.) skal inte-
greres i bebyggelsen. 
 
9.4 Øvrige tekniske anlæg 
Transformere, pumpestationer og lign. kan 
etableres, når de opfylder kravene i lokalpla-
nens punkt 3 om anvendelse samt punkt 6 om 
bebyggelsens udseende. 
 

 

10. Miljø  
 
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på 
området 
 
Inden for lokalplanens område må der kun etab-
leres virksomheder i miljøklasse 1-4. 
 

 

11. Grundejerforening  
  
Ingen bestemmelser Ingen bestemmelser. 

Grundejere forestår al vedligeholdelse indenfor lokal-
planens område. 

  

12. Betingelser for, at ny bebyg-
gelse må tages i brug 

 

  
12.1 Kloakering 
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyg-
gelsen er tilsluttet det separatkloakerede kloak-
system efter Ringkøbing-Skjern Kommunes an-
visninger. 
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12.2 Ubebyggede arealer 
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de ube-
byggede arealer er anlagt i overensstemmelse 
med bestemmelserne i lokalplanens punkt 7.1,  
7.2 og 7.10 for så vidt angår de ubebyggede 
arealer, der knytter sig til den bebyggelse, der 
ønskes ibrugtaget. 
 
12.3 Parkering 
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er 
anlagt parkering som anført under lokalplanens 
punkt 8.5. 8.6, 8.7 og 8.8. for så vidt angår det 
antal parkeringspladser, der knytter sig til den 
bebyggelse, der ønskes ibrugtaget. 
 
12.4 Støj 
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det ved 
målinger eller beregninger er dokumenteret at 
Miljøstyrelsens grænseværdier for støj kan over-
holdes. 
 
12.5 Detailhandel 
Der kan ikke gives ibrugtagningstilladelse til 
dagligvarebutikken før der er givet ibrugtag-
ningstilladelse til en udvalgsvarebutik i lokal-
planområdet. 
 
12.6 Veje 
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er 
etableret veje og serviceveje i overensstem-
melse med lokalplanens punkt 8.1, 8.2 og 8.3 
 
12.7 Støjskærm 
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er 
etableret støjafskærmning som anført under lo-
kalplanens punkt 7.5. 
 
 
 
 

Der er indgået en udbygningsaftale imellem Ringkø-
bing-Skjern Kommune og Per Green Ejendomme, der 
sikrer udførelse af tre ændringer af vejforholdene i 
forbindelse med gennemførelsen af lokalplanen jf. re-
degørelsen s. 9 i nærværende lokalplan. 

13. Lokalplan og byplanvedtægt  
  
13.1. Lokalplan 01.062, Område til er-
hvervsformål nord for Herningvej i Ringkø-
bing 

 

Ved den endelige vedtagelse og offentligt be-
kendtgørelse af lokalplan nr. 443 ophæves lo-
kalplan 01.062, for et område til erhvervsformål 
nord for Herningvej i Ringkøbing, tinglyst 
20.5.1988, for det område, der er omfattet af 
lokalplan 443. 
 
 

 

14. Servitutter  
Ingen bestemmelser  

Der ophæves ingen servitutter. 
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15. Retsvirkninger  
  
Midlertidige retsvirkninger  
Når forslaget til lokalplan er offentliggjort må de 
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe indhol-
det af den endelige plan. 

Da forslaget til lokalplan kan blive ændret ved Byrå-
dets endelige vedtagelse, omfatter bestemmelsen 
også bebyggelse og anvendelse af bebyggelse, der er 
i overensstemmelse med forslaget. 

  
Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1, et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse 
og ændring af anvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil. 

 

  
De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lo-
kalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen 
er offentliggjort, dog højst et år efter offentlig-
gørelsen. 
 
 

Efter udløbet af indsigelsesfristen i forbindelse med 
den offentlig høringsperiode kan Byrådet eventuelt 
give tilladelse til, at en ejendom udnyttes i overens-
stemmelse med forslaget. 

  
Endelige retsvirkninger  
Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet 
og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke 
retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 
planens bestemmelser. 

En lokalplan medfører ikke “handlepligt”. Det betyder, 
at eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hid-
til. Men når ejerne eller brugerne af en ejendom øn-
sker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, 
bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overens-
stemmelse med lokalplanen. 

Dispensationsmuligheder  
Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, 
hvis dispensationen ikke er i strid med princip-
perne i planen. Mere omfattende afvigelser kan 
kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. 

Dispensation kan kun meddeles efter forudgående na-
boorientering, med mindre Byrådet skønner, at en så-
dan orientering er af underordnet betydning for de 
personer og foreninger, der skal orienteres. 

  
Overtagelsespligt 
Da der ikke er handlepligt medfører en lokalplan 
som altovervejende hovedregel ikke erstat-
ningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom 
er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så 
kan ejeren under visse forudsætninger forlange 
ejendommen overtaget af kommunen mod er-
statning.  

 

  
I henhold til planlovens § 47, kan der foretages 
ekspropriation af privat ejendom eller rettighe-
der over ejendomme, når ekspropriationen er af 
væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en 
lokalplan. 
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Forslag til lokalplan 
Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 24 i Lov om planlægning, den 
17. november 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hans Østergaard  Jens Peter Hegelund Jensen 
 Borgmester  Kommunaldirektør 
 
 
 

Endelig lokalplan 
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 27 i Lov om planlægning, den 
      2021. 
 
