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                                                                  Videbæk den 28. oktober 2021 
 
Til Ringkøbing - Skjern Kommune 
Land, By og Kultur, Byg og Miljø 
Att. Gunnar Frandsen 
Smed Sørensens Vej 1 
6950  Ringkøbing 
 
Sendt pr. mail gunnar.frandsenrksk.dk 
 
Vedr. sag nr. 21-014987 
 
Høringssvar til dispensationsansøgning for terrænændring og grundvandssænkning i området ved Bredgade 78-82 i 
Videbæk by 
 
Indledning: 
I forbindelse med opstart og jordarbejder forud for opførelse af højhuse på ejendommene Bredgade 78-82 i 
Videbæk, har vi konstateret, at der på det østligste byggefelt er foretaget terrænreguleringer over hele byggefeltet 
på langt over de +0,5 m, der er fastlagt i lokalplanens bestemmelser pkt. 5.5. Med hvilken baggrund er der givet 
tilladelse til dette?? Er der givet en administrativ dispensation/tilladelse?? 
 
Vi har også erfaret, at byggeriet nu skal opføres i 4 etager. Hvad er baggrunden for denne ændring?? Byggeriet 
kommer stadig til at indeholde 38 lejligheder. 
Hvordan lader det sig 
gøre, når der tages 1 etage af byggeriet?? 
 
Skyggediagrammet i lokalplan nr. 433 passer heller ikke når byggeriet er/bliver ændret. 
Nyt skyttediagram må skal udfærdiges!! 
 
Terrænregulering i det midterste byggefelt: 
Vi kan ikke acceptere terrænreguleringer i det omfang, som der hermed lægges op til. 
Reguleringerne har et så voldsomt omfang og konsekvens, at det er helt uacceptabelt. 
Konsekvenserne har allerede været synlige, hvor en væsentlig del af vores haver her på Dalsvinget bliver 
oversvømmet i meget stor stil efter særlig skybrudslignende tilfælde, noget vi ikke har oplevet før 
terrænreguleringerne blev gennemført. 
(Jeg er vokset op her på Dalsvinget 11, det er mine forældre der har bygget huset, og det er første gang vi har 
haft vand i haven efter at terrænreguleringen har fundet sted). 
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Vore haver kommer fremover til at fungere som kommunens 
regnvandsbassiner/udlignings- 
bassiner, og det er klart uacceptabelt. 
 
Permanent grundvandssænkning: 
I sidste afsnit af dispensationsansøgningen søges der om permanent tilladelse til grundvandssænkning. 
En tilladelse af denne karakter vil have helt uoverskuelige konsekvenser for os som naboer. 
Risikoen for skader på vores bygninger er klart til stede, hvilket der også gøres opmærkning på i 
dispensationsansøgningen. 
Vi kan ikke gennemskue udregningen af mulige bygningsskader og dermed formentlig et retsligt efterspil til afklaring 
af skadeomfang og erstatning. Vi bliver tvunget ind i et retsligt efterspil, som vi skal have advokatbistand til at 
medvirke i, og vi har ikke mulighed for at bedømme problemernes totale omfang, herunder om vi i det hele taget 
har økonomi til at gå ind i en erstatningssag. (vores huse er jo faldet i værdi) Derfor kan vi helt klart ikke acceptere 
en permanent grundvandssænkning for ejendommen Bredgade 78-82. 
 
Konklusion: 
Vi kan hverken acceptere terrænreguleringer eller permanent grundvandssænkning på ejendommene Bredgade 78-
82 i Videbæk Hilsen Dalsvinget 11, Videbæk - 
 
gu 
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Sendt fra min iPhone 
 
Start på videresendt besked: 

Fra:
Dato: 27. oktober 2021 kl. 09.12.26 CEST 
Til: 
Emne: Ringkøbing Skjern kommune 

  

Ringkøbing Skjern kommune 
Land By og Byg og Miljø 
Smed Sørensens Vej 1, 
6950 Ringkøbing  
 
Vedr. sagsnummer 21-014987 - naboerklæring i forbindelse med ansøgning om dispensation 
for terrænændringer ved Bredgade 78-82 i Videbæk. 
 
