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Billedet viser Bredgade 73-77 i Skjern

Ringkøbing-Skjern Kommune

14. september 2021

Forslag til

Tillæg nr. 3
til Kommuneplan 2021-2033, 
for et område til centerformål ved Bredgade i Skjern

Planafdelingen gør opmærksom på, at skabelonen til kommuneplantillæg skal ses 
som et hjælpemiddel, men fritager ikke ansøgers ansvar for planens lovlige 
udformning.

Læsevejledning:
Sort tekst er hovedoverskrifter på afsnittene samt tekst som skal bibeholdes
Blå tekst er oplysninger til planlæggeren, slettes i KP-tillægget.
Rød tekst kan medtages/tilrettes i KP-tillægget i det omfang man ønsker.
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Forord 
Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til centerformål ved Bredgade i 
Skjern. 

Kommuneplantillægget består af:
En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål.
Bestemmelser med tilhørende kort, der omhandler ændringer i kommuneplanrammen for centerformål, 
der regulerer rammerne for lokalplanlægningen.

Redegørelse

Baggrund og formål
Dette tillæg til kommuneplanen er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 467. 

Kommuneplantillægget vedrører rammeområde 39ce032, som er udlagt til et område til centerformål i 
Skjern bymidte. Der ændres ikke på afgrænsningen af kommuneplanrammen. 

En del af rammeområdet består af matr.nr. 768h Skjern Bygrunde, hvor der er to tidligere DSB-
funktionærboliger med en bevaringsværdi på 3. Disse bygninger har tidligere været anvendt til museum. 
I øjeblikket står bygningerne tomme. Derudover er der et fredet vandtårn.

Der ønskes mulighed for at anvende de eksisterende bevaringsværdige bygninger og det fredede 
vandtårn på matr.nr. 768h Skjern Bygrunde til centerformål herunder boliger, liberale erhverv, butikker, 
kontor- og servicevirksomheder samt offentlige formål i form af lægeklinik eller lignende, herunder 
kulturelle institutioner og foreninger. 

Derudover ønskes der mulighed for at kunne opføre ny bebyggelse i form af mellembygninger og 
tilbygning til de bevaringsværdige bygninger og en ny fritliggende bebyggelse. De nye bygninger 
indpasses den eksisterende bebyggelse, i form, materialer og farve og beliggenhed, således der tages 
hensyn til den eksisterendes bebyggelses byggeskik. 

Baggrunden for dette kommuneplantillæg er derfor, at give mulighed for en lokalplanlægning, der sikrer 
en revitalisering af bebyggelsen og arealet for matr.nr. 768h Skjern Bygrunde. Konkret er der følgende 
uoverensstemmelser mellem den ønskede anvendelse og bebyggelse på matr.nr. 768h Skjern Bygrunde 
og de gældende rammebestemmelser, idet der ønskes mulighed for:

 boliger i stueplan
 at opføre en fritliggende bygning i 1½ plan og bevare de bevaringsværdige bygninger (og altså 

ikke planlægge for en randbebyggelse)
 at opføre baghusbebyggelse i en højere højde end 3,5 m. 
 at eksisterende arealer mod vest og i umiddelbart tilknytning til bebyggelsen anvendes som 

private opholdsarealer og dermed fraviger kravet om opholdsarealer fra de generelle rammer.
 at bygge til de bevaringsværdige bygninger på en reversibel måde.

Idet den overordnede anvendelse af området ikke ændres og idet, der alene er tale om en ændring for en 
del af rammeområdet, er der ikke indkaldt idéer og forslag. Det skyldes at ændringen vurderes at være 
af underordnet betydning, der ikke strider imod kommuneplanens hovedprincipper, jf. planlovens § 23c, 
stk. 1 pkt. 3.

Miljøvurdering
Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), og der er således gennemført en screening af kommuneplantillægget sammen med 
lokalplanforslaget. 

Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at kommuneplantillægget ikke 
omfatter kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelsen af planen ikke vurderes at medføre væsentlige 
indvirkninger på miljøet, jf. § 8, stk. 2. 
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Screeningen viser, at kommuneplantillægget og lokalplanen for et område til centerformål ved Bredgade i 
Skjern ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af 
miljøvurderingslovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb. 

