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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 
hvordan lokalplanen forholder sig til anden 
planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen 
kræver tilladelser eller dispensationer fra andre 
myndigheder. 
 
Planbestemmelserne, der er de bindende 

bestemmelser for områdets fremtidige 
anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i 
kursiv har til formål at forklare og illustrere 

planbestemmelserne 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 
området er disponeret ved udarbejdelsen af 

lokalplanforslaget. 
 
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området 
er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med 
lokalplanbestemmelserne som er bindende. I 

tilfælde der er uoverensstemmelse mellem kort og 
bestemmelserne, så er det teksten, der er 

bindende. 
 
Illustrationsskitse, der viser eksempel på, 
hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter 
planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og 
inspiration 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 

anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. 

Dette gælder også, når det er nødvendigt for at 
sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når 
der skal overføres 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 
ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages 
endeligt. 

 
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne 
indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så 
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et 
nyt planforslag, starter proceduren forfra med 
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. 
 

Den endelige vedtagne lokalplan 
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og 
bekendtgjort denne, er den bindende for de 

ejendomme, der ligger inden for lokalplanens 
område. Det betyder, at der ikke må etableres 
forhold i strid med planens bestemmelser. 
 

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig 
anvendelse, som er etableret før 
lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan 
fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med 
lokalplanen - også efter ejerskifte. 
 

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre 
de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i 
planen. 
 
Kommuneplantillæg nr. 49 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de 

gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres 

de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg 
til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres 
samtidig med lokalplanen og med samme 
indsigelsesfrist. 
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:2000 kr.  
Luftfoto optaget i 2018. 

 

 

 

Lokalplanens baggrund og formål 
Lokalplanen er udarbejdet for at kunne omdanne 
den eksisterende ejendom til boligformål, 
herunder også til individuelle ferieboliger. 
Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt/lav 

bebyggelse samt etageboliger (lejligheder). 
Sidstnævnte sker for at udnytte den eksisterende 
bebyggelse på ejendommen til boligformål og 
ferieboliger.  
 
Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune 
besluttede på mødet den 11. august 2020, at 

igangsætte udarbejdelse af et plangrundlag for 
ejendommen Klostervej 1, 6950 Ringkøbing til 
ferieboliger. 
 
Siden er det blevet klart, at der for at understøtte 
boligudbuddet i Kloster bør planlægges mere 

generelt til boligformål, herunder også individuelle 
ferieboliger. Derudover planlægges der for 
fastholdelse/nybygning af en mindre 

erhvervsmulighed i området i form af et ikke 

isoleret lager. 
 
Formålet med lokalplanen er derudover at sikre 
områdets vejadgang og tilkobling til stinettet 
foruden indpasning af bebyggelsen i landskabet 

og omgivelserne, samt at bebyggelserne 

harmonerer med hinanden. Det er også formålet 
med lokalplanen at sikre bevaring og forlængelse 
af beplantningsbælterne om området samt at der 
etableres arealer til både fælles og privat ophold. 
Endelig er det lokalplanens formål at sikre naboer 
mod gener i form af skyggekast eller indblik.  
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Lokalplanområdet 
Lokalplanens område er ca. 5725 m² og udgør 
den sydvestlige afgrænsning af landsbyen Kloster.  
 
Området ligger i byzone og er omfattet af en 
kommuneplanramme, som udlægger området til 
erhvervsformål.  
 

Ejendommen husede tidligere Kloster Vandværk 
og ejendommens bebyggelse består af beboelse 
på ca. 200 m² og erhverv i form af et ikke isoleret 
lager på ca. 341 m², værksted og garage på ca. 

220 m². Ejendommen ligger ud til kommunevejen 
Klostervej.  
 

Inden for lokalplanområdet er der 760 m2 
eksisterende bebyggelse i en etage.  
 
Langs skel mod syd og delvist langs skel mod vest 
er der et eksisterende beplantningsbælte. 
Ligeledes afgrænses lokalplanområdet med et 

beplantningsbælte mod øst og nord.  
 
I det vestlige af området er der en ventilbrønd, et 
elskab og en fiberbrønd med tilhørende ledninger, 
som er sikret ved tinglysning.  
 

Mod nord er der et eksisterende regnvandsbassin. 

Derudover går der en råvandsledning og et 
luftledning gennem området, se bilag 2. 
 

 
Billedet viser lokalplanområdet fra Klostervej 

 

Lokalplanområdets omgivelser 
Mod nord grænser lokalplanområdet op til et 
autoværksted med en tilhørende bolig. Mod syd 

og vest grænser lokalplanområdet op til åbne 
landbrugsmarker. Vest for området ligger 
Klostervej med tilhørende sti langs den vestlige 
side af vejen. Øst for vejen er der åbne marker og 
en fodboldgolfbane.  
 
 

Ejendommen er beliggende i kystnærhedszonen 
ca. 1500 m fra Ringkøbing Fjord og surfer-spottet 
ved Baggers Dæmning og ca. 3500 m fra Stadil 
Fjord og Røjklit Havn.  

 
Landskabet omkring området er åbne 
landbrugsmarker, som er en del af 
fjordkystlandskabet langs med Vesterhavet.  
 

 
Billedet viser Røjklit Havn (@Discover Denmark).  
 

 
Billedet viser Baggers Dæmning (@Discover 

Denmark). 
 

Lokalplanens indhold 
Lokalplanen giver mulighed for at udnytte den 
eksisterende bebyggelse til boligformål og til at 

udbygge boligarealet med boliger oven på den 
eksisterende bebyggelse samt at opføre ny 
bebyggelse i form af tæt/lav bebyggelse. De 
nuværende erhvervsarealer kan fortsat anvendes 
til ikke isoleret lager.  
 
Disponering og anvendelse 

Området opdeles i fire delområder, se kortbilag 3.  
Generelt kan området anvendes til etageboliger 
og tæt-lav boliger. 10 af disse boliger kan 
anvendes som ferieboliger. Derudover kan der 
opføres et koldlager (et ikke isoleret lager) på op 
til 560 m2 samlet inden for lokalplanområdet.  
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Delområde I udgør et areal langs med det 
nordlige skel. Her kan der opføres tæt/lav 
boligbebyggelse i op til to etager og/eller et ikke 
isoleret lager. De tæt-lave boliger kan også 

anvendes til ferieboliger. Derudover skal der 
etableres et beplantningsbælte mod nord og vest.  
 
Delområde II udgøres af den eksisterende 
bebyggelse inklusiv et eksisterende koldlager (et 
ikke isoleret lager). Her kan den eksisterende 
bebyggelse ombygges til flere boliger og 

udbygges med en ekstra etage til f.eks. 

individuelle ferieboliger, se kortbilag 3.  
 
I delområde II er der er også mulighed for at rive 
den eksisterende bebyggelse ned. Der kan i så 
tilfælde opføres enten tæt/lav boliger eller 

etageboliger i op til 2 etager, hvor der er 
mulighed for individuelle ferieboliger. Samtidig er 
der mulighed for et koldlager (et ikke isoleret 
lager). 
 
