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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. 
 
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. 10 

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.  

Luftfoto optaget i 2019. 

 

 

 

 

Lokalplanens baggrund og formål 
Ejeren af ejendommen Nørregade nr. 5 i Hvide 

Sande har anmodet Ringkøbing-Skjern Kommune 
om udarbejdelse af plangrundlag for denne ejen-
dom med henblik på at etablere en etageboligbe-

byggelse med op til 10 boliger i op til 3 etager til 
helårsbrug. 
 
Ansøger ønsker at nedrive den eksisterende be-

byggelse, bestående af bolig og diskotek, for her-
efter at opføre et nyt boligbyggeri i tre etager 
med en samlet bygningshøjde på maks. 12 meter. 

 
Projektet vil medføre en udvikling og opgradering 
af et centralt område i Hvide Sande. Intentionen 

er at skabe en ny bebyggelse af høj arkitektonisk 

kvalitet. Områdets anvendelse vil være boliger i 
form af etageboliger, og der forventes at kunne 
etableres 10 lejligheder inden for området. 
 

Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune 
besluttede på mødet den 12. januar 2021, at der 
kan igangsættes udarbejdelse af plangrundlag for 

et område til boligformål i form af etageboliger. 
 

 

 
 
 

Hvide Sande Hallen 

Langsand 

Troldbjerg 

Erhverv 

Slusehuse 
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Lokalplanområdet 
Lokalplanområdet ligger i byzone og udgøres af 

Nørregade nr. 5, som har et areal på 1.265 m2. 

Bygningen på Nørregade nr. 5 henstår i dag med 
ubeboet bolig og ubenyttet erhvervsareal, i 1½ 
etage. Bebyggelsen har tidligere været anvendt til 

bl.a. diskotek. Bygningen har i dag vejadgang fra 
kommunevejen Nørregade ad én overkørsel. 

 

Lokalplanområdets omgivelser 
Mod øst – Nørregade og boliger 
Lokalplanområdet støder op til Nørregade, som er 

den centrale gennemgående vej i Hvide Sande, 
nord for slusen.  
Bebyggelsen på Nørregade er meget forskelligar-

tet boligbebyggelse med enkelte detailhandelsbu-
tikker, hovedsageligt opført i 1-1½ etager.   
Længere mod øst er der beliggende ferielejlighe-
der. 

 
Mod nord – Erhverv, Bolig og Hvide Sande Skole 
Umiddelbart nord for lokalplanområdet er en ma-

lerforretning opført i 1½ etage beliggende. Læn-
gere mod nord er der fritlæggende parcelhuse, 

etageboliger i 3 etager og Hvide Sande Skole op-
ført i 2½-3 etager. 

 
Mod vest – idræts- og svømmehal 
Vest for lokalplanområdet går der en forholdsvis 
stejl skrænt op til Hvide Sande Hallen beliggende 

med en højde på 12,5 meter. Terrænet stiger fra 
lokalplanområdets kote 3 til en kote på ca. 7,25. 
Længere mod vest er der et ubebygget åbent 

areal samt et erhvervsområde.  
 
Mod syd – boliger 

Syd for lokalplanområdet er der boliger belig-
gende opført i 1½ etage og længere mod syd er 
bunkerne på Troldbjerg beliggende. 
 

 
 
 

 
 

Troldbjerg 

Slusehuse 
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Illustration af facaderne mod hhv. øst og vest. 

 

Lokalplanens indhold 
 

Anvendelse 
Lokalplanen udlægger området til boligformål i 
form af etageboliger. Lokalplanen sikrer ensartet-

hed i bebyggelsen. Bebyggelsen placeres langs 
Nørregade og arealet vest for bebyggelsen udlæg-
ges til parkerings- og manøvreareal. 

 
Fri- og opholdsarealer 
Fri- og opholdsarealer udgøres af mindre fælles 
fri- og opholdsarealer på terræn, samt opholds-

arealer på terrasser og altaner til de enkelte boli-

ger på den vestlige og østlige side af bygningen. 
Fri- og opholdsarealer på terræn skal etableres i 

overensstemmelse med lokalplanens kortbilag. 
Der skal etableres opholdsareal i tilknytning til 
den enkelte bolig svarende til 10 % af boligetage-

arealet. 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen placeres langs Nørregade i en af-

stand på mindst 3,5 meter til vejskel. 
 
Etageboligbebyggelsen kan opføres i op til 3 eta-

ger og med en maksimal bygningshøjde på 12 
meter. 
Lokalplanen skal sikre ensartethed i bebyggelsen. 

Der gives mulighed for anvendelse af lette materi-
aler ved altangange mod vest og brystninger ved 
altaner mod øst. 
Facaderne skal dog holdes i sorte og grå nuancer 

eller i træ. På etageboligen skal taget udføres som 
et saddeltag, og taget skal dækkes med tagsten 
eller sort tagpap. Gavle og murværk skal opføres i 

teglsten, og altaner, altangange og søjler må ud-
føres i beton. 
Elevatortårn må dog opføres i let konstruktion. 

Altaner opføres som udvendige altaner. 
 
Hvis bebyggelse opføres nærmere skel end 2,5 
meter, skal ydermure opføres som brandmure jf. 

Bygningsreglementers bestemmelser. 
 

 
 
 

Trafik 
Lokalplanområdet vejbetjenes via den eksiste-
rende overkørsel til Nørregade, ved det nordlige 

skel. 
 
Parkering sker på den vestlige side af den nye be-

byggelse, væk fra Nørregade. Interne adgangs-
veje anlægges med en vejbredde på minimum 4,5 
meter. 
 

