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Forord  
Kommuneplantillægget giver muligheden for at etablere både boliger og erhverv i et tidligere 
erhvervsområde ved Klostervej i det sydlige af Kloster. 
 
Kommuneplantillægget består af: 
En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål. 
Bestemmelser med tilhørende kort, der omhandler ændringer i hovedstrukturens kort med 
erhvervsområder og ændringer i rammerne for lokalplanlægningen. 

 

Redegørelse 

 
Baggrund og formål 
Dette tillæg til kommuneplanen er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 468 efter et ønske om at 
kunne omdanne den eksisterende erhvervsejendom til blandet bolig- og erhvervsformål, herunder også 
individuelle ferieboliger. Kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre tæt/lav bebyggelse samt 
etageboliger og giver mulighed for at udnytte den eksisterende bebyggelse på ejendommen til 

boligformål samt give mulighed for at udbygge med boliger og ferieboliger ovenpå den eksisterende 
bebyggelse.  
 
Området er på ca. 8700 m² og anvendes i dag til erhverv. Der er et autoværksted med tilhørende bolig 
samt bygninger som tidligere har været anvendt som vandværk. I dag anvendes bygningerne til beboelse 
og værksted samt lager.  
 

Forholdet til kysten 

Området er omfattet af kystnærhedszonen og beliggende i byzone. Der inddrages ikke nye arealer til 
byzone. Den nærmeste kyst Ringkøbing Fjord ligger ca. 1,45 km syd/sydvest for området.  
 
Der er i dag bygninger indenfor rammeområdet. Lokalplanen og kommuneplantillægget vil gøre det 
muligt at opføre tæt/lave boligbebyggelse samt etagebebyggelse i op til to etager.  Det eksisterende 
erhverv på kan bevares og erhvervsejendommene kan genopføres ved brand.  

 
På grund af bestemmelser i lokalplanen om bevaring af beplantningen samt dæmpede mørke farver og 
idet der i dag er tale om en bebyggelse på maksimum 8,5 m over det eksisterende terræn, så vurderes 
oplevelsen af kysten ikke at blive væsentligt påvirket ved realisering af lokalplanens byggemuligheder.  
 
Forhold til anden planlægning 

 
Rammeområde 26er022 ændres fra erhvervsformål til blandet bolig- og erhvervsformål. 
Kommuneplanrammen omfatter matr. nr. 75u og matr. nr. 75ar Søgård Hgd., Nysogn.  

 
Med en anvendelse til blandet bolig- og erhvervsformål gives der, foruden mindre erhverv, mulighed for 
at opføre både åben-lav boliger, tæt-lav boliger samt lejligheder. Derudover gives mulighed for 
ferieboliger på matr. nr. 75ar Søgård Hgd., Nysogn. 

 
Følgende retningslinjer i kommuneplanens hovedstruktur er relevante.  
 
Boliger i kloster, der ligger indenfor kystnærhedszonen skal opretholdes til helårsbeboelse med mindre 
boligerne via lokalplanlægning kan anvendes til en anden boligformål for eksempel ferieboliger. Dermed 
er der overensstemmelse med kommuneplantillægget og hovedstrukturens retningslinjer for 
helårsbeboelse og ferie- og fritidsboliger i kystbyer.  

 
I og med at rammeområdet ændres fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsformål skal 
hovedstrukturkortet for erhverv i byerne ændres ved at erhvervsområdet 26er002 skal fjernes.   

 
Der sker ingen ændringer vedrørende detailhandel indenfor rammeområdet.  
 

Hele Kloster by er beliggende i kystnærhedszonen. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen samt 
kommuneplantillægget udlægges der ikke nye arealer i byzonen. Der planlægges for en blandet beboelse 
indenfor lokalplanområdet og herunder også ferieboliger. Rammeområdet er beliggende 5 km fra 
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Søndervig og 1,5 km fra Baggers Dæmning og der er et behov i området til en varieret udbud af boliger 
og et behov for flere bynære overnatningsfaciliteter for turisterne. Dermed er der overensstemmelse 
mellem kommuneplanens hovedstruktur og kommuneplantillægget. 
 

I og med at rammeområdet og lokalplanområdet er placeres i tilknytning til et bysamfund er der 
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer vedrørende turisme.  
 
Miljøvurdering 
Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), og der er således gennemført en screening af kommuneplantillægget sammen med 
lokalplanforslaget.  

 
Der er en lille påvirkning af miljøet med hensyn til overfladevand. Den forøgede bebyggelse vil give en 
forøgelse af overfladevand fra hustage, veje og parkeringspladser. Det vurderes dog ikke at være et 
problem, da overfladevandet afledes til renseanlæg. Efter separering vil overfladevandet ledes til 
forsyningens regnvandsbassin. 
 

Der kan forekomme en mindre støj-påvirkning fra autoværkstedet ved siden af og der kan komme en 
påvirkning med vejstøj fra Klostervej. Det vurderes dog ikke at være tale om støjgener, der overstiger de 
vejledende grænseværdier for henholdsvis støj fra virksomheder og støj fra veje. Der vurderes dog ikke 
at være behov for krav om støjafskærmning eller krav om dokumentation for overholdelse af støj og 
lugtgrænser inden ibrugtagelse af ny bebyggelse.  
 
Realiseringen af den nye planlægning vil betyde en let øget trafikmængde. Klostervej vurderes at kunne 

håndtere dette.  

 
Der vil ske en fortætning af det eksisterende bymiljø. Realiseringen af planerne vurderes at have en 
positiv indvirkning på bosætningen i Kloster.  
 