Syd for delområde I er der plads til køre- og 
vendearealer, tekniske anlæg samt parkering, se 

kortbilag 3. Dette er delområde III, som også 
indeholder et beplantningsbælte mod øst og vest. 
 

Delområde IV udgøres af arealet længst mod syd, 
se kortbilag 3. Her kan etableres fælles 
opholdsarealer for områdets beboere, herunder 
beplantningsbælte mod syd øst og vest.  

Der reserveres areal til fælles renovationsløsning 
inden for delområde III, se kortbilag 3. 
 
Bebyggelse 
Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 
tæt/lav boliger samt etageboligbebyggelse i op til 

to etager, maksimum 8,5 m over det eksisterende 
terræn. Der er mulighed for at etablere op til 
maksimum 10 individuelle ferieboliger indenfor 
lokalplanområdet. Derudover er der mulighed for 
et koldlager (ikke isoleret lager) på op til 560 m2 
samlet inden for lokalplanområdet. 

 

Med lokalplanen gives der mulighed for at 
omdanne hele eller dele af den eksisterende 
bebyggelse til boliger. Derudover kan der opføres 
en etage oven på det eksisterende byggeri til 
boligformål i form af ferieboliger.  
 
Hvis den eksisterende bebyggelse nedrives inden 

for delområde II, kan der opføres erhverv på 
samlet 560 m2 indenfor hele lokalplanområdet 
eller der kan opføres ca. 725 m² til tæt-lav- eller 
etageboligbebyggelse i op til to etager. 
 

 
Skitsen viser facaden mod øst ved ombygning af den 

eksisterende bebyggelse. 

 

For at sikre nabobebyggelsen mod nord mod 
indbliksgener og evt. skyggepåvirkning skal 
bebyggelsen i delområde I placeres 5 m fra det 
nordlige skel. Dette sikrer afstand til det nordlige 

skel.  
 
Trafik 

Lokalplanområdet vejbetjenes med én overkørsel 
fra Klostervej placeret som den bestående 
overkørsel.  
 
De interne veje i området anlægges med en 
bredde på 5,00 m og med en vendeplads på 
minimum 15 x 15 m til brug for renovationsbilen. 

 
Parkeringspladserne placeres langs den 
eksisterende bebyggelse. Det skal sikres, at der 
alene sker udkørsel til Klostervej ved overkørslen.  
 

For at sikre tilgængelighed til stinettet adskilt fra 

den kørende trafik gives mulighed for at tilkoble 
stien vest for Klostervej via stiadgang fra 
delområde III, se kortbilag 3. 
  
Landskab og beplantning 

Landskabet er omkring lokalplanområdet 
forholdsvist fladt. Der er i dag et 

beplantningsbælte langs lokalplanområdets 
afgrænsning mod syd, øst samt delvist mod vest. 
 
Beplantningsbæltet bevares og udbygges mod 
nord for at sikre imod indkig til bebyggelsen fra 
det åbne land og for at mindske bebyggelsens 
indvirkning på landskabet. Derudover skal 

beplantningen bidrage til at sikre naboen mod 
nord mod indkig. 
 
For at sikre tilpasning til området stilles krav om, 
at der skal anvendes dæmpede mørke farver til 
facader og døre/porte på ny bebyggelse. Rammer 

for vinduer og døre kan dog også være hvide. 
 
Nabohensyn 
Nærmeste nabo er boligen tilhørende 
ejendommen Klostervej 3, 6950. Beboelsen på 
naboejendommen ligger 5 m fra skel. Naboen 
primære opholdsarealer er mod syd og vest. For 

at mindske indbliksgener er der lavet byggelinjer 
på 5 m fra det nordlige skel samt stillet krav om 
hegn og beplantning i minimum 1,8 m højde. 
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Ekspropriation 
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 
i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører 

private, eller private rettigheder over fast 
ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig 
betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller 
byplanvedtægt og for varetagelsen af almene 
samfundsinteresser. 
 
Ekspropriation efter planloven kan ske under 

opfyldelse af en række betingelser. Heraf kan 

følgende særligt fremhæves: 
 

 Der skal foreligge en vedtaget og 
offentligt bekendtgjort lokalplan (eller 
byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor 

der træffes beslutning om ekspropriation. 
 Lokalplanen skal indeholde præcise og 

detaljerede 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 
ekspropriationstidspunktet. 

 Ekspropriation i planloven kan ske til 
offentlige formål. Ekspropriation til fordel 
for en privat aktør er heller ikke 
udelukket, 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 
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, 
ejeren har indgået aftale med, selv vil og 
kan forestå virkeliggørelsen, kan der 

heller ikke eksproprieres. Det er desuden 

en betingelse, at der skal være et aktuelt 
behov for virkeliggørelse af de 
foranstaltninger, som lokalplanen giver de 
planmæssige rammer for. 

 Ekspropriation skal være nødvendig og 
tidsmæssig aktuel for realisering af 
ekspropriationsformålet, ligesom 

indgrebet og betydningen heraf for den 
ejer af ejendom, som vil skulle 
eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold 
til de almene samfundsinteresser, som 
forfølges med ekspropriationen. Kravet 
om rimelighed og forholdsmæssighed må 

således vurderes konkret med hensyn til 

indgrebets karakter og betydning for de 
involverede. 

 
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at 
ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved 
ekspropriationssagens gennemførelse skal 

kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler 
for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. 
 
Det indebærer bl.a.: 

 At kommunen har ansvaret for at 
tilvejebringe grundlaget for ekspropriation 
inklusive arealfortegnelse og 

ekspropriationsplan, 

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

 At kommunen skal afholde 

åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er 
indkaldt, og hvor grundlaget for 
ekspropriationen gennemgås, 

 At kommunen under åstedsforretningen 
kan fremsætte erstatningsforslag over for 
ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan 
acceptere 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 
ekspropriation, 

 At kommunalbestyrelsen som hovedregel 
først efter udløbet af fristen på fire uger 

efter åstedsforretningen kan træffe 
beslutning om ekspropriation, og at 
kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
ekspropriationsbeslutningen kan 
fremsætte erstatningsforslag over for 
ejere m.fl., 

 At ejere m.fl. kan klage til 
Planklagenævnet over lovligheden af 
ekspropriationsbeslutningen, og 

 At kommunen har pligt til at sørge for, at 
erstatningen fastsættes ved taksation, 
hvis der ikke kan opnås aftale om 

erstatning. Sagen skal indbringes til 

taksationsmyndigheden senest otte uger 
efter, at ekspropriationsbeslutningen er 
meddelt og – i tilfælde af klage over 
ekspropriationsbeslutningen – 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 
Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation 
efter vejloven, 2015. 
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Lokalplanens sammenhæng med 
anden planlægning 
 
EU-naturbeskyttelsesområder 
Ifølge bekendtgørelse om administration af 

planloven i forbindelse med internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter (Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. 
november 2016) kan et planforslag ikke vedtages, 
hvis gennemførelse af planen kan betyde: 
- at planen skader Natura 2000-områder, 

- at yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde 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 
beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, 
som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra 
b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.  