 
 
 
 Hans Østergaard  Jens Peter Hegelund Jensen 
 Borgmester  Kommunaldirektør 
 
 
 

Offentlig bekendtgørelse af lokalplanen 
Lokalplanen er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2020. 
Lokalplanen er i henhold til § 54b i lov om planlægning registreret i Plandata.dk. 
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Hvad er en screening af planfor-
slag efter Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM)? 
 
Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM), jf. LBK nr. 973 af 25/06/2020.  
 
§ 8 stk. 1 fastlægger, at alle fysiske planer skal 
indeholde en miljøvurdering, hvis planen skøn-
nes at:  

1. være omfattet af lovens bilag 1 og 2,  
2. kunne påvirke et udpeget internationalt 

naturbeskyttelsesområde væsentligt, el-
ler i øvrigt  

3. kunne få væsentlig indvirkning på miljø-
et.  

 
Hvis planer er omfattet af lovens bilag 1 og 2 og 
hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan eller alene inde-
holder mindre ændringer i sådanne planer, skal 
der ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 1, kun gennem-
føres en miljøvurdering, hvis de må antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det 
samme gælder for planer, der i øvrigt fastlægger 
rammer for fremtidige anlægstilladelser og kan 
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet 
(§ 8, stk. 2, nr. 2). 
 
Screening  
For at fastlægge om en plan kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet skal kommunen foretage 
en såkaldt screening jf. lovens § 8, stk. 2. De 
kriterier, der skal anvendes ved screeningen, 
fremgår af lovens bilag 3, jf. § 10. Kriterierne er 
indarbejdet i nedenstående tjekliste, som benyt-
tes ved screeningen.  
 

Høring af berørte myndigheder  
Andre myndigheder, hvis område berøres af et 
planforslag, skal høres inden kommunen kan 
afgøre, om der skal gennemføres en miljøvurde-
ring jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 1. 
 
Samlet vurdering af screening  
Tjeklistens resultat sammenfattes i en samlet 
vurdering af, om planen må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet. Heri er der 
taget højde for svarene indkommet fra berørte 
myndigheder.  
 
Resulterer screeningen i, at der ikke skal udar-
bejdes en miljøvurdering, skal beslutningen of-
fentliggøres med en begrundelse for afgørelsen.  
 
Miljøvurdering  
Resulterer screeningen i, at planen må antages 
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, 
skal planforslaget enten indeholde eller ledsages 
af en miljørapport.  
 
I miljørapporten vurderes planens sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den 
biologiske mangfoldighed, befolkningen, menne-
skers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, 
luft, klimatiske faktorer, materielle goder, kul-
turarv, herunder kirker og deres omgivelser, 
samt arkitektonisk og arkæologisk arv, landskab 
og det indbyrdes forhold mellem ovenstående 
faktorer.  
 
Omfattes planen af kravet om miljøvurdering, 
skal relevante myndigheder inddrages for at få 
fastlagt omfanget og detaljeringsgraden af mil-
jørapporten. 
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Screening af forslag til Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2029 og forslag 
til Lokalplan nr. 443 for udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej i Ring-
købing. 
 
Beskrivelse af planen1 
Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2022-2033 for Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 443 er udar-
bejdet for at give mulighed for at opføre en dagligvarebutik og udvalgsvarebutikker i det nordvestlige 
hjørne ved rundkørslen mellem Herningvej og Nordre Ringvej i Ringkøbing. Området og er kendetegnet 
ved en høj fremkommelighed og god tilgængelighed for bilister og er attraktiv for facadeorienterede er-
hverv. 
 
Lokalplanområdet har et areal på godt 17.900 m2, og er fuldt udbygget. Den nuværende bebyggelse an-
vendes til detailhandel i form af genbrugsbutik, møbelbutik og stenhuggeri samt boligformål. Lokalplan-
området er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt som rammeområde 36er036, som fastlægger anvendelsen 
til Erhvervsområde til industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, som service og administration, hånd-
værksvirksomhed samt forretningsvirksomhed og detailhandel. Evt. bolig (bestyrer-, portnerboliger ol.) i 
tilknytning til den pågældende virksomhed.  
 
Området er desuden en del af centerstrukturen, og er udlagt som område til butikker med særligt plads-
krævende varegrupper. Med det nuværende plangrundlag er det ikke muligt at etablere dagligvarebutik-
ker eller udvalgsvarebutikker indenfor lokalplanområdet. Etablering af dagligvarebutikken og udvalgsva-
rebutikkerne forudsætter en ændring af bl.a. kommuneplanens hovedstruktur, så området bliver omfattet 
af aflastningsområdet, Herningvejscentret. 
 
Der oprettes med Kommuneplantillæg nr. 25 en ny kommuneplanramme, 36ce141, der gælder for et 
område, svarende til lokalplanområdet, som vist på figur 1. 
 
Områdets anvendelse fastsættes til centerområde og den specifikke anvendelse fastsættes til aflastnings-
område, let industri og håndværk, herunder aflastningsområde til butikker samt let industri, værksteds- 
og håndværksvirksomhed og lager. 
 
Rammeområde 36ce141 gøres til en del af aflastningsområdet, Herningvejscentret, som derved udvides. 
Herudover giver kommuneplantillægget mulighed for, at der indenfor rammeområde 36ce141 etableres 
en dagligvarebutik på op til 1.200 m2 og med en lukket varegård på 200 m². Muligheden for udvalgsva-
rebutikker, herunder butikker med særligt pladskrævende varegrupper, i aflastningsområdet fastholdes. 
For området omfattet af det nuværende aflastningsområde fastholdes minimumsstørrelsen på 400 m² pr. 
butik. For udvidelsen af aflastningsområdet fastsættes en minimumsstørrelse på 500 m² pr. butik. Areal-
rammen for aflastningsområdet øges til 23.111 m² fordelt med en arealramme på 6.300 m² til dagligva-
rer og 16.811 m² til udvalgsvarer og særligt pladskrævende varegrupper under ét. 
 