Under henvisning til kommunens skrivelse af den 15. oktober 2021 skal vi som ejer af 
ejendommen Dalsvinget 15, Videbæk meddele følgende indsigelser til ovennævnte 
ansøgning: 
 
Vi kan ikke acceptere terrænreguleringer i det omfang, der hermed lægges op til. 
Reguleringen har en så voldsom omfang og konsekvens, at det er uacceptabelt. 
Konsekvenserne har allerede vist sig, da en væsentlig del af vores haver blev oversvømmet i 
meget stor stil efter skybrud den 15/9 2021. 
Vi frygter at vores haver fremover kommer til at fungere som kommunens regnvandsbassiner 
/ udligningsbassiner, og det er klart uacceptabelt. 
 
Vi kan ej heller acceptere hverken en midlertidig eller permanent grundvandssænkning. En 
sådan tilladelse vil have helt uoverskuelige konsekvenser for os som naboer med risiko for 
skader på vores bygninger, hvilket der også gøres opmærksom på i 
dispensationsansøgningen. Vi kan ikke gennemskue udredningen af mulige bygningsskader 
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og et retslig efterspil til afklaring af skadeomfang og erstatning. Vi bliver tvunget ind i et 
retslig efterspil, som vi skal have advokatbistand til, og vi kan ikke bedømme problemernes 
totale omfang og om vi i det hele taget har økonomi til at gå ind i en retssag. 
 
Venlig hilsen 

Dalsvinget 15, Videbæk  

 
 

Sendt fra min iPad 



Til Ringkøbing-Skjern kommune 
Land, By og Kultur, Byg og Miljø 
Att. Gunnar Frandsen 
Smed Sørensens Vej 1 
6950 Ringkøbing 
 
Vedr. Sag nr. 21-014987 

Høringssvar til dispensationsansøgning for terrænændring og grundvandssænkning Bredgade 78-86. 

Først vil vi på det kraftigste protestere mod det faktum at Ringkøbing-Skjern kommune med Grave- 

og støbetilladelse allerede har givet tilladelse til terrænændringen af hele byggegrunden, for så 

efterfølgende at sende ansøgningen i nabohøring. Det øger ikke ligefrem tiltroen til at naboernes 

indsigelser vil blive behandlet efter god forvaltningsskik. 

Det er i orienteringsbrevet til nabohøringen oplyst at der i hele delområde II og III må udføres 

terrænændringer på +/- 2 m. og at der for det østligste og vestligste byggefelt er fastlagt et 

niveauplan i kote 34,80. Det skulle betyde, at det kun er en smal rende rundt om byggeriet i det 

midterste byggefelt der skal søges dispensation for. Det er efter vores opfattelse helt forkert og 

virker som et forsøg på at redde situationen efter at den manglende linje i lokalplanen er blevet 

genfundet. Lokalplanens § 5.5 kan kun udlægges som at byggegrunden må terrænreguleres med +/- 

0,5 m. som det er vanlig praksis. Dog må der hvor der skal være adgangsveje, parkeringsarealer og 

regnvandsbede indenfor delområde II og III terrænreguleres med +/- 2 m. for at udligne det naturlige 

terrænforskel der er i området. Hvor det førnævnte niveauplan for det østligste og vestligste 

byggefelt kommer fra må stå hen i det uvisse. At der skulle være flere niveauplaner har ikke tidligere 

været nævnt i sagen. Lokalplanen omtaler kun et terrænniveau. Kote 33,50.  

Den voldsomme terrænregulering der allerede er udført og som der nu søges dispensation for en 

lille del af, kan vi som nabo på ingen måde acceptere. Udgangspunktet må være at det er 

bygningerne der skal tilpasses grunden. Ikke omvendt. Når man køber en sumpet grund må man 

også forvente at få en sumpet grund. Det rådgivende ingeniørfirma Rønslev har i en redegørelse, der 

indgår i byggesagen, beskrevet nogle af de problemer det planlagte byggeri vil medføre. Kort fortalt 

vil der på grund af projektets udformning og omfang skulle håndteres mere vand end hidtil på et 

væsentligt mindre område. Det kan logisk kun have en konsekvens. Hyppigere oversvømmelse af 

naboernes grunde. Hvilket allerede er set efter at den første sandpude blev anlagt. At naboerne skal 

pålægges de gener ligger uden for alle rimeligheders grænser og er i klar modstrid med Byggeloven. 