Det vurderes, at planerne ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planerne 
ikke vurderes at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet jf. § 8, stk. 2. 
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Bestemmelser 
I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
foretages følgende ændring af Kommuneplan 2021-2033: 
 
HOVEDSTRUKTUR 
Følgende areal, se kortbilag 1, udtages af hovedstrukturens kort med erhvervsområder:  
 

 
Kortbilag 1, Erhvervsområdet 26er022 udtages af hovedstrukturens kort med erhvervsområder 

 
 
RAMMEBESTEMMELSER 
Anvendelsen og de bygningsregulerende bestemmelser for rammeområde 26er022 ændres, hvorved 
navnet på rammeområdet også ændres til 26be022. 
 

Eksisterende rammebestemmelser (Se kortbilag 2) 

 
Områdets anvendelse 
Erhvervsområde  
 
Bebyggelsens art og anvendelse 
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Specifik anvendelse er kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, butikker med særligt 
pladskrævende varer. 
 
Erhvervsområde såsom lettere industri, håndværks-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service 

og administration. Butikker til særligt pladskrævende varer. 
 
Særlige bestemmelser 

Butikker, se Tabel 1 under detailhandel i hovedstrukturen.   
 
Bebyggelsesforhold 

For hele rammeområdet gælder 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 50% af den enkelte ejendom. 

Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etage(r). 
Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. 
Mindste grundstørrelse er 700 m2. 
 
Opholdsarealer 
Opholdsarealer og parkering, se de generelle rammer. 

 
Miljø 
Mindst tilladte miljøklasse er 1.  
Maksimalt tilladte miljøklasse er 3.  
Se mere om miljøklasser i de generelle rammer.  
 
Zonestatus 

Fremtidig zonestatus er byzone 
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Kortbilag 2 Eksisterende rammer, herunder rammeområde 26er022. 
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Nye rammebestemmelser (Se kortbilag 3, ingen ændringer i afgrænsningen af kommuneplanrammen) 
 
Områdets anvendelse 
Blandet bolig og erhvervsområde  

 
Bebyggelsens art og anvendelse 
Specifik anvendelse er boligområder i form af tæt-lav bebyggelse, etagebebyggelse og ferieboliger samt 
erhverv i form af kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, butikker med særligt 
pladskrævende varer. 
 
Erhvervsområde såsom lettere industri, håndværks-, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service 

og administration. Butikker til særligt pladskrævende varer. Der gives alene mulighed for ferieboliger på 
matr. nr. 75ar Søgård Hgd., Nysogn. 
 
Særlige bestemmelser 

Butikker, se Tabel 1 under detailhandel i hovedstrukturen. Maksimum 4 tæt-lav boliggrunde kan 

etableres med en minimum grundstørrelse på 280 m2. Mindste grundstørrelse for yderligere tæt-lav 
boliggrunde er 300 m2. 

 
Bebyggelsesforhold 
For hele rammeområdet gælder 
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etage(r). 
Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. 
 
For tæt-lav boligbebyggelse gælder 

Den maksimale bebyggelsesprocent er 40 % for den enkelte ejendom. 
Mindste grundstørrelse er 280 m². 
 
For etageboliger gælder 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 50 % for den enkelte ejendom. 
Mindste grundstørrelse er 300 m2. 
 

For kontor- og serviceerhverv gælder 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 50% af den enkelte ejendom. 
Mindste grundstørrelse er 700 m2. 
 
For let industri og håndværk gælder 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 50% af den enkelte ejendom. 

Mindste grundstørrelse er 700 m2. 
 

For butikker med særligt pladskrævende varer gælder 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 50% af den enkelte ejendom. 
Mindste grundstørrelse er 700 m2. 
 
Infrastruktur 

Området vedbetjenes fra Klostervej af maksimum 2 overkørsler. 
 
Opholdsarealer 
Opholdsarealer og parkering, se de generelle rammer. 
På matr. nr. 75ar Søgård Hgd., Nysogn (Klostervej 1) tillades det fælles opholdsareal dog reduceret til 15 
% af grundarealet. 
 

Miljø 
Mindst tilladte miljøklasse er 1.  

Maksimalt tilladte miljøklasse er 3.  
Se mere om miljøklasser i de generelle rammer. 
 
Zonestatus 

Fremtidig zonestatus er byzone 
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Kortbilag 3 Nyt rammeområde 26be022.  
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Planloven 
I henhold til Planlovens § 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i 

Planlovens § 12 stk. 2 og 3. 

 

I henhold til §12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i 

strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det 

pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før 

kommuneplanen. 

 

I henhold til §12, stk. 3 kan byrådet inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af 

bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller 

anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, 

når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er 

omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

 

Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-2033 offentliggøres samtidig med forslag til Lokalplan nr. 

468 i henhold til Planlovens § 24, med en frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller 

ændringsforslag til planforslagene. 

 
 
 

Vedtagelsespåtegning 
 

Forslag til kommuneplantillægget 
Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 24 i Lov om planlægning, den 
      2021.  

 
 
 
 
 Hans Østergaard  Jens Peter Hegelund Jensen 
 Borgmester  Kommunaldirektør 

 
 
 
Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget 
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd/Teknik- og Miljøudvalg i henhold til § 27 i Lov 
om planlægning, den       2021. 

 
 
 
 

 Hans Østergaard  Jens Peter Hegelund Jensen 
 Borgmester  Kommunaldirektør 
 
 
 
Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget 
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2021. 

Kommuneplantillægget er i henhold til § 54b i Lov om planlægning registreret i Plandata.dk. 