 
Natura 2000 områder 
Lokalplanplanområdet ligger i Kloster og 
området anvendes ved planens udarbejdelse 
til erhvervsformål og boligformål. Der er tale 
om et areal, der anvendes til bymæssigt 

formål.  
Nærmeste Natura 2000 område habitat 

ligger ca. 1,2 km nord for planområdet ved 
Stadil Fjord og der er ca. 2 km til nærmeste 
Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde. 
 
Alene på grund af afstanden vurderes det, at 

planlægningen for området til boligformål, 
hverken i sig selv eller sammen med andre 
planer og programmer vil påvirke Natura 
2000 området.  
 
En række dyr og planter, der er omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, 

fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i 
nærområdet for arealet. Ringkøbing-Skjern 
Kommune har ingen aktuelle registreringer af 

plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV 
i lokalplanområdet. 
 

Området anvendes i dag til erhvervs- og 
boligformål, og området vurderes ikke at 
indeholde særlige naturværdier. Det er derfor 
kommunens vurdering, at der næppe er 
forekomster af de beskyttede plantearter på 
arealet. 
 

Grundet bilag IV-dyrearternes levevis, vurderer 
Ringkøbing-Skjern Kommune, 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 

er endvidere Ringkøbing-Skjern Kommunes 
vurdering, at en realisering af lokalplanen ikke vil 

skade yngle- eller rasteområder for arter, der er 
beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. 
Forholdet til kysten 
Området er omfattet af kystnærhedszonen, men 

er beliggende i byzone. Der inddrages ikke nye 
arealer i byzone.  
 
Der i dag bygninger på ejendommen. Lokalplanen 
vil gøre det muligt at opføre tæt/lav 
boligbebyggelse samt etageboligbebyggelse i op 
til 2 etager. Dette kan blandt andet ske ved at 

opføre boliger oven på den eksisterende 

bebyggelse.  
 
Der bevares og etableres beplantning langs med 
lokalplanområdets nordlige, vestlige, sydlige og 
østlige grænse.  

 
Den nærmeste kyst ligger ca. 1,45 km 
syd/sydvest for området og er Ringkøbing Fjord.  
 

 
Kortet viser afstanden til kysten fra lokalplanområdet. 

 
Grundet bestemmelse om bevaring af 
beplantningen samt dæmpede mørke farver og 

idet der er tale om en bebyggelse på maksimum 2 
etager og maksimum 8,5 m over det eksisterende 
terræn, så vurderes oplevelsen af kysten ikke at 
blive væsentlig påvirket ved realisering af 
lokalplanens byggemuligheder. Der skal derfor 
ikke redegøres nærmere, jf. planlovens § 16, stk. 

5. 
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Lokalplanens realisering vurderes ikke at medføre 
væsentlig påvirkning af natur- og friluftsmæssige 
interesser. Dette skyldes, at der er tale om et 
eksisterende bebygget areal i byzone, der 

omdannes fra erhverv til blandet bolig- og 
erhvervsformål, og som er beliggende forholdsvist 
langt fra kysten.  
 

 
Billedet viser lokalplanområdet fra Klostervej set fra 
sydøst. 

 
Den visuelle påvirkning af omgivelserne vurderes 
ikke til at være væsentlige, da der i forvejen er 

byggeri i lokalplanområdet og idet byggeriet ikke 
bliver højere end 8.5 m og da der opretholdes et 
beplantningsbælte rundt om lokalplanområdet. 

Derudover stilles også krav om dæmpede mørke 
farver for facader og døre samt porte. 
 
Kommuneplanen 
Lokalplanområdet ligger inden for 
kommuneplanens rammeområde 26er022, der 

fastlægger områdets anvendelse til kontor- og 
serviceerhverv, let industri og håndværk og 
butikker med særligt pladskrævende varer. 
Rammeområdet omfatter både Klostervej 1 og 3, 
6590 Ringkøbing. 
 
En anvendelse af ejendommen Klostervej 1 til 

boligformål er derfor i strid med kommuneplanen. 
Dette er baggrunden for at der udarbejdes et 
tillæg til Kommuneplan 2021-2033 (Tillæg nr. 
49). Med kommuneplantillægget ændres 
anvendelsen af hele rammeområdet til blandet 
bolig- og erhvervsformål med mulighed for 
ferieboliger på matrikel 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. matr. 75ar Søgård Hgd., Nysogn. 

 

På denne måde sikres den nødvendige 
overensstemmelse mellem kommuneplanen og 
den i nærværende lokalplan fastsatte anvendelse 
af Klostervej 1. Derudover kan anvendelsen af 

ejendommen Klostervej 3, 6950 forsætte som 
hidtil.  
  
 

 
Afgrænsningen af lokalplanen og 

kommuneplantillægget.  
 

Kommuneplantillæg nr. 49 offentliggøres samtidig 
med lokalplanen. 
 
Lokalplan nr. 24 
Arealet for nærværende lokalplan ligger inden for 
delområde 1.E02 i Lokalplan nr. 24. Med 

vedtagelsen af nærværende lokalplan aflyses 
Lokalplan nr. 24 for den del af arealet, der ligger 
inden for nærværende lokalplans afgrænsning.  
 
 

Miljøforhold 
Opvarmning  
Lokalplanområdet ligger inden for 
forsyningsområdet for Kloster Fjernvarme 

(Ringkøbing Fjernvarme) og kan derfor tilsluttes 

fjernvarmen.  
 
Den nye bebyggelse påtænkes dog opført som 
lavenergihuse efter det til enhver tid gældende 
bygningsreglement. 
 
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 
vandforsyning efter Ringkøbing-Skjern Kommunes 

anvisninger. Området ligger inden for Ringkøbing-
Skjern Forsynings forsyningsområde.   
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Grundvand 
Lokalplanområdet ligger inden for et område med 
særlige drikkevandsinteresser (OSD). Boliger og 

ferieboliger er ikke en grundvandstruende 
aktivitet. Der skal derfor ikke udarbejdes en 
særlig grundvandsredegørelse for den ændrede 
anvendelse.  
 
Inden for lokalplanens delområde IV er der to 
sløjfede boringer.  

 

Klimatilpasning 
Lokalplanområdet ligger uden for områder med 
risiko for oversvømmelse (opstigning af 
grundvand). 
 

Kloakering 
Området er i Spildevandsplan 2019-2027 udlagt 
til et spildevandskloakeret område. Det vil derfor 
ikke være nødvendigt med et tillæg til 
Spildevandsplanen for at sikre kloakforsyningen i 
området. Området er planlagt separeret i 
perioden 2021-2027. 

 
Jordforurening 
I henhold til Jordforureningslovens § 50a (LBEK 

nr. 282 af 27. marts 2017) 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.  
 

Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller 

jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet 
standses ifølge § 71 i lov om forurenet jord. 
Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern 
Kommune, og arbejdet må først genoptages efter 
fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, 

om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. 
 

Renovation 
Renovation boliger 
Placering af affaldsbeholdere skal følge regulativet 
for husholdningsaffald i Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Der reserveres areal til renovation 
indenfor delområde I og III. 
Renovation for erhverv 

Ved erhvervsejendomme bør der udlægges 
arealer til opsamling af affald, så det sikres, at 
der er plads til en rationel affaldssortering og 
opbevaring.  
 