Muligheden for butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper, fastholdes for den resterende 
del af rammeområde 36er036. 
 

                                                 
1 Når der i det videre i skemaerne står 'planen', menes der både forslaget til lokalplanen og forslaget til kommuneplan-
tillægget. 
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Figur 1. Lokalplankort fra forslag til Lokalplan nr. 443. 
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Er der obligatorisk miljøvurderingspligt? 
I dette skema foretages en vurdering af planen/planerne i forhold til lovens § 8, stk. 1. 
 
Vurdering af planen iht. lovens § 8, stk. 1, 
nr. 2 

Ja Nej Bemærkninger 

Kan planen påvirke et internationalt naturbeskyt-
telsesområde væsentligt (§ 8, stk. 1, nr. 2) 

 x Arealet indgår ikke i et internationalt 
beskyttelsesområde (Natura 2000).  
 
Nærmeste internationale naturbe-
skyttelsesområder er: 
 

 Natura 2000 Fuglebeskyttel-
sesområde, Ringkøbing Fjord 

 Habitatområde, Ringkøbing 
Fjord og Nymindestrømmen 

 Ramsar-område, Ringkøbing 
Fjord 

 
På grund af afstanden på ca. 1,6 km 
fra planområdet til naturbeskyttel-
sesområderne og planernes karakter, 
så vurderes det, at realisering af pla-
nerne ikke i sig selv, eller i forbindel-
se med andre planer og projekter, vil 
påvirke Natura 2000-områderne væ-
sentligt.  

Kan planen beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyrearter, der er optaget i habitatdirekti-
vets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantear-
ter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, 
litra b) i alle livsstadier? 

 x Der er ingen umiddelbare naturkvali-
teter i området. Det vurderes derfor, 
at arealet ikke opfylder betingelserne 
som yngle- eller rastområde for arter 
på Habitatdirektivets bilag IV. 
 
Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes 
vurdering, at det ikke ansøgte i sig 
selv, eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, vil påvirke eller 
medføre beskadigelse/ødelæggelse af 
plantearter eller yngle- eller rasteom-
råder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Planforslagene er således i overens-
stemmelse med de statslige vandom-
råde- og naturplaner. 

Vurdering af planen iht. lovens § 8, stk. 1, 
nr. 1 og 3 

Ja Nej Bemærkninger 

Er planen omfattet af lovens bilag 1 eller 2? x  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 
og forslag til Lokalplan nr. 443 om-
handler fysisk planlægning og sætter 
rammer for fremtidige anlægstilladel-
ser til projekter omfattet af lovens 
bilag 2. 
 
Jf. lovens bilag 2, 13. a), er der tale 
om en mindre ændring eller udvidelse 
af et projekt (anlægsarbejder i byzo-
ner, herunder opførelse af butikscen-
tre og parkeringsanlæg) i bilag 2.  

Hvis ja: Fastlægger planen anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan eller indeholder planen 
mindre ændringer i sådanne planer? (§ 8, stk. 2, 

x  Nærværende Kommuneplantillæg nr. 
25 og Lokalplan nr. 443 fastlægger 
alene anvendelsen af et mindre om-
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nr. 1) råde i Ringkøbing by i et eksisterende 
erhvervsområde. Der vurderes derfor 
at være tale om en plan på lokalt 
niveau, hvorfor der skal gennemføres 
screening. Screeningen fremgår ne-
denfor.  

Hvis nej: Fastlægger planen rammer for fremtidi-
ge anlægstilladelser og kan planen forventes at få 
væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 
2) 

    

 
 
Screening af planen 
Nedenfor gennemføres en screening af planen for at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurde-
ring i henhold til lovens § 8, stk. 2. 

 
 

Har planen væsentlig indvirkning på miljøet? JA NEJ POS 
Risikovurdering Lille Middel Stor Nej Positiv 
GRUNDVAND      
Indebærer planen risiko for indvirkninger på grundvandsres-
sourcens kvalitet og omfang? 

   x  

Planområdet ligger, i lighed med størstedelen af Ringkøbing by, inden for et område med drikke-
vandsinteresser (OD). Planområdet ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD). Planområdet ligger inden for et indvindingsopland. 
 
De påtænkte nye aktiviteter har ikke grundvandstruende karakter, og de nye planer for området 
giver ikke mulighed for anvendelser, der kan påvirke grundvand eller drikkevand anderledes end 
de mulige anvendelser i de nuværende planer. 
 
Området anvendes i dag til butiksformål og påtænkes anvendt til butiksformål i fremtiden. Om-
rådets anvendelse til butiksformål vil ikke true grundvandet i højere grad en den eksisterende 
anvendelse af området i dag. Det vurderes dermed, at planernes realisering ikke vil udgøre en 
risiko for forurening af grundvandet.  
 

 

OVERFLADEVAND Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indebærer planen risiko for væsentlig forøgelse af udledning af 
overfladevand? (fra p-arealer, udendørs produktionsarealer, 
osv.) 

   x  

Realisering af planerne medfører en forøgelse af det befæstede areal i planområderne i form af 
øget bebyggelse samt befæstet parkerings- og færdselsareal. Lokalplanen sikrer dog stadig et 
grønt forareal langs Herningvej og Ndr Ringvej. 
 