Landskab og beplantning 

Lokalplanen sikrer ensartethed i beplantningen og 
fastsætter, at beplantning inden for fælles friarea-

ler skal være egnstypisk, f.eks. marehalm eller 
hjelme. Det sikres ved overgangen mellem lokal-
planområdet og fortovet ved Nørregade, at der 

udføres en sandvold beplantet med marehalm.  
 
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. 
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 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, 

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 indgre-
bets karakter og betydning for de involve-

rede. 
 
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. 
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Området anvendes i dag til bolig og erhvervsfor-
mål, og området vurderes ikke at indeholde sær-

lige naturværdier. Det er derfor kommunens vur-
dering, at der næppe er forekomster af de beskyt-
tede plantearter på arealet.  
 

Grundet bilag IV-dyrearternes levevis, vurderer 
Ringkøbing-Skjern Kommune, at dyrearterne hel-
ler 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 vurde-

ring, at en realisering af lokalplanen ikke vil skade 
yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyt-
tet af Habitatdirektivets bilag IV. 
 

Forholdet til kysten 
Planområdet er udpeget som et område med geo-
logiske bevaringsværdier og som bevaringsvær-

digt landskab. Planområdet ligger inden for den 
kystnære del af byzonen. Planlægning inden for 
disse områder forudsætter – jf. Planlovens § 16 – 

redegørelse for den planlagte bebyggelses påvirk-
ning af kysten og af det eksisterende bymiljø. 
 
Eksisterende forhold 

Lokalplanområdet er i dag bebygget med boligbe-
byggelse i 1½-2 etager. Området er fuldt udbyg-

get og ligger ca. 250 meter fra selve fjordkysten 

og ca. 1,2 km fra vestkysten. 
 
Øst og sydøst for lokalplanområdet er der ferie-

husbebyggelse i 2 etager. En del af den nye be-
byggelse vil således ligge bag eksisterende be-
byggelse på Slusen og Langsand, set fra fjordky-
sten. 

 
Syd for lokalplanområdet er der boligbebyggelse 
opført i 1½ etage, og længere mod syd, er bun-

kerne på Troldbjerg beliggende, hvor terrænet er 
omkring 15 meter højere end i lokalplanområdet. 
 

Vest for lokalplanområdet ligger Hvide Sande Hal-
len. Bygningerne er opført i 2½ etage med en 
bygningshøjde på maks. 12,5 meter. 
 

Nord for lokalplanområdet og langs Nørregade, 
ligger Hvide Sande Skole. Bygningerne er opført i 
2½ etage med en bygningshøjde på maks. 12 

meter. 
 
Størstedelen af den nye bebyggelse vil således 

være beliggende bag eksisterende bebyggelse el-

ler terræn, set fra den omkring liggende områder. 
 
Fremtidige forhold 

Lokalplanen åbner op for mulighed for opførsel af 
bebyggelse i op til 3 etager med højde på maks. 
12 meter. Bebyggelsen skal opføres i murværk. 

Altaner og altangange opføres i beton, og plade 

og træbeklædninger holdes i sorte eller grå nuan-
cer eller materialernes naturlige farver. Elevator-

tårn kan opføres i let konstruktion af pladebe-
klædning. Tage skal udføres som saddeltage, 
dækket med tagsten eller sort tagpap, og med 
inddækninger i zink. 

 
Den nye bebyggelse vil i farver og materialer 
svare til eksisterende bebyggelse ved Tyskerhav-

nen, ved Langsand ved Slusen syd for Langsand 
og ved Nørregade 22 og 24.  
 

Påvirkning af fjordkysten 
Den nye bebyggelse vil i forhold til fjordkysten 
ligge bag eksisterende bebyggelse på Langsand 
og på Slusen, og vil være delvist skjult af disse 

bygninger. Det vurderes således, at byggeriet 
ikke vil påvirke fjordkystlandskabet i væsentlig 
grad. 

 
Påvirkning af vestkysten 
Ny bebyggelse i lokalplanområdet vil ikke have en 

højere højde end bygningerne på Hvide Sande 
hallen, samt terrænet ved Bunkerne på Trold-
bjerg. Endvidere er den nye bebyggelse i en af-
stand af ca. 1,2 km til vestkysten. 

Det vurderes, at den planlagte bebyggelses på-
virkning af vestkysten volumenmæssigt ikke vil 

være større end den påvirkning Hvide Sande Hal-

len har på vestkysten. 
 
Påvirkning af bymiljø 

Lokalplanen er i tråd med kommuneplanens inten-
tion om at fremme en fortætning af byen, og - 
som følge heraf - at Hvides Sandes byprofil skal 
have større vægt på at bygge i tre- til fire etager, 

jf. kommuneplanens beskrivelse for Hvide 
Sande by. 
 

Det vurderes, at der med etablering af etageboli-
ger i 3 etager ikke vil ske en væsentlig ændring af 
bymiljøet, idet området allerede er bebygget med 

boliger i op til 2 etager og som følge af nærmiljø-
ets blandede karakter. Der vil ske en fortætning 
af området med 10 boliger hvilket vil kunne med-
føre liv i området og en mere intensiv udnyttelse 

af området. Fortætningen er i overensstemmelse 
med overordnet planlægning for området. 
 