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene 

mellem afhentningssted og renovationsbilerne 

leve op til reglerne for dagrenovation i 
Ringkøbing-Skjern Kommune.  
 
Hvor der er behov for at opsamlingen af affald 

skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn 
til, at containeren skal kunne tømmes af en 
lastbil, som skal kunne komme helt hen til 
containeren. 
 
Afstand til nabobeboelser 
Nærmeste nabo er boligen tilhørende 

ejendommen Klostervej 3, 6950. Beboelsen er 

beliggende 5 m fra skel. Naboens primære 
opholdsarealer er mod syd og vest. For at 
mindske indbliksgener er der lavet byggelinjer på 
5 m fra det nordlige skel samt stillet krav om 
hegn og beplantning. 

 
Støj-, lugt- og luftforurening fra virksomheder 
I henhold til Planlovens § 15a må en lokalplan 
kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom 
anvendelse, hvis planen med bestemmelser om 
etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. 
kan sikre den fremtidige anvendelse mod 

støjgener. 
 
Jævnfør planlovens § 15b må en lokalplan kun 

udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller 
anden luftforurening fra 
produktionsvirksomheder, transport- og 
logistikvirksomheder og husdyrbrug til boliger, 

hvis lokalplanen med bestemmelser om 
bebyggelsens højde og placering kan sikre den 
fremtidige anvendelse med en sådan forurening. 
 
Mod nord grænser lokalplanområdet op til et 
autoværksted med tilhørende bolig. Værkstedet 

er beliggende ca. 25 m fra lokalplanområdet. 
Imellem værkstedet og lokalplanområdets 
nordlige afgrænsning er den tilhørende bolig til 
autoværkstedet placeret.  
 
Autoværksteder er almindeligvis i miljøklasse 3-5, 

jf. håndbog om miljø og planlægning. 

 
Der er dog tale om et værksted med få ansatte og 
uden lakeringsaktiviteter eller lignende. 
Ringkøbing-Skjern Kommune fører miljøtilsyn 
med virksomheden og virksomheden er omfattet 
af autoværkstedsbekendtgørelsen. 
 

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. Det 
er derfor Ringkøbing-Skjern Kommunes 
vurdering, at der er tale om et autoværksted med 

en maksimal miljøklasse 3.  
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Dette er også i overensstemmelse med den 
eksisterende Lokalplan nr. 24, hvor delområde 1. 
E.02 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.” 
 
Miljøklasse 3 svarer til den typiske maksimalt 

tilladte miljøklasse i et blandet bolig- og 
erhvervsområde samt i et centerområde. 
 
Rundt om autoværkstedet er der boliger, 
herunder den tilhørende bolig til værkstedet, der 
ligger nærmest lokalplanområdet. Nye boliger vil 
derfor ikke kommer tættere på værkstedet end 

allerede eksisterende boligenheder. Nord for 
autoværkstedet er der eksisterende boliger. 
Nærmeste bolig nord for autoværkstedet ligger 

ca. 10 m fra værkstedsbygningen.  
 
Endelig ligger lokalplanområdet syd for 
autoværkstedet, hvilket gør det mindre følsomt 

overfor eventuel luftforurening grundet den mest 
udbredte vindretning. 
 
I boligområder må støjniveauet fra veje ikke 
overskride Lden 58db.  
 

Klostervej ligger i en afstand på ca. 19 m fra den 
eksisterende bebyggelse og 5 m fra den nye tæt-
lav bebyggelse. Trafikken på Klostervej er ca. 
1850 køretøjer i døgnet. Det vurderes, at 
støjniveauet fra trafikken på Klostervej ikke giver 
anledning til behov for etablering af 

støjafskærmende foranstaltninger.  

 
Som følge af ovennævnte forhold, herunder 
anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende 
lokalplan, så vurderes autoværkstedet og 
Klostervej ikke at medføre forurening af 
omgivelserne. Planlovens § 15a og § 15b 
vurderes derfor ikke relevante. Der gives dog med 

lokalplanen mulighed for hegning eller lignende 
mod nord i delområde I for at sikre mod evt. 
indkigsgener for naboen nord for 
lokalplanområdet. Denne hegning kan – såfremt 
boligejerne inden for delområde I måtte ønske det 
– udføres som en støjskærm. 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. 
 
Påvirkning af nabovirksomhed 

Autoværkstedet nord for lokalplanområdet 
vurderes ikke at blive væsentlig påvirket af den 
ændrede planlægning.  
 
Dette skyldes primært den begrænsede aktivitet, 
der i dag er mulig for autoværkstedet efter den 
gældende lokalplan, se afsnittet ovenfor.  

 

Derudover er autoværkstedets aktiviteter 
begrænset af allerede eksisterende boligenheder 
rundt om værkstedet. Med nærværende lokalplan 
kommer der ikke nye boligenheder nærmere 
værkstedet end allerede eksisterende 

boligenheder. Grundet dette og da den tilhørende 
bolig til autoværkstedet ligger mellem værkstedet 
og lokalplanområdet, så vurderes en ændring af 
området fra erhvervsformål og til blandet bolig- 
og erhvervsformål ikke at medføre skærpede 
støjgrænser.  
  

Miljøvurdering 
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, 
stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en 

miljøvurdering, hvis planen skønnes at:  
1. være omfattet af lovens bilag 1 og 2 
2. kunne påvirke et udpeget 

internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt, 
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 
indeholder 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). 

 
Screening af lokalplanforslaget 
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en 
screening af lokalplanforslaget (og forslag til 
kommuneplantillægget) 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. 
468. 
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Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en 
screening af lokalplanen (og 
kommuneplantillægget) i henhold til ovennævnte 

screeningsskema, se bilag 5. 
 
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 gives med lokalplanen mulighed for hegning 
eller lignende mod nord i delområde I for at sikre 
mod eventuelle indkigsgener for naboen nord for 
lokalplanområdet. Denne hegning kan – såfremt 

boligejerne inden for delområde I måtte ønske det 
udføres som en støjskærm.  
 

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 lokalplanen vil betyde en let øget 
trafikmængde. Klostervej vurderes at kunne 
håndtere dette.  
 
Der vil ske en fortætning af det eksisterende 

bymiljø. Realiseringen af lokalplanen vurderes at 
have en positiv indvirkning på bosætningen i 
Kloster.  
 
Det vurderes, at lokalplanen (og 
kommuneplantillægget) ikke er omfattet af kravet 

om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planerne 

ikke vurderes at medføre væsentlige indvirkninger 
på miljøet jf. § 8, stk. 2. 
 
 

Tilladelser eller dispensationer 
fra andre myndigheder 

Servitutter 
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over 
tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- 
og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er 
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber 

høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan 
f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-

kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, 
gasledninger og spildevandsledninger. 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 
graveforespørgslen er at få afklaret, hvilke 
ledninger der ligger i det pågældende areal, og 

dermed undgå, at der sker skade på ledningerne 

ved gravearbejder. 
 