Med realisering af planerne vil der ikke blive tale om en væsentlig forøgelse af befæstelsesgra-
den, hvorfor der ikke forventes en væsentlig forøgelse af udledningen af overfladevand. Spilde-
vandsplanen fastlægger, at området er separatkloakeret og at forsyningen er forpligtiget til at 
aftage uanset belægningsgrad. 
 
Der vurderes, at planerne ikke indebærer risiko for væsentlig forøgelse af udledning af overfla-
devand. 

 

JORD Lille Middel Stor Nej Positiv 
Er der risiko for konflikt med kendte jordforureninger i området 
eller tilstødende arealer? 

   x  

Der er ikke kendskab til jordforureninger i planområdet eller i de tilstødende områder. Området 
og de tilstødende områder er områdeklassificerede. Ejendommen på matr.nr. 24i nord for plan-
området anvendes til ungdomsskole. Ejendommen på matr.nr. 25ab nord og vest for planområ-
det anvendes til bolig og erhverv. Ejendommen på matr.nr. 25a vest for planområdet anvendes 
til erhverv i form af en grossist- og servicevirksomhed. 
 
Der er kortlagt jordforurening på vidensniveau V1 i et areal på matr.nr. 26cg, Nørby, Ringkøbing 
Jorder, ca. 100 m fra planområdet, og på bl.a. matr.nr. 24n, Nørby, Ringkøbing Jorder, ca. 65 m 
fra projektområdet. 
 
Kendt jordforurening ved planområdet. Jordforurening på vidensniveau V1 er vist med mørkeblåt. Planområdet 
udstrækning er vist med lystblåt. Skærmbillede fra Arealinformation.miljoeportal.dk 
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LUFT Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indebærer planen risiko for uhensigtsmæssig placering af luft-
forurenende aktiviteter? 

   x  

Hvis der er luftforurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen? 

   x  

Planområdet anvendes i dag til butiksformål og boligformål. Områderne ca. 450 m øst for plan-
områderne er opdyrket landbrugsjord. 
 
I fremtiden vil området som i dag blive anvendt til butiksformål. Det vurderes, at der ikke vil 
være nogen nye aktiviteter i planområderne, der kan give anledning til væsentlig luftforurening. 
Øget biltrafik og varelevering til planområderne vil potentielt medføre øget luftforurening lokalt i 
planområderne, men ikke i et væsentligt omfang. 
 
Virksomheder i området skal overholde Luftkvalitetsbekendtgørelsen. 
 
Det vurderes, at realisering af planerne ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning i form af 
luftforurening. 
 

 

LUGTGENER Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering af lugt-
forurenende aktiviteter? 

   x  

Hvis der er lugtforurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen? 

   x  

Se punktet 'Luft'.  
 
Områderne ca. 450 m øst for planområderne opdyrket landbrugsjord. I forbindelse med spredning af gylle kan plan-
områderne påvirkes af lugtgener, som dog vurderes, ikke at ville være væsentlige. 
 
Det vurderes, at realisering af planerne ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning i form af lugtgener. 
 
STØJGENER Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering af støj-
forurenende aktiviteter? 

x     

Hvis der er støjforurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen? 

   x  

Anvendelser i eksisterende og nye planer 
De nye planer for området giver mulighed for anvendelser, der svarer til de nuværende anvendel-
ser i planområdet. Den nye plan giver dog mulighed for etableringen af én dagligvarebutik, som 
typisk generer mere trafik og modtager flere vareleveringer end en udvalgsvarebutik. De nye pla-
ner giver i modsætning til de nuværende planer ikke mulighed for portnerbolig i området. 
 
Det vurderes samlet set, at de nye planer ikke muliggør anvendelser, der generer væsentlig mere 
støj, og der gives ikke mulighed for støjfølsomme anvendelser. 
 
Fortætning af planområdet 
Kommuneplantillæg 25 øger arealrammen til detailhandel i aflastningsområdet Herningvejscentret 
fra de 10.000 m², der er fuldt udnyttet, til 23.111 m², hvorved eksisterende butikker i det eksiste-
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rende aflastningsområde lovliggøres og nye butikker muliggøres. Det påtænkte projekt i lokalplan-
området indebærer en mere intensiv udnyttelse af området, da de eksisterende udvalgsvarebutik-
ker påtænkes nedrevet til fordel for nye udvalgsvarebutikker og en ny dagligvarebutik på 1.200 
m². Særligt den nye dagligvarebutik vil medføre, at trafikken til og fra området øges. Trafikken 
øges dog ikke væsentligt relativt til den nuværende trafik ved planområdet, idet mange af de besø-
gende i den nye dagligvarebutik vurderes at ville blive kunder, der i dag passerer forbi planområ-
det. 
 
Erhvervsstøj ifm. varelevering og kundeparkering 
Vareindleveringen vil ligge på nordsiden af butikkerne langs Herningvej og på vestsiden af butikken 
langs Ndr. Ringvej med overkørsel til Ndr Ringvej som i dag. På hhv. matr.nr. 25ab og 26q ligger 
en bolig. Boligen på matr.nr. 26q påtænkes nedrevet som led i realiseringen af planerne. 
 