Det vurderes ligeledes, at bebyggelsen i 3 etager 
fint kan træde ind i gadebilledet, selvom den er 
højere end de nærmeste omkringliggende bygnin-

ger. Det skyldes dels der langs Nørregade findes 

anden, højere bebyggelse, herunder skolen og 
den kommende etagebebyggelse i tre etager på 
Nørregade 24-32. Og dertil ville bebyggelsens 

blive placeret foran det langt højere terræn med 
Hvide Sande Hallen og ved siden af byens højeste 
punkt, Troldbjerg, som ligger ca. 50 meter syd for 

lokalplanområdet. Troldbjerg er i forvejen ikke 
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synlig fra vejen ud for Nørregade 5 idet den eksi-
sterende bygning skærmer. Der kan være kig på 

Troldbjerg mellem bygningerne. 
 
Endelig er bebyggelsens facader forskudt mod 
Nørregade, så oplevelsen af bebyggelsens stør-

relse brydes op i mindre dele, hvilket får skala-
springet fra de mindre nabobebyggelser til etage-
byggeriet til at fremstå knap så stort. 

 
 
Kommuneplanen 

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens 
rammeområde 23bo041, men er ikke i overens-
stemmelse med rammebestemmelserne, idet der 
ønskes opført etageboligbebyggelse i op til 3 eta-

ger og 12 meters højde. Den maksimale bebyg-
gelsesprocent for ejendommen ønskes desuden 
hævet til 90 %. Disse ønsker er ikke mulige at 

indfri inden for de nuværende rammebestemmel-
ser. 
 

Kommuneplanens generelle rammebestemmelser 
fastlægger at, der i boligområder for etageboliger 
skal etableres opholdsarealer svarende til 10 % af 
boligetagearealet. Hvis der er mere end 6 boliger, 

skal mindst 20 % af det samlede grundareal sam-
tidig udlægges til fælles opholdsarealer, legeplad-

ser med mere. Dette krav til opholdsarealer fravi-

ges i nærværende lokalplan, da lokalplanområdet 
er beliggende tæt på Troldebjerg og Tyskerhav-
nen, hvor der i forvejen er stor rekreativ værdi. 

 
Lokalplanen er i tråd med kommuneplanens inten-
tion om at fremme en fortætning af byen, og - 
som følge heraf - at Hvides Sandes byprofil skal 

have større vægt på at bygge i tre- til fire etager, 
jf. kommuneplanens beskrivelse for Hvide Sande 
by. 

 
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021-2033 
er ikke udpeget som støjbelastet areal.  

Planlægningen vurderes derfor ikke at stride mod 
kommuneplanens retningslinjer om støj. 
 
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021-2033 

udpeget som et område med geologiske beva-
ringsværdier i form af nationalt kystlandskab 
(Holmsland Klit – Ringkøbing Fjord). Kommune-

planens retningslinje for Holmsland Klit – Ringkø-
bing Fjord fastsætter, at det skal sikres, at de na-
turlige kyst- og vandløbsdynamiske processer i vi-

dest muligt omfang kan forløbe frit, og at de geo-

logiske landskabsformer fremtræder åbent. Det 
vurderes, at idet ny bebyggelse opføres i et om-
råde, der allerede er bebygget og ligger nær be-

byggelse i en tilsvarende højde, vil den planlagte 
bebyggelse ikke være i strid med kommunepla-
nens retningslinje. 

 

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021-2033 
udpeget som et område med bevaringsværdigt 

landskab. Kommuneplanens retningslinje for be-
varingsværdige landskaber fastsætter, at landska-
belige værdier i disse områder tillægges særlig 
stor vægt, hvorfor ønsker om etablering af byg-

geri og anlæg samt ændringer af arealanvendelse, 
der kan forringe landskabets karakter, skal vurde-
res med udgangspunkt i landskabets særkende. 

Det vurderes, at idet ny bebyggelse opføres i 
mørke farver i et område, der allerede er bebyg-
get og ligger nær bebyggelse i en tilsvarende 

højde, vil den planlagte bebyggelse ikke være i 
strid med kommuneplanens retningslinje. 
 
Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse 

med kommuneplanens hovedstruktur. 
 
Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, 

som sikrer, at der er den nødvendige overens-
stemmelse mellem lokalplanen og kommunepla-
nen. 

 
Kommuneplantillæg nr. 10 offentliggøres samtidig 
med lokalplanen. 
 

 
Lokalplan nr. 73. 

Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 

nr. 73 for Hvide Sande, som ophæves indenfor 
denne lokalplans område ved denne plans 
endelige vedtagelse. 

 
 

Miljøforhold 
 

Opvarmning  
Lokalplanområdet ligger inden for Hvide Sande 
Fjernvarmes forsyningsområde og der er derfor 
mulighed for fjernvarme. 

 
Vandforsyning 
Bebyggelsen skal tilsluttes den almene vandforsy-

ning. Planområdet ligger inden for Ringkøbing-
Skjern Forsynings forsyningsområde og den frem-
tidige vandforsyning skal aftales i dialog med 

Ringkøbing-Skjern Forsyning. 
 
Grundvand 
Lokalplanområdet ligger udenfor områder med 

drikkevandsinteresser (OD) og særlige drikke-
vandsinteresser (OSD), følsomme indvindingsop-

blande (FI), indsatsområder (IO). 

 
Kloakering  
Lokalplanområdet er fælleskloakeret. Lokalplan-

området er omfattet af kloakområde HS03d, som 
er planlagt separatkloakeret. Bebyggelsen bør 
derfor forberedes til separatkloakering. Det vil 
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derfor ikke være nødvendigt med et tillæg til Spil-
devandsplanen for at sikre kloakforsyningen i om-

rådet. 
 