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret 
følgende tinglyste servitutter, som kan have 
betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for 

lokalplanområdet. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, 
at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle 
fejl og mangler i servitutoversigten.  
 
Matr.nr. 75ar, Søgård hgd., Nysogn. 

Tinglyst: 20.02.2014. 
Titel: 10 kV anlæg, ledninger og tekniske anlæg.  
Påtaleberettiget: RAH NET A/S 

 
Tinglyst: 21.02.2017. 
Titel: Vandforsyningsledninger, ledninger og 
tekniske anlæg. 

Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern Vand A/S 
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Lokalplanområdets afgrænsning 

 

 

 

Indledning  

  
I henhold til Lovbekendtgørelse af Lov om 
planlægning, 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. 

Lokalplanens bestemmelser suppleres af 
bestemmelse i anden lovgivning navnlig 
byggeloven – herunder bygningsreglementet. 

  
Lokalplanens bestemmelser er bindende og 
registreres i Plandata.dk. 

 
Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre 
margen. 

I højre margen – med kursiv – er der korte 
supplerende kommentarer til de enkelte 

bestemmelser. 
Tekst skrevet i kursiv er altså ikke 
lokalplanbestemmelser og er således ikke 

bindende. 
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1. Formål  

  
Lokalplanens formål er at sikre: 
 

At området kan anvendes til blandet bolig- og 
erhvervsformål i form af tæt/lav boliger og 
etageboliger samt erhverv i form af et ikke 
isoleret lager.  

 
 

Anvendelsen til bolig- og erhvervsformål fastlægges 
i § 3.1-3.3. 

 

  
At op til 10 af boligenhederne kan anvendes til 

individuelle ferieboliger.  

Bestemmelsen er med til at sikre et varieret 

boligudbud. Opmærksomheden henledes på 
sommerhusloven i forbindelse med de individuelle 
ferieboliger. Derudover gøres opmærksom på, at der 
er større isoleringskrav med videre til boliger end til 
ferieboliger. Dette kan få betydning, hvis der ønskes 
mulighed for at ændre anvendelsen fra feriebolig og 
til bolig. 

 
 
Sti- og vejadgang sikres via henholdsvis § 8.3 og § 
8.1. 
 
Hensyn til naboer følges op af bestemmelser om 
bebyggelsens højde, etageantal i § 5.1 og § 5.2, at 

bestemmelser om bebyggelsens placering § 6.2 og 

med bestemmelser om terrænregulering og hegning 
i henholdsvis § 7.2 og § 7.4. 
 
Indpasning i landskabet med videre følges op med 
bestemmelser om materialevalg og farver inden for 

de enkelte delområder § 6.1-6.4. 
 
Denne bestemmelse om beplantningsbælter følges 
op i § 7.3.  
 
Krav til fælles og private opholdsarealer følges op af 
§ 3.4 samt § 7.1.  

 

 

At eksisterende anvendelse til erhverv (ikke 
isoleret lager) kan fortsætte og eventuelt 
nyopføres. 

 
At området vejbetjenes af én overkørsel til 
Klostervej. 
 
At området forbindes til den eksisterende sti øst 
for området via en separat stitilslutning i det 

sydlige af lokalplanområdet. 
 
At bebyggelsen i området indpasses i 
landskabet og harmonerer med hinanden samt 

med omgivelserne. 
 
At de eksisterende beplantningsbælter bevares 

og udbygges. 
 
At der etableres både fælles opholdsarealer for 
hele lokalplanområdet og private opholdsarealer 
inden for delområde I og II. 
 
 

2. Område og zonestatus   

 
2.1. Matrikeloversigt  

 
Lokalplanområdet er på ca. 5725 m². 

Lokalplanens område er vist på Bilag 1.  
 

Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 
Del af matrikel nr. 75ar Søgård Hgd., Nysogn, 
samt alle parceller eller delnumre, der 

udstykkes fra ejendommen inden for 
lokalplanens område. 

 

  
2.2. Opdeling i delområder 
Lokalplanområdet inddeles i delområde I, II, 
III og IV, som vist på Bilag 3. 

 

  

2.3. Zoneforhold 
Lokalplanområdet er beliggende i byzone og 

skal forblive i byzone. 
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3. Arealanvendelse  

  
3.1.  Generelt 
Området skal anvendes til blandet bolig og 
erhvervsformål. 
 

Der kan etableres erhverv i form af et ikke 
isoleret lager samt etageboliger samt tæt-lav 
boliger i form af rækkehuse og kædehuse. 
Derudover må der etableres individuelle 
ferieboliger i området. Se kortbilag 3. 

 
 

3.2. Delområde I 
Området skal anvendes til blandet bolig- og 
erhvervsformål i form af tæt-lav 
boligbebyggelse og erhverv i form af et ikke 
isoleret lager. Derudover må der etableres 
individuelle ferieboliger i området. Det 
eksisterende beplantningsbælte vist på 

kortbilag 3 skal bevares og udvides mod nord. 

Tæt-lav boliger kendetegnes ved, at selve 
boligenhederne er sammenbygget minimum 2 og 2. 
Hvis carporte/garager integreres i 
boligbebyggelsen, så er der stadig tale om tæt/lav 

boliger, selvom carportene/garagerne for de to 
boliger støder op til hinanden. Hvis to boliger er 
bygget sammen via carporte/garager, der ikke er 
integreret i boligbebyggelsen, så kan 
carportene/garagerne fjernes, hvorved boligerne 

bliver fritliggende. Sådanne boliger er derfor ikke 
tæt/lav boliger. 

 
Kædehuse adskiller sig fra rækkehuse ved, at de 
sammenbyggede facader kan være delvist forskudt 
fra hinanden.  
 
Foruden muligheden for individuelle ferieboliger, 
kan der 2,5 år efter en bolig er opført og når denne 

har været ejet og beboet af en eller flere 
privatpersoner, søges om mulighed for at anvende 
boligen som flexbolig. Der er mulighed for at søge 
om flexbolig, da denne lokalplan ikke fastlægger 
krav om en anvendelse til helårsboliger. 
 

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der praksis for, 
at flexboligtilladelser gives personligt til ejeren af 
boligenheden. Tilladelsen følger derfor ikke 
boligenheden ved salg. 

 

3.2. Delområde II 
Området skal anvendes til blandet bolig- og 

erhvervsformål i form af etageboliger og tæt-
lav boliger samt erhverv i form af et ikke 

isoleret lager. Derudover må der etableres 
individuelle ferieboliger i området. Det 
eksisterende beplantningsbælte vist på 
kortbilag 3 skal bevares og udvides mod vest. 
  

3.3 Delområde III 
Området skal anvendes til køre og 
vendearealer, interne veje og parkering samt 
fælles renovationsløsning, se kortbilag 3. Det 
eksisterende beplantningsbælte vist på 
kortbilag 3 skal bevares. 

 
3.4. Delområde IV 
Området udlægges til fælles opholdsarealer og 
det eksisterende beplantningsbælte vist på 
kortbilag 3 skal bevares.  