Lokalplanforslaget fastlægger en bestemmelse om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før det 
ved målinger eller beregninger er dokumenteret, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj kan 
overholdes. Der er gennemført støjberegninger som led i en støjredegørelse, der er vedlagt som 
bilag til denne miljøscreening. Beregningsresultaterne viser, at grænseværdierne for støj fra den 
enkelte virksomhed vil overholdes. Lokalplanforslaget udlægger areal til støjskærm langs skel mod 
nord og nordvest, og lokalplanen fastlægger en bestemmelse om, at der skal etableres en 2 m høj 
støjskærm i skel mellem boligen på matr.nr. 25ab og vareleveringen Den kumulative støj kan sæn-
kes med 5 dB med en afskærmning bestående af en 2 m høj støjskærm i skel mellem boligen på 
matr.nr. 25ab og vareleveringen.  
 
Lokalplanen fastlægger, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for erhvervsstøj skal overhol-
des, hvorfor det vurderes, at vareleveringen ikke vil få væsentlig indvirkning på støjpåvirkningen 
på boligerne på de tilstødende ejendomme. 
 
Placeringen af kundeparkering til butikkerne langs Herningvej ændres ikke væsentligt og vil som i 
dag ske ved butikkernes sydlige side, ud mod Herningvej. Der etableres desuden kundeparkering 
langs Nordre Ringvej på arealer, der i dag dels er asfalterede og dels anvendes til udendørs udstil-
ling ved stenhuggeriet. Da kundeparkeringen etableres ud mod de omgivende veje, vurderes det, 
at evt. støj ifm. kundeparkering ikke vil medføre gener. 
 
Ikke udpeget som støjbelastet areal i Kommuneplan 2017-2029 
Planområdet er ikke udpeget som et støjbelastet areal i Kommuneplan 2017-2029. 
 
Samlet vurdering 
Det vurderes samlet set, at planerne ikke indebærer risiko for en uhensigtsmæssig placering af 
støjforurerende aktiviteter, og at der ej heller er støjforurenende aktiviteter i omgivelserne med 
indvirkning på planområdet. 
 
TRANSPORT Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indebærer planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-
ger i art og mængde af transport? (Luftforurening, ressourcefor-
brug og klima) 

x     

Har art og mængde af transport i området betydning for planen?    x  
Vejadgang og trafikafvikling for bilister 
Vejadgang til planområdet vil forsat ske fra Nordre Ringvej, hvor de to eksisterende overkørsler 
fastholdes. Den nordligste overkørsel vil være til udkørende vareleveringskøretøjer, mens den syd-
ligste overkørsel vil være til bilister, dvs. butikkernes kunder, se følgende situationsplan. 
 
Biltrafikken til og fra planområdet vil kunne afvikles tilfredsstillende via den nuværende vejadgang 
til Ndr. Ringvej. Det gælder både med den nuværende sommertrafik og en i fremtidig situation, 
hvor der er medtaget mertrafik på Nordre Ringvej som følge af Lalandia-projektet i Søndervig og 
Naturkraft ved Vestre Ringvej. For at sikre god plads til de venstresvingende fra Ndr. Ringvej vil 
der være behov for en mindre justering af kilestrækningen på den eksisterende svingbane.   
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 Situationsplan, der viser en mulig disponering af lokalplanområdet. 
 
Mertrafik til planområdet 
Planerne giver mulighed for en fortætning af området, f.eks. med yderligere detailhandel. Realise-
ring af planerne i form af det påtænkte projekt omfattende yderligere bebyggelse til butikker, her-
under særligt dagligvarebutikken, vurderes at være dén anvendelse, som kan medføre den største 
mertrafik til og fra planområdet samt inden for planområdet. 
 
Størstedelen af de besøgende i dagligvarebutikken vurderes dog at blive borgere, der allerede i dag 
passerer forbi planområdet i bil ad Herningvej og Nordre Ringvej. Realisering af planerne vurderes 
derfor ikke at medføre væsentlige ændringer eller påvirkninger i art og mængde af transport. Den 
nye dagligvarebutik i planområdet vil kunne medføre trafik på andre tider af døgnet og ugen. 
 
Den samlede spidstimetrafik ind og ud af Nordre Ringvej er beregnet til 288 køretøjer. 
 
Kapacitetsvurdering 
Der er udarbejdet en kapacitetsvurdering ved realisering af det påtænkte projekt, som fremgår af 
den trafikale vurdering, der er vedlagt som bilag til denne miljøscreening. Kapacitetsberegningerne 
i de to kryds ved planområdet viser, at trafikken i en fremtidig situation afvikles tilfredsstillende. I 
rundkørslen vil belastningsgraden i eftermiddagsspidtimen være tilfredsstillende og ventetiderne 
meget små. I T-krydset på Ndr. Ringvej vil kølængden i venstresvingsbanen ind til planområdet 
være maksimalt ét køretøj i 95% af tiden i spidstimen. For at sikre god plads til de venstresvingen-
de fra Ndr. Ringvej vil der være behov for en mindre justering af kilestrækningen på den eksiste-
rende svingbane.   
 
Det vurderes, at veje og kryds ved lokalplanområdet vil kunne håndtere den øgede trafikmængde 
og, at det ikke giver anledning til væsentlige trafikale udfordringer. Det vurderes samlet set, at 
realisering af planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på trafikafviklingen til og fra området og ej 
heller på trafikafviklingen på veje og i kryds ved planområdet. 
 