Jordforurening 
I henhold til Jordforureningslovens § 50a (BEK nr. 

282 af 27. marts 2017) er lokalplanområdet om-
fattet af områdeklassificeringen. Betegnelsen 
dækker over, at området kan være lettere forure-

net. 
 
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 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 først genoptages efter 

fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, 
om der skal fastsættes vilkår for arbejdet. 

 

Renovation 
Placering af affaldsbeholdere skal følge regulativet 
for husholdningsaffald i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune. 

 

Afhentning af renovation skal ske fra Nørregade. 
 

Trafik 
Området er i dag bebygget med én bygning der 
omfatter bodega på stueplan og én bolig på 1. 

sal. Lokalplanen åbner mulighed for 
etablering af op til 10 boliger, og den ændrede 
anvendelse af området vurderes ikke at 
medføre en væsentlig stigning af trafikken på 

Nørregade.  
 
Nørregade er i dag den primære vej, som forbin-

der Hvide Sande med Nymindegab i syd og Søn-
dervig mod nord. Der er foretaget en trafiktælling 
i 2020, hvor der er målt 8.191 køretøjer pr. døgn. 

I 2031 viser en fremskrivning, at årsmiddeltrafik-
ken vil være på 11.074 køretøjer. 
 
 

Støj 
 
Støj fra virksomheder 

Lokalplanområdet udlægges til støjfølsom anven-
delse i form af boliger. Hvis et område anvendes 
til støjfølsom anvendelse, kan anvendelsen be-

grænse omkringliggende virksomheders udfoldel-

sesmuligheder, idet miljøstyrelsens vejledende 
støjkrav skal overholdes. 
 

Området anvendes allerede i dag til boligformål. 

Som følge heraf vurderes det, at lokalplanens rea-
lisering ikke vil begrænse omkringliggende virk-

somheder mere end tilfældet er i dag. 
 
Området er ligeledes ikke udpeget i Kommune-
plan 2021 – 2033 til støjbelastede arealer. 
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Billedet viser støjkort – se støjrapport i bilag 6. 

 
Trafikstøj 

Der er udarbejdet en støjrapport for støj fra vej-
trafik på Nørregade, se bilag 6. Det kan konklude-
res at grænseværdien for vejtrafikstøj, Lden ≤ 58 

dB overskrides på hele den nordlige, østlige og 
sydlige facade. Vejtrafikstøjniveauet på vestfaca-
den ligger under 58 dB og dermed overholdes 
grænseværdien. Vejtrafikstøjniveauet på uden-

dørs arealer øst for bygningen overskrider græn-
seværdien og kan dermed ikke tælles med som 
”primære udendørs opholdsarealer”. Derimod 

overholder alle udendørs opholdsarealer vest for 
bebyggelsen grænseværdien og kan dermed 
indgå som en del af de primære udendørs op-

holdsarealer, se ligeledes bilag 6. 
Støjen ved altaner mod nord, øst og syd vil være 
belastet med støjniveauer over den vejledende 
støjgrænse for opholdsarealer ved boliger, hvis 

der ikke foretages støjafskærmning.  
 
Idet støjen mod boligernes facader overskrider 

den vejledende støjgrænse, kan en overholdelse 
af de indendørs støjgrænser kunne overholdes 
ved hensigtsmæssig dimensionering af facadeele-

menternes lydisolation. 
 
 

 
Skyggepåvirkninger og reflekser 

Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser 
hvordan bebyggelsen kaster skygger kl. 10 og 15 
ved jævndøgn, sommersolhverv, forårsjævndøgn 
og efterårsjævndøgn. Alle skyggediagrammerne 

kan ses i kortbilag 5. 
 
Skyggediagrammerne viser, at skyggepåvirknin-

gen på nærmeste boligbebyggelser vil være be-
grænset, og primært påvirke parkeringspladsen 
og egne fællesarealer i sommerhalvåret. 

 
Skyggepåvirkning til den nærmeste bebyggelse vil 
være meget begrænset, da der er indkørsel og vej 
langs skel mod syd og nord hos nabobebyggelser. 

 
I vinterhalvåret vil skyggepåvirkningen ikke være 
væsentlig større i forhold til eksisterende forhold. 

 
 
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 
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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, medens en arkæologisk undersø-
gelse foretages. Uden en udtalelse mister man 

muligheden for et statsligt tilskud til bygherrens 
omkostninger til en evt. arkæologiske undersø-
gelse. 

 
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 Musemsloven” 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). 

 
Screening af lokalplanforslaget 
Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM), og der er således gennemført en fælles 
screening af lokalplanforslaget og kommuneplan-
tillægget. 

 
Generelt knytter de mulige negative konsekvenser 
af planernes realisering knytter sig hovedsagligt 

til mindre forøgelse af overfladevand som følge af 
en forøgelse af befæstede arealer inden for områ-
det, lille risiko for støj fra eksisterende virksomhe-
der og skydebane nær planområdet og lille risiko 

for støj fra trafikken på Nørregade, som løses 
med byggeteknisk. 
 

Parkeringsarealer og manøvrearealer udføres med 
fast belægning, hvilket kan give en mindre for-
øgelse af udledning af overfladevand i forhold til 

de eksisterende forhold. Overfladevand ledes til 
offentlig kloak. 
 
Området udlægges til støjfølsom anvendelse i 

form af boliger. I lokalplanområdets nærhed lig-
ger flere kilder, der kan give anledning til støjge-

ner. Niveauet for støj fra omkringliggende virk-

somheder og skydebane vurderes at ligge på et 
acceptabelt niveau i forhold til områdets eksiste-
rende og fremtidige anvendelse til boligformål. 

