
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

    

Vurdering af miljøforhold ved nyt plangrundlag for Klostervej 1 og 3, 6950 
Ringkøbing 

 

1. Baggrund 
Ejendommen Klostervej 1, 6950 Ringkøbing ønskes anvendt til boliger, herunder individuelle 

ferieboliger samt erhverv i form af ikke isoleret lager. 

I dag ligger ejendommen inden for rammeområde 26er022, der er udlagt til erhvervsformål, herunder 

kontor- og serviceerhverv, lettere industri, håndværks-, lager- og værkstedsvirksomhed samt butikker 

til særligt pladskrævende varer. Miljøklasse 1-31.  

Miljøklasse 3 svarer til den typiske maksimalt tilladte miljøklasse i et blandet bolig- og 

erhvervsområde samt i et centerområde (de centrale dele af en by). 

En lokalplan må ikke stride imod kommuneplanen. Derfor kræves der udarbejdelse af et 

kommuneplantillæg, hvis den ønskede lokalplanlægning skal kunne gennemføres. 

Rammeområde 26er022 omfatter foruden Klostervej 1 også ejendomme Klostervej 3, se figur 1 

herunder.  

Ejendommen Klostervej 3 anvendes i dag til et autoværksted med en tilhørende bolig. På 

autoværkstedet foregår der reparation af biler og skift af dæk og motorolie. Der foregår ingen 

undervognsbehandling eller lakering. Derudover foregår der alene svejsning i mindre omfang.  

                                                             
1 Jf. håndbog om miljø og planlægning kan miljøklasse 1-3 forstås som følger:  
Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan 
integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 0 m. 
 
Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne 
indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 20 m. 
 
Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i 
erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Anbefalet 
minimumsafstand i forhold til boliger 50 m. 
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Begge ejendomme er ligger inden for delområde 1. E.02 i Lokalplan nr. 24, der fastlægger, at området 

må anvendes til erhvervsformål, herunder:  

”Der må indenfor områderne kun opføres eller indrettes bebyggelse til lettere industri, 

lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. 

Der må inden for områderne kun udøves virksomhed som ikke eller kun i mindre grad 

medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at 

der på hver ejendom opføres eller indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for 

indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.” 

 

 

 

 

Figur 1: Oversigtskort med eksisterende kommuneplanrammer for Klostervej 1 og 3, 6950 Ringkøbing (matrikel 

nr. 75ar og 75u Søgård Hgd., Nysogn). 
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2. Vurdering 
Anvendelsen af Klostervej 3, 6950 Ringkøbing vurderes at kunne fortsætte uagtet, at anvendelsen af 

området i kommuneplanen ændres til blandet bolig- og erhvervsformål og uagtet, at der 

lokalplanlægges til blandet bolig- og erhvervsformål på ejendommen Klostervej 1. 

Baggrunden for denne vurdering er, at der allerede i dag er begrænsede muligheder for at udvide 

autoværkstedet. Øvrige begrundelser fremgår af nedenstående afsnit. 

2.1 Den konkrete anvendelse vurderes at være netop blandet bolig- og erhvervsformål 

I det der til autoværkstedet er en tilhørende bolig vurderes der at være tale om en anvendelse til 

blandet bolig- og erhvervsformål.  

Autoværksteder er almindeligvis karakteriseret som værende aktiviteter i miljøklasse 3-5. I denne 

konkrete sag er der tale om et mindre værksted med få ansatte og uden lakeringsaktiviteter eller 

lignende. Grundet dette og de konkrete aktiviteter på værkstedet er det derfor Ringkøbing-Skjern 

Kommunes vurdering, at der er tale om et autoværksted med en maksimal miljøklasse 3. 

2.2 Den eksisterende lokalplan 

Jævnfør den eksisterende lokalplan kan der ikke foregå generende aktiviteter på hverken Klostervej 1 

eller 3. Den maksimale miljøklasse på 3 stemmer derfor fint overens med den tilladte anvendelse efter 

den gældende lokalplan.  

2.2 Andre boligenheder nær ved 

Rundt om autoværkstedet er der boliger, herunder den tilhørende bolig til værkstedet, der ligger 

nærmest lokalplanområdet (Klostervej 1). Nord for autoværkstedet er der eksisterende boliger, hvor 

den nærmeste ligger ca. 10 m fra værkstedsbygningen. 

I lokalplanen fastsætte bestemmelser om, at nye boliger (på Klostervej 1) skal placeres minimum 5 m 

fra skel. Der er ca. 25 m fra selve autoværksted om til lokalplanområdet. De nye boligenheder vil 

derfor blive opført i en afstand på ca. 30 m fra selv autoværkstedet og de vil derfor ikke komme 

nærmere værkstedet end allerede eksisterende boliger. 

Endelig ligger lokalplanområdet syd for autoværkstedet, hvilket gør det mindre følsomt overfor 

eventuel luftforurening grundet den mest udbredte vindretning. 

2.3 Opsummerende 

En ændring af anvendelsen fra erhvervsformål til blandet bolig- og erhvervsformål med samme 

maksimale miljøklasse samt planlægning for blandet bolig- og erhvervsformål på ejendommen 

Klostervej 1 vurderes derfor ikke at påvirke autoværkstedet. 

Baggrunden er, at den konkrete anvendelse vurderes at være netop blandet bolig- og erhvervsformål. 

De eksisterende omkringliggende boliger nord for Klostervej 3; den eksisterende lokalplan og de 

eksisterende bestemmelser for rammeområdet med en maksimal miljøklasse på 3 medfører, at der i 

dag ikke er mulighed for at udvide aktiviteten i autoværkstedet væsentligt. Nye boliger på Klostervej 1 

vurderes ikke at komme væsentlig tættere på selve autoværkstedet end allerede eksisterende 

boligenheder.  
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