
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

      

Notat - behandling af bemærkninger til Tillæg 12 og Lokalplan 468 

Der har været gennemført en offentlig høring i perioden 23. august 2021 til 18. oktober 2021 af forslag 

til Tillæg 12 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til Lokalplan 468 for et område til blandet 

bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster. 

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, et resumé af bemærkningerne, samt 

kommunens svar på disse. 

Tabel 1 
 

Nr. 

 

Afsender af 
bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 Myndigheder m.v.   

1 Bolig og 
Planstyrelsen 

Bolig- og Planstyrelsen, Team Turisme- og 
Ferieboligudlejning, skal hermed foreslå, at 
der i afsnittet om gældende lovgivning 
henvises til sommerhuslovens regler om 
udlejning af fast ejendom til ferie- og 
fritidsformål, der bestemmer i § 1, at 
erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom til 
ferie- og fritidsformål ikke må forekomme, 
uden en forudgående udlejningstilladelse fra 
Bolig- og Planstyrelsen.  

Man kan læse mere om sommerhuslovens 
regler her: Sommerhusloven 
(retsinformation.dk) 

 

Vi foreslår, at I også i afsnittet om gældende 
lovgivning henviser til 
vejledning_om_udlejning_af_sommerhuse_i_da
nmark_1.pdf (erhvervsstyrelsen.dk), der 
vejleder om, hvad der i udgangspunktet 
vurderes at falde ind under begrebet 
”erhvervsmæssig udlejning” af sommerhuse og 
andre ferieboliger.  

 

Ringkøbing-Skjern Kommune takker for 
bemærkningerne og indarbejder et nyt 
afsnit i redegørelsen under ”Tilladelser 
eller dispensationer fra andre 
myndigheder”. Det nye afsnit lyder:  

”Sommerhusloven 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 
og anvende op til 10 boliger som 
individuelle ferieboliger. I den forbindelse 
henvises til sommerhuslovens regler om 
udlejning af fast ejendom til ferie- og 
fritidsformål. Ifølge § 1 i sommerhusloven 
må der ikke ske erhvervsmæssig udlejning 
af fast ejendom til ferie- og fritidsformål 
uden en forudgående udlejningstilladelse 
fra Bolig- og Planstyrelsen.  

 

Der henvises i øvrigt til ”Vejledning om 
udlejning af sommerhuse m.v.” udgivet d. 
8. januar 2021 af Erhvervsstyrelsen. Af 
vejledningen fremgår, hvad der i 
udgangspunktet vurderes at falde ind 
under begrebet ”erhvervsmæssig 
udlejning” af sommerhuse og andre 
ferieboliger.” 
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