Det vurderes desuden, at lokalplanens realisering 
ikke vil begrænse omkringliggende virksomheder 
mere end tilfældet er i dag, idet området allerede 
i dag anvendes til boligformål. 

 
 
Området er i dag bebygget med én bolig og ét er-

hverv. Lokalplanen åbner mulighed for etablering 
af op til 10 boliger. Projektet vurderes ikke at 
medføre en væsentlig stigning af trafikken og der-

med trafikstøjen fra Nørregade. Den fysiske ud-
strækning af forøgelsen vurderes dog at være 
meget begrænset. 
 

Planområdet ligger inden for den kystnære del af 
byzonen og er desuden udpeget som et område 
med geologiske bevaringsværdier samt som beva-

ringsværdigt landskab. Det vurderes, at planerne 
ikke vil påvirke fjordkystlandskabet væsentligt 
som følge af, at området allerede er bebygget, og 

at ændringen af bygningshøjden inden for områ-

det set fra Nørregade, når man følger vejens for-
løb, være en acceptabel påvirkning, da bebyggel-
sen ikke skiller sig ud i forhold til eksisterende be-

byggelse langs vejen, idet området ligger nær ek-
sisterende bygninger i samme højde ved Nørre-
gade. Der fastsættes derudover bestemmelser for 
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materialer og farver på facader og tage, samt ta-
gets udformning for at sikre indpasning med land-

skabet, og fjordfiskermiljøets eksisterende bebyg-
gelse. 
 
De positive konsekvenser af planens realisering 

knytter sig til, at by- og boligmiljø påvirkes posi-
tivt, idet området fortættes med ny bebyggelse af 
høj arkitektonisk kvalitet. Projektet forventes at 

bidrage til en mere intensiv udnyttelse og give liv 
til bymidten og de omkringliggende havnemiljøer. 
 

Samlet vurdering af screeningen 
Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af 
screeningen vurderet, at lokalplanen og kommu-
neplantillægget ikke er omfattet af kravet om mil-

jøvurdering, da virkeliggørelse af planerne vurde-
res ikke at medføre væsentlige indvirkninger på 
miljøet. Screening vedlægges som bilag til både 

lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantil-
læg. 
 

Tilladelser eller dispensationer 
fra andre myndigheder 
 
 
Jordflytning 

Flytning af jord væk fra lokalplanområdet skal an-
meldes til Ringkøbing-Skjern Kommune forud for 
flytning, jf. § 4, stk. 1 (BEK nr. 1452 af 

07/12/2015). 
 
Færdselssikkerhed 
Udførelse af vejanlæg, der kan have en væsentlig 

betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, 
kræver samtykke fra politiet jf. færdselslovens § 
100 (Lovbekendtgørelse nr.1386 af 11/12/2013). 

 

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 ting-
lyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber hø-
res, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan 

f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-
kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gas-
ledninger og spildevandsledninger. Kommunen 

kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy-
ningsselskaber, der dækker det pågældende om-
råde. 

 
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. 

 
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret 
følgende tinglyste servitutter, som kan have be-
tydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lo-

kalplanområdet. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, 

at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle 
fejl og mangler i servitutoversigten.  
 

Matr.nr. 11fk, Søgård Hgd., Holmsland Klit. 
Tinglyst: 17.03.1962. 
Titel: Adgangsforhold – Dokument om adgangs-
begrænsning mv. 

Påtaleberettiget: Transportministeriet og Ringkø-
bing-Skjern kommune 
 

Matr.nr. 11fk, Søgård Hgd., Holmsland Klit. 
Tinglyst: 12.09.1977 
Titel: Byggelinie - Dok om byggelinier mv 

Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern kommune 
 
Matr.nr. 11fk, Søgård Hgd., Holmsland Klit. 
Tinglyst: 11.03.1986 
Titel: Byggelinie - Dok om et halvtag kan fjernes 
mv 

Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern kommune 

 
Matr.nr. 11fk, Søgård Hgd., Holmsland Klit. 
Tinglyst: 12.11.2004 
Titel: Dok om fjernvarme/anlæg mv. 
Påtaleberettiget: Ringkøbing-Skjern kommune 
 
Matr.nr. 11fk, Søgård Hgd., Holmsland Klit. 

Tinglyst: 16.06.2005 
Titel: Dok. om eneret på opstilling af automater 
for Midtjysk Automatservice 

Påtaleberettiget: Midtjysk Automatservice v/ Villy 
Christensen. 
.
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:2000.  
 

 

 

Indledning  

  
I henhold til Lovbekendtgørelse af Lov om plan-

lægning, Miljøministeriets (LBK. nr. 287 af 16. 
april 2018 med senere ændringer), fastsættes føl-
gende bestemmelser for det i § 2 nævnte om-

råde. 

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. 
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1. Formål  

  
Lokalplanens formål er at sikre: 
 
1.1. at området kan anvendes til boligformål, i 

form af etageboliger. 

 

  
1.2. at ny bebyggelse gives en udformning og et 
udseende, der relaterer sig til den omkringlig-
gende eksisterende bebyggelse og det omkring-

liggende landskab. 

 

  
1.3. at bebyggelsen indrettes med private altaner 
eller terrasser til ophold. 
 

 

  

  

2. Område og zonestatus  

  
2.1. Matrikeloversigt 
Lokalplanens område er vist på Bilag 1. 

.  