 
 

 
 
 
 
 
 

4. Udstykning  

  
4.1. Udstykning, arealoverførelse samt 
sammenlægning 
Delområde I kan udstykkes, hvis mindste 
grundstørrelse på 280 m² kan opfyldes for 
hver grund indenfor delområdet til tæt-lav 
boligbebyggelse. Det samme gælder i forhold 
til sammenlægning af matrikler og 

arealoverførsel. Ved erhvervsformål skal 
mindste grundstørrelse være 700 m2. 
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Delområde II kan udstykkes, hvis mindste 
grundstørrelse på 300 m² kan opfyldes for 
hver grund indenfor delområdet til boligformål. 
Det samme gælder i forhold til 

sammenlægning af matrikler og 
arealoverførsel. Ved erhvervsformål skal 
mindste grundstørrelse være 700 m2. 
 
Delområde III og IV (veje og parkeringsarealer 
samt fælles opholdsarealer), kan udstykkes til 
en samlet ejendom.  

Delområde II 
Etageejendommen kan opdeles i ejerlejligheder.  

 

 

 

5. Bebyggelsens placering og 

omfang 

 

  
5.1. Delområde I 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % 
for den enkelte ejendom.  
 

Bebyggelsens facade må opføres i op til 1,5 
etager mod nord og i to etager mod syd i 
maksimal 8.5 m højde, se principskitse til 
højre.  
 
Bebyggelsen skal have saddeltag eller ensidig 

taghældning mod nord. 

 
Al bebyggelse skal placeres inden for 
byggelinjerne som vist på bilag 3.  
 
Bebyggelsen skal placeres, så der ikke er gavl 
mod nord og taghældningen skal skråne mod 
ned nord, se skitse til højre.  

 
Der må ikke etableres udvendig adgang til 
første sal fra den nordlige facade. Se i øvrigt § 
5.5. 

 
Skitse af bebyggelsesprincip for bebyggelse i 
delområde I. 

  
5.2. Delområde II 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % 

for den enkelte ejendom.  
 
Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager i 
maksimal 8.5 m højde.  
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5.3 Delområde III 
Der må udelukkende opføres mindre 
bygninger, der understøtter områdets 
anvendelse til veje og parkeringsarealer 

(cykelskure, carporte, garager og ladepladser)  
 
Garager, carporte og lignende mindre 
bygninger til udhusformål kan opføres i eller 
nærmere naboskel end 2,5 m, når 
beplantningsbælter og oversigtsarealer og 
respekteres og når længden i naboskel eller 

afgrænsningen af lokalplanområdet ikke 

overstiger 12 m og højden i en afstand af 2,5 
m fra skel ikke overstiger 3,5 m. Højden i 
skellet må være 2,5 m, se skitse til højre.  
 
Miljøstationer og renovation skal placeres som 

vist på bilag 3 nær udkørsel af området.  
 
5.4. Delområde IV 
Indenfor delområdet må der ikke placeres 
bygninger og byggelinjen om 50 kV-ledningen 
skal respekteres, se bilag 3. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

En 50 kV elledning går tværs over delområde IV. 
Ledningen er ikke omfattet af en servitut. Derfor er 
der på bilag 3 indtegne byggelinje om denne. 

5.5 Altaner og tagterrasser 
Der må etableres tagterrasser og altaner inden 
for delområde I og II, se § 7.1.  

 
I delområde I må der ikke etableres 
tagterrasser og altaner, der vender mod nord. 
Eventuelle altaner og tagterrasser mod syd, øst 

og vest i delområde I skal afskærmes, så der 
undgås indbliksgener for naboen mod nord, se 
§ 7.4.1. 
 
Der må i tilknytning til tagterrasser etableres 
mindre skure. 

 

 

6. Bebyggelsens udseende  

  

6.1. Generelt 
Ny bebyggelse, herunder om- og tilbygninger, 

skal udføres, så der opnås en god arkitektonisk 
helhedsvirkning i forhold til den øvrige 
bebyggelse inden for lokalplanområdet men i 
særdeleshed inden for det enkelte delområde.  

 
Sammenbyggede boligenheder skal fremstå 
ensartet med hensyn til materialer, farvevalg 
samt taghældning, se § 6.2-6.4. 
 
Carporte, redskabsskure, cykelskure, 
miljøstationer, drivhuse og andre sekundære 

bygninger skal opføres i materialer, farver og 
med en taghældning, der harmonerer med 
primærbebyggelsen, de er knyttet til. 
 

 

6.2. Facader  
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Facader skal opføres som blank mur af tegl, 
pudset eller vandskuret eller betonelementer 
med glat overfladestruktur eller lignende, som 
er malet eller indfarvet i dæmpede mørke 

jordfarver som grøn, brun, sort og grå. 
Herudover må der anvendes træ eller 
gennemfarvede træpladebeklædninger, der 
fremstår i samme mørke dæmpede farver eller 
i træet naturlige farve. 
 
Mindre bygningsdele må udføres i andre 

materialer, når disse har en 

overfladebehandling og fremstår i mørke 
dæmpede farver. 
. 
Sekundære bygninger må også udføres i andre 
materialer f.eks. stål, kobber, zink og 

aluminium. 
 
Sammenbyggede boligenheder og 
sammenhængende bebyggelse skal fremstå 
ensartet med hensyn til facadematerialer. 
 
6.3 Tage 

Tage kan opføres med en taghældning mellem 
20 og 45 grader. Sekundære bygninger kan 
ligeledes opføres med fladt tag. 

 
Tagbeklædning skal udføres med teglsten af 
tegl, tagpap, skifer og naturskifer eller zink i 
mørke dæmpede (ikke skinnede) farver som 

grå, sort, rødbrun og naturzink. 
 
Bebyggelsen inden for det enkelte delområde, 
skal have samme tagmateriale og 
taghældning. Dette gælder også de sekundære 
bygninger inden for et delområde. Dog kan de 

sekundære bygninger udføres i andre 
materialer og med en anden taghældning end 
primærbebyggelsen. 
 
6.4 Vinduer, døre og porte 
Vinduer, døre og porte skal harmonere og 

være ens inden for det enkelte delområde samt 

fremstå i dæmpede, mørke jordfarver som 
grøn, brun, sort eller grå. Rammen for vinduer 
og døre, må dog også være hvide. 
 
6.5 Solfangere/solcelleanlæg 
Solfangere/solcelleanlæg skal indpasses i 
bygningens arkitektur og om muligt indpasses i 

bygningskonstruktionen.  Der må ikke opstilles 
solceller eller solfangere på terræn. 
 
Solfangere/solcelleanlæg må ikke medføre 
blændingsgener for naboer, genboer eller 
forbipasserende.  

 

Solfangere/solcelleanlæg skal etableres 
parallelt med tagfladen.  
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7. Ubebyggede arealer  

  
7.1. Fælles og private opholdsarealer 
Minimum 15 % af grundarealet inden for 
lokalplanområdet skal benyttes til fælles 

opholdsarealer.  
 
For hver tæt/lav bolig skal desuden etableres 
et privat opholdsareal svarende til minimum 
100 % af etageboligarealet inden for det 

enkelte delområde. 
 

For hver etagebolig skal der desuden etableres 
et privat opholdsareal svarende til minimum 10 
% af boligetagearealet inden for det enkelte 
delområde. 
 