I dispensationsansøgningen er der også åbnet op for muligheden for en permanent 

grundvandssænkning som alternativ til terrænhævning. Ansøgeren anfører at det er med stor risiko 

for sætningsskader på de omkringliggende bygninger. Det kan vi naturligvis ikke acceptere. 

Derudover mener vi at projektet med de påtænkte ændringer, ikke længere er i overensstemmelse 

med lokalplanens principper, som tydeligt både beskriver og illustrerer et byggeri der bygges i et 

lavtliggende terræn, hvorfor det ikke vil syne så voldsomt fra de omkringliggende områder. Dermed 

kan der ifølge Planlovens § 19 ikke gives dispensation for lokalplanen.     
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Videbæk d. 31. okt. 2021 
Ringkøbing Skjern Kommune 
Land By og Kultur, Byg og miljø 
Att: Gunnar Frandsen 
Smed Sørensens Vej 1 
6950 Ringkøbing           Sagsnr. 21-014987 
 

Høringssvar til dispensationsansøgning for terrænændring og 
grundvandssænkning i området ved Bredgade 78-82 i Videbæk by. 

 

Lad os indlede med konklusionen: Vi kan på ingen måde acceptere dispensationsansøgningens 

indhold, hverken når det kommer til terrænregulering, kote-fastsættelse eller permanent 

grundvandssænkning!  

Konsekvenserne af at dispensationen udføres bliver voldsomme for os, og vi mener de medfører 

risiko for et uoverskueligt retsligt efterspil - hvilket vi ikke forstår at Ringkøbing-Skjern Kommune 

kan tillade at efterlade os i som borgere. 

Hvad er det for en kommune, der fører en sådan uigennemsigtig behandling af sagen, at der 
derved bliver begået overgreb på kommunens egne borgere? Hvor blev åbenheden og dialogen 
af? 

 

Baggrunden for vores indsigelse 

         

         Udklip fra Lokalplan 433 (med den manglende linje), som blev vedtaget 21. maj 2019. 
 

For at forstå baggrunden for vores indsigelse skal man forstå indholdet af §5.5 i Lokalplan 433. 
Her har kommunens administration åbenbart ikke tolket præcist hvad der står, men hvad der 
passer ind i rammerne for det nye byggeri.  
Det er at se, fordi næsten hele Delområde III p.t. allerede er dækket af op til 2 meter sand. 
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Vi kan ikke læse §5.5 anderledes, end at der kun må terrænreguleres med op til +/- 2 meter 
indenfor Delområde II og III dér hvor der er veje, parkeringspladser, stier, regnvandsbede og 
lavninger.  

Det svarer præcist til de områder som er gule, brunlige (stier) og blå. Se kort Bilag 3. 

Det øvrige område – svarende til de grønne områder på kortet – må ikke terrænreguleres ud 
over +/- 0,5 meter ifht. det naturlige tærren. Ellers ville der jo heller ikke være grund til at 
etablere en bro fra Bredgade til hvert af byggefelterne (ses også på kortet Bilag 3) 

Vi har spurgt flere danskkyndige, fagkyndige og en enkelt jurist, hvordan de læser §5.5, og vi har 
ud over Gunnar Frandsen ikke stødt på andre, der repræsenterer kommunens tolkning.  

Vi mener derfor at hele forståelsen af vores indsigelse beror på, om der må terrænregulereres i 
det grønne område eller ej – hvilket vi ikke mener.  

Derfor handler sagen ikke alene om dispensation til bygherre til at regulere få kvadratmeter af 
det midterste byggefelt, men om et langt større område.  