  
Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 
Matr. nr. 11fk, Søgård Hgd., 

Holmsland Klit samt alle parceller eller del-
numre, der udstykkes fra den nævnte ejendom 
inden for lokalplanens område. 

 

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

zone. 

 
 

 
  
  

  

3. Arealanvendelse  

  
3.1.  Boligformål 

Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål, 
helårsbeboelse i form af etageboliger i op til 3 
etager, samt opholdsarealer og parkering. 

 
Områdets disponering skal følge kortbilag 3. 

 

  

4. Udstykning  

  
4.1. Udstykning 

Området må ikke udstykkes yderligere. 
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5. Bebyggelsens placering og 
omfang 

 

  
5.1. Bebyggelsesprocent 
Den maksimale bebyggelsesprocent inden for 
den enkelte ejendom må maks. være 90. 

 

  
5.2. Byggefelt  
Ny etageboligbebyggelse skal placeres inden for 

byggefeltet vist på kortbilag 3. 
 
5.3 Etager 
Bygningerne må maks. opføres i 3 etager samt 

en tagetage til tekniske installationer som fx 
elevatorskakt og ventilation. 
 

5.4 Bygningshøjde 
Der skal fastsættes et niveauplan jf. Bygnings-
reglementet. Ny etageboligbebyggelse må opfø-

res i maks. 12 meters højde fra det fastsatte ni-
veauplan. 
 
5.5 Altaner og terrasser 

Til hver bolig mod øst er der en terrasse/altan. 
Til hver bolig mod vest er der terrasse, altan-

gang og altan. Boliger i stueetage har terrasse 

mod øst og vest. 
 
Altaner og altangange skal placeres mindst 2,5 

m fra skel. 
 
5.6 Bygningsfremspring 
Øst for bygningen  

Mindre bygningsdele som altaner og lignende 
må overskride vejbyggelinjen. De må fremryk-
kes op til 1,8 meter fra facadelinjen mod Nørre-

gade.  
 
Vest for bygningen 

Mindre bygningsdele som altaner og lignende 
må fremrykkes op til 3,3 meter fra facadelinjen 
mod vest, hvoraf altangange må udgøre ca. 1,5 
meter. 

Bygningsfremspring mod vest udgøres af både 
altangang og altan/friareal. 
 

5.7 Mindre, sekundære bygninger 
Mindre sekundære bygninger som udhus og cy-
kelskur kan opføres inden for de på kortbilag 3 

viste byggefelter. 
 

Der kan opføres skure til afskærmning af contai-
nere i forbindelse med renovation. 

 
Skure må have en højde på maks. 3,5 meter. 
Skure må placeres i skel og have en højde på 

maks. 2,5 meter i skel. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Altaner og altangange, som er egnet til op-
hold, kan indgå i det krævede private opholds-

areal 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Skitse af garage, carporte o. lign. mindre bygninger i nabo-
skel/stiskel 
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5.8 Afstand til vej 

Langs Nørregade må ny bebyggelse ikke place-
res nærmere vejskel end 3,5 meter.  
 

5.9 Afstand til skel 
Ny bebyggelse på opføres i en afstand til nabo-
skel på 1 meter  

 
5.10 Brandmur 

Hvis bebyggelse opføres nærmere skel end 2,5 
meter, skal ydermure mod skel opføres som 
brandmure jf. Bygningsreglementers bestem-

melser. 
 
 

 

 

6. Bebyggelsens udseende  

  
6.1. Ensartethed 

Ny etageboligbebyggelse skal fremstå ensartet 
inden for hele lokalplanområdet. 
 

Nye mindre, sekundære bygninger skal fremstå 
ensartet inden for hele lokalplanområdet. 

 

  
6.2. Facader 
Ny bebyggelse, herunder mindre, sekundære 

bygninger skal opføres i blankt, vandskuret eller 
pudset murværk, facadetegl, træ eller pladebe-
klædning. 

 
Mindre dele af bygningers ydervægge kan opfø-
res som lette ydervægge med vindues- og dør-
partier med glaspartier i træ/aluminium. 

 
Facader mod nord og syd skal opføres som 
blankt murværk af teglsten.  

 
6.3. Farver 
Udvendige bygningssider skal fremtræde i 

hvide, sorte eller grå nuancer. Træ eller tegl kan 
desuden fremstå i materialernes naturlige farve. 
 
6.4. Tage 

Tage på etageboligbebyggelse skal udføres som 
saddeltage med valme. 
Tag skal dækkes med tagsten eller sort tagpap. 

Såfremt der anvendes reflekterende tagmateria-
ler, må disse ikke overstige en glans på Max. 30 
promille ved glansværdi og 2,5 % refleksions-

værdi. 
 
Tage på mindre, sekundære bygninger kan ud-
føres som flade tage med sort tagpap. 

 
Tag på elevatortårne kan dækkes med tagpap. 
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Afvanding fra tage skal ske til egen grund. 
 

6.5. Altaner 
Altaner skal opføres med værn i glas eller metal 
og må kun males i sorte eller grå nuancer. 

 
Over altanværn mod øst må der opsættes glas-
skydepartier der kan reducere trafikstøjen fra 

Nørregade. 
 
Altaner og altangange må opføres i beton. 
 

6.6. Solfangere og solceller 
Eventuelle solfangere og solceller skal etableres 
på tagfladen og parallelt med denne. 

 
Solfangere og solceller må ikke medføre blæn-
dingsgener for naboer, genboer eller forbipasse-

rende. 
 