Bløde trafikanter 
Planområdets placering ved det overordnede vejnet og på kanten af byen betyder, at de nye butik-
ker ligesom de eksisterende butikker fortrinsvist vil henvende sig til kunder i bil. For gående og 
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cyklister vil der dog fortsat være adgang til planområdet fra Nordre Ringvej og Birkmosevej. 
Der vil fortsat være kombineret cykel- og gangsti langs Herningvej, Nordre Ringvej og Søndre 
Ringvej.  
 
På Nordre Ringvej er der i dag en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af vejen, der er trukket væk 
fra kørebanen og som krydser ind- og udkørslen fra butiksområdet. Af hensyn til trafiksikkerheden 
kan cykeltrafikken pålægges vigepligt og cykelstien forlægges længere væk fra Nordre Ringvej. 
Vigepligten vil forringe cyklisternes fremkommelighed, men effekterne herved vurderes at ville 
være begrænsede, da der er relativt få cyklister på Ndr. Ringvej. Der etableres en ny sti fra Her-
ningved til planområdet. Stien etableres ved rundkørslen. 
 
Det vurderes samlet set, at realisering af planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på forholdene 
for bløde trafikanter. 
 
Varetilkørsel 
Al varekørsel ind til området sker via den fælles vejadgang til Herningvej 93. Fra adgangsvejen 
fortsætter varetrafikken lige frem til varegårdene for områdets butikker. Udkørsel fra varegården 
sker via den nuværende vejadgang til Nordre Ringvej 3. Ved udkørslen opsættes forbud for ven-
stresving, således der kun sker højresving ud på Nordre Ringvej. Evt. varetrafik mod vest må en 
tur rundt i rundkørslen på Herningvej. 
 
Da vareleveringen vil ske på butikkernes nord- og vestsider, mens kundeparkering og bløde trafi-
kanter færdes på butikkens syd- og østsider, så vurderes det, at vareleveringen vil afvikles hen-
sigtsmæssigt ift. til trafiksikkerheden for bløde trafikanter. 
 
Se desuden vurderingen af varelevering i forhold til erhvervsstøj under afsnittet 'støjgener'. 
 
Parkering 
Lokalplanen fastlægger den principielle placering af parkeringsarealer, og at der skal anlægges det 
nødvendige antal parkeringspladser efter følgende normer: 
 
Kontor og administration: 
1 p-plads pr. 50 m² etageareal 
1 p-plads pr. 60 m² lagerareal ved lager under 1.000 m² 
1 p-plads pr. 100 m² lagerareal ved lager over 1.000 m² 
 
Ved butiksformål: 
1 p-plads pr. 25 m² etageareal (1-1.500 m²) 
1 p-plads pr. 30 m² etageareal (1.500-2.500 m²) 
1 p-plads pr. 60 m² etageareal (2.500-3.500 m²) 
 
Lokalplanen fastlægger desuden, at der skal etableres min. fire handicapparkeringspladser, og at 
parkering for handicappede skal placeres hensigtsmæssigt ift. sikkerhed ved ind- og udstigning og 
under hensyn til sikkerheden samt så tæt ved hovedindgangen som muligt. 
 
Det vurderes, at realisering af planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på parkeringsforholdene. 
 
Samlet vurdering 
Det vurderes samlet set, at realisering af planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på transport 
eller trafik. 
 
FORSYNING Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indeholder planen risiko for at udlægge et område uden miljørigtig 
forsyning af el, varme, vand og kloak? 

   x  

Planområdet er udpeget som et separatkloakeret område og forsyningsområde med fjernvarme i 
Kommuneplan 2017-2029. 
 

 

DYRE OG PLANTELIV Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indeholder planen risiko for ændringer i kvaliteten og omfanget af 
levesteder for planter og dyr? (f.eks. spredningskorridorer og fau-
napassager) 

   x  

Planområdet anvendes i dag til butikker og vurderes ikke at udgøre et værdifuldt område for dyr 
eller planter. Planområdet udgør ikke en biologisk forbindelse. 
 
En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødes-
øgningsområde eller sporadisk opholdssted i nærområdet for arealet. Ringkøbing-Skjern Kommune 
har ingen aktuelle registreringer af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV i lokalplan-
området. Området anvendes i dag til erhvervsområde, og området vurderes ikke at indeholde sær-
lige naturværdier. 
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Lokalplanområdet ligger i en afstand af ca. 1,6 km til nærmeste naturbeskyttelsesområder. 
Det vurderes usandsynligt at er forekomster af de beskyttede plantearter på arealet. Grundet bilag 
IV-dyrearternes levevis vurderes det, at dyrearterne heller ikke vil blive påvirket negativt som følge 
af en realisering af lokalplanen, idet området ikke er et egnet levested eller fødesøgningsområde. 
Det vurderes endvidere, at en realisering af lokalplanen ikke vil skade yngle- eller rasteområder for 
arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. 
 
Det vurderes samlet set, at realisering af planerne ikke i væsentlig grad påvirker plante- og dyreliv, 
herunder spredningskorridorer og faunapassager. 
BYMILJØ/ÅBNE LAND Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-
ger af det eksisterende bymiljø/åbne land? 

   x  

De nye planer for området giver mulighed for bebyggelsestæthed, bygningshøjde, materialevalg til 
bebyggelse, disponering, skiltning mv. der ikke adskiller sig væsentligt fra mulighederne i de eksi-
sterende planer og eksisterende bebyggelse i og ved området. 
 
Udgangspunktet for lokalplanområdets disponering er at sikre et godt samspil med omgivelserne 
med fokus på projektets placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing. 
 