Dette er nøglen til vores indsigelse, og derfor mener vi, det bør klarlægges om kommunens 
forvaltning tolker lokalplan 433 alene til bygherres fordel og stik mod intentionerne. Kan der 
findes politisk medhold i, at vi har ret i vore pointe? 

 

”Det er lettere at få tilgivelse end tilladelse” 

I forbindelse med jordarbejder forud for opførelse af højhuse på ejendommene Bredgade 78-82 
i Videbæk, har vi som nærmeste naboer til området kunnet konstatere, at bygherre allerede helt 
eller delvist har påbegyndt dét arbejde, som bygherres dispensationsansøgning handler om. 

Hvilken kommune er det, der ser igennem fingre med en bygherres ulovligt påbegyndte byggeri, 
før der er givet tilladelser eller foreligger en politisk beslutning? Kan man i denne kommune 
bare bygge løs, som det passer én, mod forventet efterbevilget godkendelse?  

Vi vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at det er stærkt uacceptabelt, hvis kommunen 
agter at ty til dét argument, at byggeriet blot kan få dispensation, fordi det nu alligevel er 
påbegyndt og i gang – ulovligt eller ej – og ’bare fordi’ det vil være ’umuligt’ at standse eller føre 
tilbage…  

 

Vore iagttagelser 

Selv om der endnu ikke er givet en byggetilladelse, så ser vi som naboer på, at der hver dag 

fyldes mere sand på, støbes og graves på livet løs i området.  

Der er øjensynligt fyldt sand på hele området undtagen dér, hvor det nye bæk-løb er forlagt. Det 

er stik imod intentionen i den oprindelige lokalplan, hvor området var udlagt til at forblive i 

naturligt terræn på nær de ”gule, brune og blå områder”. Det vi kan konstatere er, at byggeriet 

har ændret karakter, området er blevet fyldt op med sand og i dag ser det ud til at alt, hvad der 

dengang under første høringsfase blev fremført i lovprisende vendinger som naturgrund, 

naturligt terræn og bevarelse af eksisterende træer er helt væk. Desuden er bækken heller ikke 
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anlagt i et slynget forløb som på skitsen, men er helt udrettet med blot ét sving, og ikke 

genslynget som på skitsen under §5.5 (se kortet på udklip). 

Tilmed har vi fået en sandpude i skel, som ingen dengang hørte om, hvor vi som helt ny 
information har fået at vide, at der skal bygges en støttemur langs skellet til at udgøre kant på p-
pladsen. Og vi må så finde os i konsekvenserne, når det kommer til lysgener fra biler, 
indbliksgener fra mennesker, som vil være ophøjede i forhold til niveau på vores grund, og ikke 
mindst vandproblemer fra det område, der tidligere var naturligt reservoire for regnvand, men 
nu er gemt under 2 meter sand, så at overskydende regnvand tvinges over i vores have – med 
erosion og gener med våde/oversvømmede bede til følge.  

Konsekvenserne har allerede været synlige, hvor en væsentlig del af vores haver bliver 
oversvømmet i meget stor stil efter særlig skybrudslignende tilfælde; noget vi ikke har oplevet 
så markant før terrænreguleringerne blev gennemført. Det bliver vores haver der fremover 
kommer til at fungere som kommunens regnvandsbassiner/udligningsbassiner, og dét er klart 
uacceptabelt. 

Sandpuden, som kommer til at udgøre den midterste p-plads, er desuden allerede anlagt i større 
omfang end dét område, der er tegnet ind som p-plads på kortet (Bilag 3). Vi kan konstatere, at 
p-plads området (sandpuden) ligger helt ned til ud for hjørnet af skellet mellem Dalsvinget 11 og 
13. Og ikke som på kortet langs blot to tredjedele af skellet til Dalsvinget 11. Det betyder i 
praksis, at det gule område (Delområde II) er blevet forstørret – altså derved en væsentlig 
reducering af dét grønne område – i naturligt terræn – som efter vores opfattelse af §5.5 ikke 
må udsættes for terrænregulering. 