6.7. Refleksion 
Der må ikke anvendes reflekterende materialer 

på udvendige bygningssider og tagflader med 
undtagelse af glas og solfangere. 
 

6.8. Skilte 

Skiltning og reklamering må ikke finde sted. 
 

 

  

7. Ubebyggede arealer  

  
7.1. Fælles opholdsareal 
Der skal etableres opholdsareal til den enkelte 
bolig svarende til mindst 10 % af boligarealet. 
 

Opholdsarealer skal opføres som private altaner 
eller terrasser. 
 

Opholdsarealer skal udføres som angivet på 
kortbilagets oversigt over fri- og opholdsarealer 
på kortbilag 3. 

 
Opholdsarealer kan ikke udgøres af en ejen-
doms adgangsarealer, parkeringspladser og de 
til parkeringspladserne nødvendige manøvre-

arealer. Tagterrasser, altaner og altangange, 
som er egnet til ophold, kan indgå i det pri-
vate opholdsareal. 

 

  
7.2. Beplantning 

Beplantning på fælles opholdsarealer samt par-
kerings- og manøvrearealer skal bestå af egns-
typisk beplantning, som er ensartet inden for 

hele lokalplanområdet. 
 
7.3. Faste hegn  

Der må ikke opsættes fast hegn på lokalplanens 

område, bortset fra mindre afskærmning af ter-
rasser. 
 

I skel mod nord og syd kan der opsættes et 
træhegn i højde på op til 1,8 meter. 
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Faste hegn, der opføres som afskærmning af 
terrasser, skal i farver og materialer være ens-

artet inden for lokalplanområdet. på lokalpla-
nens område skal i materialer og farver være 
ensartet. 

  
7.4. Udendørs oplag 

Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller 
særligt afskærmede arealer. 
 

7.5. Renovation 
Der udlægges areal til sortering, opbevaring og 
transport af affald som vist i princippet på kort-

bilag 3 i overensstemmelse med de gældende 
regulativer. 
 
7.6 Terrænregulering 

Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel 
end 0,5 m.  
 

Inden for lokalplanens område i øvrigt må der 
ikke ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i 
forhold til det eksisterende terræn. 

 

  

  

8. Veje, stier og parkering  

  
8.1. Vejadgang  
Vejbetjening af lokalplanområdet skal ske fra 
den eksisterende overkørsel fra Nørregade. 
Interne adgangsveje anlægges med en vej-

bredde på minimum 4,5 meter. 

 

  
8.2. Parkering  

Der skal etableres mindst 1½ parkeringsplads 
pr. bolig inden for lokalplanområdet. Der rundes 
op til nærmeste hele antal. 

 
8.3 Parkerings og manøvreareal 
Der udlægges parkerings- og manøvrearealer 
som vist på kortbilag 3. 

 
8.4 Befæstelse af veje mv. 
Parkerings- og manøvrearealer skal udføres 

med fast belægning og et ensartet farve- og 
materialevalg inden for lokalplanområdet. 
 

8.5 Renovation 
Renovation skal placeres som vist på kortbilag 
3. Afhentning af renovation kan ske fra Nørre-

gade. 

 

  
8.6 Vejbyggelinjer  
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Vejbyggelinjen på 3,5 meter fra vejskel på Nør-

regade som vist på kortbilag 2 og 3 skal respek-
teres, se dog § 5.6. 

 

  

9. Tekniske anlæg  

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

 
9.2. Antenner og paraboler 
Individuelle antenner og paraboler må ikke 
være synlige fra nabobebyggelser, samt fra of-

fentlige veje og stier. 

 

  

10. Miljø  

  
10.1. Støj fra biltrafik  
Det konstante udendørs støjniveau, som vejtra-
fikstøj påfører på de primære udendørs opholds-
arealer, må ikke overstige Lden 58 dB. 

 
10.2 Støj 

Udformningen af boligens facader skal sikre, at 

det indendørs støjniveau i mindst ét sove og op-
holdsrum i hver bolig med åbent vindue/altan-
dør på facade ikke overstiger Lden 46 dB. Det 

indendørs støjniveau med lukkede vinduer må 
ikke overstige Lden 33 dB jf. Bygningsregle-
mentet.  

Der henvises desuden til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 
4, 2007 "Støj fra veje" 

  

11. Grundejerforening  

  
 Ingen bestemmelser.  

Planloven giver ikke hjemmel til i lokalplaner at med-
tage bestemmelser om oprettelse af grundejerfor-
eninger for etageboliger udenfor byomdannelsesom-

råder. Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til, at 
der oprettes en grundejerforening med medlemspligt 
for samtlige ejere indenfor lokalplanens område. 
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligehol-

delse af beplantning, adgangsveje, belysning, fælles-
anlæg og stier m.m. 

  

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 offentlig kloak efter Ringkø-
bing-Skjern Kommunes anvisninger. 
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12.2. Fælles opholdsarealer 

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er 
anlagt fælles opholdsarealer som anført i lokal-

planens punkt 7. 
 
12.3. Vejadgang og parkering 

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er 
etableret vejadgang og parkeringspladser som 
anført i lokalplanens punkt 8. 

 

  

13. Lokalplan og byplanvedtægt  

 

13.1. Aflysning af lokalplan 
Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse 
af lokalplan nr. 473 ophæves lokalplan nr. 73, 

Hvide Sande for det område, der er omfattet af 
lokalplan nr. 73. 

 

  

14. Servitutter  
  
14.1. Ophævelse af servitutter 
 

Der ophæves ingen servitutter. Servitutundersøgel-
sen er vist på bilag 5. 