Opholdsarealerne og adgangen til disse skal 
indrettes, så de kan benyttes af personer med 

fysisk handicap og ligge i umiddelbar 
tilknytning til den enkelte boligenhed.  
 
Opholdsarealerne skal indrettes, så der sikres 
tilfredsstillende lys- og læforhold.  
 

7.2. Terrænregulering 
Der kan inden for delområde I foretages 
terrænregulering, så området bliver plant med 
de øvrige delområder. I delområde I må 
terrænet ikke hæves, men der må ske opfyld 
af tidligere bassin. 
 

Derudover kan der i delområde II, III og IV 
tillades terrænregulering i +/- 0,5 m.  

 
Der er ikke krav til opholdsarealer til 
erhvervsanvendelsen, da der alene er tale om et 

mindre ikke isoleret lager.  
 
Der er ikke særskilte opholdsarealkrav til 
ferieboliger, disse skal følge kravene for 
opholdsarealer til boligtypen. 

 
Opholdsarealer kan ikke udgøres af en ejendoms 

adgangsarealer, parkeringspladser og de til 
parkeringspladserne nødvendige manøvrearealer. 
 
Tagterrasser, altaner og altangange, som er egnet 

til privatophold, kan indgå i det krævede private 

opholdsareal. At et areal er egnet til privat 

opholdsareal kræver, at der ikke er andre, der har 

adgang til arealet, samt at arealet er helt eller delvist 

afskærmet fra indkig. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
7.3. Beplantningsbælter 
De eksisterende beplantningsbælter mod øst, 

syd og vest skal bevares og udvides som vist 
på bilag 3. Under luftledningerne på 
beplantningen maksimalt være 3 m højt. 
 

7.4. Hegn og afskærmning 
7.4.1. Delområde I 
Der skal i skel mod nord opsættes et fast 

uigennemsigtigt hegn. Hegnet skal være 1,8 
meter samt fremstå ens og sammenhængende 
for hele delområdet.  
 
Hegn i skel mellem de enkelte boliggrunde skal 
etableres som grøn beplantning. Der må dog 
etableres faste hegn i skel mellem de enkelte 

boliggrunde i en afstand på op til 2,5 m fra 
facaden. Dette hegn må etableres i en højde 
på op til 1,8 m og skal fremstå ens for hele 
delområdet og udføres i sort træ eller lignende. 
 

Eventuelt tilstødende altaner/tagterrasser på 

første sal skal afskærmes fra hinanden, så der 

 
 

 
 
 
 

 
 
Formålet med bestemmelsen er at sikre mulighed 

for et vist privatliv selv om der er tale om tæt-lav 
boliger. Derudover er formålet at sikre, at området 
fremstår forholdsvis som en samlet helhed. 
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sikres mulighed for private opholdsarealer 
uden indblik fra nabolejligheden. 
Opholdsarealer på første sal skal afskærmes 
mod indkig fra naboer i en minimumshøjde på 

1,2 m*. 
 
Altaner og tagterrasser skal afskærmes, så der 
ikke opstår indbliksgener for naboen mod nord. 
 
7.4.2. Delområde II 
Hegn i skel mellem boligenheder i stueplan 

skal etableres som grøn beplantning, dog må 

der etableres faste hegn i en afstand på op til 
2,5 m fra facaden. Hegn må etableres i en 
højde på op til 1,8 m og skal fremstå ens for 
hele delområdet. Det faste hegn skal udføres i 
sort træ eller lignende samt være ens for hele 

delområdet. 
 
Opholdsarealer på første sal skal afskærmes 
mod indkig fra naboer i en minimumshøjde på 
1,2 m*. Eventuelt tilstødende 
altaner/tagterrasser på første sal skal 
afskærmes fra hinanden, så der sikres 

mulighed for private opholdsarealer uden 
indblik fra nabolejligheden.  
 

 
 
*Vær opmærksom på byggelovgivningens krav 
vedrørende værn. 

 
 
 
 
 
Formålet med bestemmelsen er at sikre mulighed 
for et vist privatliv, selv om der er tale om enten 

tæt-lav boliger eller etageboliger. Derudover er 

formålet at sikre, at området fremstår forholdsvis 
som en samlet helhed. 
 
 
 

 
 
*Vær opmærksom på byggelovgivningens krav 
vedrørende værn. 

Altaner og tagterrasser for boligenheder 
placeret mindre end 10 m fra delområde I skal 
afskærmes, så der ikke skabes indbliksgener 
for naboer mod nord. 

 
 

 

7.5 Skiltning 
Skiltning og reklamering skal tilpasses 
bygningens arkitektoniske udformning. 
Skiltning og reklamering må hverken helt eller 

delvis dække arkitektoniske elementer som fx 
udvendige døre, vinduer, gesimser, bånd, 
indfatninger og pilastre, eller have karakter af 
facadebeklædning, vinduesafblænding og 
lignende. 
 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne i dialog med 
virksomheder, der ønsker skiltning. Derfor opfordres 
disse til at kontakte kommunen for råd og 
vejledning, inden skiltene udarbejdes og opsættes. 

 
I øvrigt henledes opmærksomheden på 
Naturbeskyttelseslovens § 21, hvorefter der ikke må 
opsættes skilte, der virker dominerende på 
landskabet eller er synlige over store afstande. 

 

8. Veje, stier og parkering  

  
8.1. Vejadgang, interne veje samt 
oversigtsforhold 
Vejadgang til lokalplanområdet, skal ske ad 
den eksisterende overkørsel til Klostervej.  
 
Der skal via vej A-A sikres vejadgang til alle 
grunde i delområde I, hvis dette delområde 

udstykkes.  
 
Derudover skal der via vej B-B sikres 
vejadgang til 3 sider af bebyggelsen i 

delområde II, se bilag 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bestemmelsen skal sikre mulighed for 
redningskøretøjer kan komme frem.  
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De interne veje i lokalplanområdet anlægges i 
en bredde af minimum 5.00 m og så der sikres 
køreradier for et dimensionsgivende køretøj på 
12 m. Vej B-B skal anlægges med en bredde 

på minimum 7 m.  
 
Vejene skal befæstes med en tæt belægning, 
der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra 
der kan ske en kontrolleret afledning 
 
Der skal sikres oversigtsarealer ved udkørsel til 

Klostervej, som vist på bilag 3. Der må ikke 

etableres beplantning eller faste genstande 
over 0,8 m i oversigtsarealerne.  
 
Der skal sikres oversigt ved udkørsel fra 
grunde og bebyggelse i delområde I og ud på 

Vej A-A.  
 
Ligeledes skal der sikres oversigt ved kryds af 
vej A-A og vej B-B.  
 
8.2 Manøvre- og vendearealer 

 
 
 
 

 
 
Bestemmelsen om tæt belægning med fald mod 
afløb medvirker til at sikre grundvandet.  
 
 
Oversigtsarealer skal sikres efter vejreglerne. 

Manøvre- og vendearealer skal følge 

vejreglerne og sikre køreradier for et 
dimensionsgivende køretøj på 12 m. 