Det er målet at hele lokalplanområdet skal fremstå som et samlet butiksområde, hvor de enkelte 
butikker spiller sammen på en harmonisk måde. Det sker f.eks. med et samlende facadeudtryk, 
som desuden hænger sammen med udtrykket på nabobebyggelserne nord for Herningvej. Facader-
ne er derfor også placeret på en byggelinje langs Herningvej, som den øvrige bebyggelse. 
 
Derudover er både parkeringen, trafikafviklingen og skiltningen disponeret som en samlet løsning 
for hele området. Parkeringsarealerne åbner op mod rundkørslen for at indbyde kunder til butik-
kerne. 
 
Lokalplanområdet er disponeret med hensigten at give den bedst mulige velkomst og indbyde til at 
komme ind til byen. 
 
Lokalplanen udlægger et græsareal langs Herningvej for at skabe en grøn kant mod vejen. Der skal 
etableres to rækker træer på parkeringsarealet for at give området et grønt præg. Den yderste 
række træer skal placeres i byggelinjen langs Herningvej. 
 

 
 
Illustration, der viser principper for facader mod hhv. Nordre Ringvej (øverst) og Herningvej (ne-
derst). 
  
I planområdet er der i dag godt 4.500 m² bebyggelse fordelt på to udvalgsvarebutikker, portnerbo-
lig, butik med særlig pladskrævende varegrupper og bolig i tilknytning hertil. Det konkrete projekt 
består af ca. 5.900 m² bebyggelse fordelt på et antal udvalgsvarebutikker og én dagligvarebutik. 
Planerne giver derfor mulighed for en bebyggelsesmæssig og funktionsmæssig fortætning af områ-
det. 
 
Det vurderes, at planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på bymiljøet eller det åbne land. 
Den nye dagligvarebutik vil dog generere en større kundestrøm til planområdet, hvilket kan få en 
positiv, men dog ikke væsentlig indvirkning på bymiljøet og erhvervslivet i og ved planområdet. 
 

 

BOLIGMILJØ Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin- x     
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ger af det eksisterende boligmiljø? 
Planerne giver ikke mulighed for bebyggelse til boliger. Vareleveringen til de nye butikker påtænkes 
på butikkernes nordlige og vestlige sider med overkørsler til Ndr Ringvej, som i dag. Der er en bolig 
på hhv. matr.nr. 25ab og 26q, Nørby, Ringkøbing Jorder. Boligen på matr.nr. 26q påtænkes nedre-
vet som led i realiseringen af det konkrete projekt. Lokalplanen fastlægger, at Miljøstyrelsens vej-
ledende grænseværdier for erhvervsstøj skal overholdes, og at der skal etableres en støjskærm, 
hvorfor det vurderes, at vareleveringen ikke vil få væsentlig indvirkning på støjpåvirkningen på 
boligerne i eller uden for planområdet. 
 
Det vurderes, at planerne ikke indeholder risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger af det 
eksisterende boligmiljø. 
 

 

KULTURLIV Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-
ger af det eksisterende kulturliv? 

   x  

Ikke relevant. 
 

 

FRITIDSLIV Lille Middel Stor Nej Positiv 
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-
ger af de eksisterende fritidsliv? 

   x  

Ikke relevant.  
KULTURARV, ARKITEKTONISK/ARKÆOLOGISK ARV Lille Middel Stor Nej   Positiv 
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-
ger af de eksisterende forhold? 

   x  

Der er ingen fredede bygninger, bevaringsværdige bygninger, kulturarvsarealer, fortidsminder eller 
lignende i planområdet i eller omkring planområdet. Den eksisterende bebyggelse i planområdet 
påtænkes nedrevet som led i realiseringen af det konkrete projekt. 
 
Indenfor planområdet, på matr.nr. 26q ligger Stenhuggergården, der har bevaringsværdi 7 som 
fredningsstatus. Bygningen er i dag dog så ombygget og der er sket så mange udskiftninger, at 
den har mistet sin oprindelighed. Stenhuggergården vurderes derfor at være uden et særligt arki-
tektonisk udtryk og uden historisk betydning. 
 
Der er ingen særlige arkitektoniske kvaliteter i planområdet, der skal bevares. Det vurderes, at 
realisering af planerne ikke indeholder risiko for ændringer eller påvirkninger af de eksisterende 
kulturarvsmæssige, arkitektoniske eller arkæologiske forhold. 
 

 

 
 
Høring af berørte myndigheder 
Nedenstående vurderes at være berørte myn-
digheder foruden Ringkøbing-Skjern Kommune 
selv: 

 Politiet 
 Vejdirektoratet 

 
Politiet 
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives 
tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan 
have væsentlig betydning for færdslens sikker-
hed og afvikling, jf. færdselsloven. 
 
Vejdirektoratet 
I forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag 
til planlægningen har Kommunen modtaget føl-
gende bemærkninger fra Vejdirektoratet. 
 
Planområdet har vejadgang til/fra kommuneve-
jen Ndr. Ringvej. Det er Vejdirektoratets vurde-
ring, at vejadgangen ligger nærmere end 50 
meter til statsvejen (Herningvej), og at vejdirek-
toratets godkendelse derfor kræves ved en 
eventuel udvidelse af adgangen, eller hvis ad-
gangen skal bruges af andre ejendomme end for 

hvilke, den er anlagt, jf. vejlovens § 49 stk. 3 og 
§ 50 stk. 6. 
Som følge deraf vil Vejdirektoratet gerne inddra-
ges i dialog om udformningen af venstresving-
banen på Ndr. Ringvej. 
Nye stiadgange for gående og cyklister til stats-
vejen og nærmere statsvejen end 50 meter skal 
ligeledes godkendes af Vejdirektoratet efter vej-
loven.  
 