  

  

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 
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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/Teknik og Miljøudvalg i henhold til § 24 i Lov 
om planlægning, den       2018.  
 

 
 
 

 Hans Østergaard/John G. Christensen  Jens Peter Hegelund Jensen/Lone Rossen 
 Borgmester/Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Kommunaldirektør/Fagchef for Land, By og Kultur 
 
 

 

Endelig lokalplan 
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd/Teknik- og Miljøudvalg i henhold til § 27 i Lov 
om planlægning, den       2018. 

 
 
 

 
 Hans Østergaard /John G. Christensen  Jens Peter Hegelund Jensen/Lone Rossen 
 Borgmester/Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Kommunaldirektør/Fagchef for Land, By og Kultur 
 

 
 

Offentlig bekendtgørelse af lokalplanen 
Lokalplanen er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2018. 

Lokalplanen er i henhold til § 54b i lov om planlægning registreret i Plandata.dk. 
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Målforhold 1:500 
Ejerlav: 
Søgård Hgd., Holmsland Klit 
Hvide Sande 



Eksisterende forhold: Bilag 2 

Lokalplan nr. 473 
Boligformål, Nørregade, Hvide Sande 

 

26 



Arealanvendelse: Bilag 3 

Lokalplan nr. 473 
Boligformål, Nørregade, Hvide Sande 

27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servitutundersøgelse: Bilag 4 

Lokalplan nr. 473 
Boligformål, Nørregade, Hvide Sande 

 
 

28 

Servitutundersøgelse til brug for lokalplan 473 
Vedr. Nørregade 5, 6960 Hvide Sande, matr.nr. 11fk 

 

Dato-løbenr. Servitut 

Servituttens karakter 

Relevans Påtaleberettiget 

Off. Ret. Priv. Ret. 

T
ilsta

n
d
 

R
å
d
ig

h
e
d
 

T
ilsta

n
d
 

R
å
d
ig

h
e
d
 

17.03.1962-
972471-58 

Dok om adgangsbe-
grænsning mv 

x    

Servitutten omhandler en 
adgangsbegrænsning ved 
etablering af adgang til 
Søndergade/Nørregade. 
Oplysninger om 
adgangsbegrænsningens 
omfang og fortegnelse over 
adgangsforholdene vil kunne 
fås på amtsvejvæsenets 
kontor i Ringkøbing og hos 
Holmsland sogneråd.  
 
Lokalplanen vurderes ikke at 
være i konflikt med 
servitutten, og servitutten 
skal derfor ikke aflyses. 

Transportminist
eriet og 

Ringkøbing-
Skjern 

kommune 

12.09.1977-
972473-58 

Dok om byggelinier 
mv 

 x   

Servitutten omhandler 
byggelinje langs landevej, 
Søndergade/Nørregade. 
Oplysninger om 
byggelinjernes beliggenhed 
og retsvirkning vil kunne fås 
på amtsvejvæsenets kontor i 
Ringkøbing. 
 
Servitutten vedrører 
lokalplanområdet. Det er 
oplyst af vejmyndigheden, at 
byggelinjen langs Nørregade 
ligger 12 meter fra 
vejmidten. Det er meddelt 
dispensation til 3,5 meter fra 
vejskel. 

Ringkøbing-
Skjern 

kommune 
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Dato-løbenr. Servitut 

Servituttens karakter 

Relevans Påtaleberettiget 

Off. Ret. Priv. Ret. 

T
ilsta

n
d
 

R
å
d
ig

h
e
d
 

T
ilsta

n
d
 

R
å
d
ig

h
e
d
 

11.03.1986-
972474-58 

Dok om et halvtag 
kan fjernes mv 

   x 

Servitutten omhandler en 
tilladelse til opførelse af et 
halvtag på syd- og østsiden 
af matr.nr. 11fk. 
 

Servitutten vedrører 
lokalplanområdet. 
Lokalplanen respekterer 
servitutten, og servitutten 
skal ikke aflyses 

Ringkøbing-
Skjern 

kommune 

12.11.2004-
21449-58 

Dok om fjern-
varme/anlæg mv. 

  x  

Servitutten vedrørende 
tilslutnings- og 
forblivelsespligt til 
fjernvarmeforsyningen i 
Hvide Sande. 
 
Servitutten omhandler 
lokalplanområdet. 
Lokalplanen respekterer 
servitutten, og servitutten 
skal ikke aflyses 

Ringkøbing-
Skjern 

kommune 

16.06.2005-
13545-58 

Dok. om eneret på 
opstilling af automa-
ter for Midtjysk Au-
tomatservice 

   x 

Servitutten omhandler en 
eneret på opstilling af 
samtlige automater på 
ejendommen. 
 
Servitutten omhandler 
lokalplanområdet. 
Lokalplanen respekterer 
servitutten, og servitutten 
skal ikke aflyses. 

Midtjysk 
Automatservice 

v/ Villy 
Christensen. 
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21. marts Eksisterende forhold  3 etagers byggeri 
 

  
Kl. 10.00 
 
 

  
Kl. 15.00 
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21. juni Eksisterende forhold  3 etagers byggeri 
 

  
Kl. 10.00 
 
 

  
Kl. 15.00 
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21. sep. Eksisterende forhold  3 etagers byggeri 
 

  
Kl. 10.00 
 
 

  
Kl. 15.00 
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21. dec Eksisterende forhold  3 etagers byggeri 
 

   
Kl. 10.00 
 
 

  
Kl. 15.00 
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Indsæt støjrapport fra Niras 
 
 
 
 
 
 
 