Bestemmelsen skal sikre mulighed for 

redningskøretøjer og renovationsvogne kan komme 
frem og vende. 

 

Der skal etableres vendeplads på minimum 15 
x 15 m som vist på bilag 3. 
 
Manøvre og vendearealer skal befæstes med 

en tæt belægning, der er indrettet med fald 
mod afløb, hvorfra der kan ske en kontrolleret 
afledning 
 
8.3. Stier og fortov 
Der skal etableres fortov/sti i en bredde på 

minimum 1,5 m langs med delområde I og 
langs bebyggelsen i delområde II. Fortovet kan 
placeres enten i delområde II og/eller i 
delområde III.  
 
Der skal etableres tilslutning til sti umiddelbart 

øst for området via en separat stitilslutning c-c 

placeret i det sydlige af delområde III, se bilag 
3.  
 
Der udlægges areal til stier og fortov på 
minimum 2 m, se Bilag 3. 
 

 

Bestemmelsen om tæt belægning med fald mod 
afløb medvirker til at sikre grundvandet.  
 
 

 
 
 
Bestemmelsen har til hensigt at sikre mere trygge 
færdselsforhold for gående end færdsel på køre- og 
vendearealer. 

  
8.4. Parkering 
Der skal etableres parkeringspladser i 
overensstemmelse med princippet vist på bilag 
3. § 8.1-8.3 skal respekteres.   

 
Der skal etableres minimum 1,5 
parkeringsplads pr. tæt/lav bolig og pr. 

 
Der gøres opmærksom på, 
Ladestanderbekendtgørelsen (BEK nr. 181 af 5. 
marts 2020 med senere ændringer), som fastsætter 

bestemmelser om etablering af ladestandere til 
elektriske køretøjer og forberedelse til etablering af 
ladestandere til elektriske køretøjer. 
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etagebolig. Der skal etableres minimum 1 
parkeringsplads pr. feriebolig.  
 
Til erhverv skal etableres minimum 1 

parkeringsplads pr. 60 m² påbegyndt 
etageareal til lager.  
 
Garager og carporte til bebyggelsen i 
delområde II kan opføres i delområde III.  
 
Der må ikke henstilles uindregistrerede 

køretøjer, herunder større både eller 

uindregistrerede campingvogne på ubebyggede 
arealer.  
 
Der skal etableres cykelparkering nær 

stitilslutning mod syd, se bilag 3 og § 8.3. 

   
8.5. Belysning 
Armaturer til belysning af veje og fællesarealer 
skal fremstå med samme udformning, men 

tilpasset den enkelte funktion. Der må ikke 
etableres unødvendig kraftig belysning eller høj 
belysningskilde.  
 
Belysning af veje og fællesarealer skal udføres 
med armaturer med nedadrettet lyskilde, som 

er rettet mod det, de skal oplyse. Armaturerne 

skal være sådan udformet, at selve lyskilden 
ikke er synlig på afstand.  
 
 

Jf. § 4 i denne bekendtgørelse lyder: 
”Beboelsesbygninger med mere end 10 
parkeringspladser, der gennemgår en større 
ombygning, skal forberede 

alle ombyggede parkeringspladser til ladestandere. 
Stk. 2. Bygninger med mere end 10 
parkeringspladser, der ikke er beboelsesbygninger, 
som gennemgår en større ombygning, skal etablere 
mindst 1 ladestander i tilknytning til 
parkeringspladsanlægget og forberede mindst hver 
femte ombyggede parkeringsplads til ladestandere” 

Det samme gælder ved nybyggeri, jf. 

bekendtgørelsens § 5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

9. Tekniske anlæg  

 
9.1. Ledninger, kabler m.v. 
Alle ledningsanlæg skal fremføres under 
terræn.  
 

 

9.2. Kloakering  
Ny bebyggelse skal tilsluttes spildevandsnettet 
efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisning. 

 

  

10. Miljø  

  

10.1. Renovation  
Der skal etableres plads til fælles affaldsløsning 
indenfor delområde III, se § 3.3. 
Oversigtsarealer samt vendepladser skal 
sikres, se § 8.1 og § 8.2.  

 

  

11. Grundejerforening  

  
 Ingen bestemmelser. 

 
 

 

 

 
Ingen bestemmelser 
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12. Betingelser for, at ny 
bebyggelse må tages i brug 

 

 
12.1. Fælles opholdsarealer 
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før fælles 
opholdsarealer jf. lokalplanens pkt. 7.1. er 

etableret. 

 

  
12.2. Kloakering 
Ny bebyggelse må ikke tages i brug før 

bebyggelsen er tilsluttet det separatkloakerede 

kloaksystem efter Ringkøbing-Skjern 
Kommunes anvisning. 
 
12.3. Veje, stier og parkering 
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er 
etableret vejadgang, stier, vendeplads, plads til 
renovation samt parkering til bebyggelsen, se § 

8 samt § 10.1. Det samme gør sig gældende for 
tilkobling til sti øst for området, se § 8.1. 
 

 

13. Lokalplan og byplanvedtægt  

 Ingen eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter 
ophæves 

14. Servitutter  
 Der ophæves ingen servitutter. 
  

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 
indholdet af den endelige plan. 

Da forslaget til lokalplan kan blive ændret ved 
Byrådets 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 
lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen 
er offentliggjort, dog højst et år efter 
offentliggørelsen. 

Efter udløbet af indsigelsesfristen i forbindelse med 
den offentlig høringsperiode kan Byrådet eventuelt 
give tilladelse til, at en ejendom udnyttes i 
overensstemmelse 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 
hidtil. Men når ejerne eller brugerne af en ejendom 
ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, 

bygge om m.v. - så skal ændringerne være i 

overensstemmelse med lokalplanen. 



Planbestemmelser 
Lokalplan nr. 468  
Blandet bolig- og erhvervsformål, Klostervej 1, Kloster 

26 

 
Dispensationsmuligheder 

 

Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, 
hvis dispensationen ikke er i strid med 

principperne i planen. Mere omfattende 
afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde 
en ny lokalplan. 

Dispensation kan kun meddeles efter forudgående 
naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en 

sådan 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 

erstatningspligt 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 erstatning.  
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Forslag til lokalplan 
Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd/Teknik og Miljøudvalg i henhold til § 24 i Lov 
om planlægning, den       2021.  

 
 
 

 
 Hans Østergaard/John G. Christensen  Jens Peter Hegelund Jensen/Flemming Juel-Nielsen 
 Borgmester/Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Kommunaldirektør/Direktør 
 
 
 

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

 
 
 
 
 Hans Østergaard /John G. Christensen  Jens Peter Hegelund Jensen/Flemming Juel-Nielsen 

 Borgmester/Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Kommunaldirektør/Direktør 
 
 
 

Offentlig bekendtgørelse af lokalplanen 
Lokalplanen er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2021. 

Lokalplanen er i henhold til § 54b i lov om planlægning registreret i Plandata.dk. 
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Eksisterende forhold: Bilag 2 
Lokalplan nr. 467 

Boligformål, Klostervej 1, Kloster 
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Arealanvendelse: Bilag 3 
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Illustrationsplan for delområde II: Bilag 4 
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