Vi har konstateret, at der på det østligste byggefelt er foretaget terrænreguleringer over hele 
byggefeltet på langt over de +0,5 m, der er fastlagt i lokalplanens bestemmelser §5.5. Med 
hvilken baggrund er der givet tilladelse til dette? Er der givet en administrativ 
dispensation/tilladelse?  

Det er en subjektiv fastsættelse, når kommunens sagsbehandler fastsætter koten til 34,80 i det 
østligste byggefelt. Vi gør opmærksom på at flere områder indenfor dette byggefelt oprindelig 
var væsentlig lavere end kote 34,80. Sådan kan man ikke fastsætte en kote, bare fordi det nu 
passer ind i planerne. Så kunne man jo ligeså godt også have gjort det i det midterste byggefelt. 
Der er i forh.t. kote ingen forskel på disse to byggefelter. 

Vi har også erfaret, at byggeriet nu skal opføres i 4 etager. Hvad er baggrunden for denne 
ændring? Byggeriet kommer stadig til at indeholde 38 lejligheder. Hvordan lader det sig gøre, 
når der tages 1 etage af byggeriet? Hvis etagehusene skal bygges bredere for at bibeholde 
antallet af lejligheder, hvordan bliver der så plads nok på grunden til de regnvandsreserviorer, 
der skal anlægges ved husene? Og hvordan vil skyggepåvirkningen over på vores grund blive 
med nogle evt. bredere etagehuse? 

 

Permanent grundvandssænkning. 

I sidste afsnit af dispensationsansøgningen søges der om permanent tilladelse til 
grundvandssænkning. En tilladelse af denne karakter vil have helt uoverskuelige konsekvenser 
for os som naboer. 
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Risikoen for skader på vores bygninger er klart til stede, hvilket bygherre faktisk også gør 
opmærksom på i dispensationsansøgningen. 

Vi kan ikke gennemskue udredningen af mulige bygningsskader og dermed formentlig et retslig 
efterspil til afklaring af skadeomfang og erstatning. Vi bliver tvunget ind i et retslig efterspil, som 
vi skal have advokatbistand til at medvirke i, og vi har ikke mulighed for at bedømme 
problemernes totale omfang, herunder om vi i det hele taget har økonomi til at gå ind i en 
erstatningssag. Hvilken kommune er det, der på denne måde lader sine borgere retsligt i 
stikken? 

Påtager kommunen sig sit ansvar og opgave at støtte sine borgere? – eller bliver vi ladt i 
stikken? 

For slet ikke at tale om de negative påvirkninger af områdets vandmiljø – på vores grund er en 
§3-beskyttet sø, som er i direkte forbindelse til Sandbækken. En grundvandssænkning vil kunne 
betyde, at et helt økosystem risikerer at blive ødelagt! Og hvilken kommune er det, der ser stort 
på, at naturen og biodiversiteten ødelægges i området? 

Vi synes i øvrigt, at det er uden for lov og ret fra bygherres side at bruge scenariet med 
grundvandssænkning som en trussel, hvis de ikke skulle få tildelt dispensationen. Man 
skræmmer med én ødelæggelse af området (grundvandssænkning) for at få lov at gennemføre 
en anden ødelæggelse (markant hævning af terræn)… 

Det må være bygherres opgave at overholde Lokalplan 433 og finde en løsning for byggeriet, der 
kan holde naboer skadesfrie. Bygherren har skabt problemerne – og forårsaget skadelige 
påvirkninger af nabogrundene allerede.  

Derfor kan vi helt klart ikke acceptere en permanent grundvandssænkning for ejendommen 
Bredgade 78-82. 

 

Konklusion. 

Afslutningsvis ønsker vi, at Ringkøbing Skjern Kommune stopper byggeriet, indtil det står klart 
om en afgørelse ved Planklagenævnet vil få opsættende virkning indtil en endelig afgørelse af, 
om terrænreguleringen og permanent grundvandssænkning er  lovmedholdelig eller ikke. 

Vi kan hverken acceptere terrænreguleringer eller permanent grundvandssænkning på 
ejendommen Bredgade 78-82 i Videbæk. 

 

Hilsen 

 

 