Der er indgået en udbygningsaftale imellem 
Kommunen og grundejer om en forlængelse af 
svingbanen med ca. 20 meter. 
 
Der er i lokalplanen udlagt areal til tilbagetræk-
ning af cykelstien omkring rundkørslen jf. Vejdi-
rektoratets VVM-projekt. Arealet er vist på kort-
bilag 3. 
 
Samlet vurdering af screeningen 
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en 
screening af planforslagene i henhold til oven-
stående screeningsskema. 
 
Generelt knytter de mulige negative konsekven-
ser af planernes realisering sig hovedsageligt til 
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detailhandel, trafik, drikkevandsinteresser og 
støj. 
 
Detailhandel 
Udvidelsen af aflastningsområdet muliggør nye 
butikker. De nye butikker vil bidrage til et større 
udvalg af butikker i lokalområdet og kan øge 
konkurrencen til gavn for forbrugerne i form af 
lavere priser og et større vareudbud. Samtidigt 
vil de nye butikker medføre en omsætningsned-
gang i den eksisterende detailhandel. Hvis ud-
viklingen i forbruget bliver som forventet, så vil 
de negative konsekvenser blive mindsket på 
sigt. 
 
Der fastsættes en minimumsbutiksstørrelse på 
500 m² for nye butikker i udvidelsen af aflast-
ningsområdet, hvilket vil bidrage til en rollefor-
deling mellem Ringkøbing bymidte og aflast-
ningsområdet. 
 
Trafik 
For at sikre god plads til de venstresvingende fra 
Ndr. Ringvej vil der være behov for en mindre 
justering af kilestrækningen på den eksisterende 
svingbane. Varekørsel til området vil benytte 
vejadgangen fra Ndr. Ringvej. Udkørsel fra va-
regården sker til Ndr. Ringvej via den eksiste-
rende vejadgang, hvor trafikken kun kan svinge 
til højre. Det vurderes, at ind- og udkørselsfor-
hold ikke medfører trafikale udfordringer. 
  
Realisering af planerne kan medføre mertrafik. 
Størstedelen af de besøgende i dagligvarebutik-
ken vurderes dog at blive borgere, der allerede i 
dag passerer forbi planområdet. Den samlede 
spidstimetrafik ind og ud af Ndr. Ringvej er be-
regnet vurderes ikke at medføre væsentlige 
ændringer eller påvirkninger i art og mængde af 
transport. 
 
Der er udarbejdet en kapacitetsvurdering ved 
realisering af det påtænkte projekt. Kapacitets-
beregningerne viser, at trafikken i en fremtidig 
situation afvikles tilfredsstillende. 
 
For at øge trafiksikkerheden kan den dobbeltret-
tede cykelsti langs Ndr Ringvej forlægges ud for 
adgangsvejen og cyklisterne pålægges vigepligt. 
 
I projektområdet håndteres og afvikles al vare-
kørsel ad en fælles servicevej med adgang til 
butikkernes vareindlevering adskilt fra den øvri-
ge trafik. Udkørsel fra servicevejen sker til Ndr. 
Ringvej via den eksisterende vejadgang, hvor 
trafikken kun kan svinge til højre. 

 
Lokalplanen fastlægger, at der skal anlægges 
det nødvendige antal parkeringspladser. 
 
 
Drikkevandsinteresser 
Området ligger indenfor et område med drikke-
vandsinteresser (OD) og inden for et indvin-
dingsopland, men udenfor område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD). Den planlagte 
anvendelse til detailhandels- og erhvervsformål 
vil ikke udgøre en risiko for drikkevandsinteres-
ser. 
 
Støj 
Der kan forekomme støj i forbindelse med vare-
indlevering. Vareindleveringen vil ligge på nord-
siden af butikkerne langs Herningvej og på vest-
siden af butikken langs Ndr. Ringvej. Der er en 
bolig umiddelbart nord og vest for de nye butik-
ker. Grænseværdierne for støj fra den enkelte 
virksomhed er overholdt og lokalplanen fastlæg-
ger, at der skal etableres en 2 m høj støjskærm. 
Støjskærmen vil sænke den kumulative støj med 
5 dB. 
 
Konklusion på screeningen 
Der træffes med hjemmel i § 8, stk. 2 og § 10 i 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 
25/06/2020) afgørelse om, at der ikke foretages 
en miljøvurdering af planerne. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har foretaget en 
screening af planforslagene og har afgjort, at de 
ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet 
i lovens forstand. Afgørelsen om ikke at udar-
bejde en miljøvurdering er truffet på baggrund 
af lovens § 8, stk. 2, nr. 1, idet der planlægges 
for et projekt, som jf. lovens Bilag 2, 13. a), er 
en mindre ændring eller udvidelse af et projekt 
(anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse 
af butikscentre og parkeringsanlæg) i bilag 2. 
Den mindre ændring eller udvidelse vurderes 
ikke at have væsentlig skadelig indvirkning på 
miljøet. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer og konkrete pro-
jekter (VVM) offentliggøres med begrundelse og 
klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at 
planforslagene fremlægges i offentlig høring. 
 

 
 