Generelt knytter de mulige negative konsekvenser af planernes realisering sig hovedsageligt til den 
forøgede aktivitet og trafik til og fra planområdet, og en lille forøgelse af overfladevand. 

Der vil ske en lille ændring i bymiljøet idet det bliver muligt at etablere boliger i stueplan og der vil ske 
en lille ændring i kulturmiljøet, da anvendelsesmulighederne af bygningerne forøges. 

Derudover vil de bevaringsværdige bygninger blive påvirket at de mulige mellembygninger og 
tilbygninger samt det mulige nye byggeri. Påvirkningen begrænses ved at lokalplanen fastlægger 
bestemmelser for de nye bebyggelses ydre fremtræden, omfang og placering, således at bygningerne 
indpasses i de bærende bevaringsværdier. Tilsvarende stilles der i kommuneplantillægget krav om 
bevaring af de bevaringsværdige bygninger og vandtårnet og at til- og ombygning af de gamle DSB-
funktionærboliger skal ske med respekt for bygningernes originale byggeskik.

Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse 
af planen ikke vurderes at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet jf. § 8, stk. 2.
Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der er indsat som bilag til kommuneplantillægget.
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Bestemmelser
I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
foretages følgende ændring af Kommuneplan 2021-2033:

Rammebestemmelsen for rammeområde 39ce032 ændres fra nedenstående eksisterende bestemmelser 
til nedenstående nye bestemmelser.

Eksisterende rammebestemmelser (Se kortbilag 1)

Områdets anvendelse 
Centerområde

Bebyggelsens art og anvendelse
Specifik anvendelse er boligområde, kontor- og serviceerhverv, bymidte, publikumsorienterede 
serviceerhverv, område til offentlige formål, kulturelle institutioner.

Bymidte til butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende værksteder og fremstillingsvirksomheder i 
tilknytning til butikkerne, boliger og off. formål. Butikker skal etableres med indgang i stueetagen. 
Boliger skal være helårsbeboelse.

Særlige bestemmelser
Butikker, se Tabel 1 under detailhandel i hovedstrukturen. Der må ikke etableres boliger i stueetagen.

Bebyggelsesforhold
For hele rammeområdet gælder
Den maksimale bebyggelsesprocent er 80% af den enkelte ejendom.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5 etage(r).
Rammen regulerer ikke udstykning. 
Bebyggelsen skal overvejende opføres som randbebyggelse i gadelinjen i 1,5-2,5 etager og med en 
taghældning på 40-50 grader. Husdybden for randbebyggelsen må ikke overstige 13 m. 
Baghusbebyggelse må opføres i maksimum 1 etage med en højde på 3,5 m. 

Opholds- og parkeringsarealer
Opholdsarealer og parkering, se de generelle rammer.

Miljø
Der må ikke foretages nedrivninger, ombygninger eller andre facademæssige ændringer af bebyggelsen 
langs karreens gader og pladser.

Zonestatus
Fremtidig zonestatus er byzone
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Kortbilag 1 (Eksisterende rammeområde)
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Nye rammebestemmelser (Se kortbilag 1, da der ikke er ændringer i afgrænsningen af 
kommuneplanrammen)

Områdets anvendelse 
Centerområde

Bebyggelsens art og anvendelse
Specifik anvendelse er boligområde, kontor- og serviceerhverv, bymidte, publikumsorienterede 
serviceerhverv, område til offentlige formål, kulturelle institutioner.

Bymidte til butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende værksteder og fremstillingsvirksomheder i 
tilknytning til butikkerne, boliger og off. formål. Butikker skal etableres med indgang i stueetagen. 
Boliger skal være helårsbeboelse.

Særlige bestemmelser
Butikker, se Tabel 1 under detailhandel i hovedstrukturen.

Bebyggelsesforhold
For hele rammeområdet gælder
Den maksimale bebyggelsesprocent er 80% af den enkelte ejendom.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5 etage(r).
Bebyggelseshøjden må ikke overstige 13 m.
Rammen regulerer ikke udstykning. 
Bebyggelsen skal overvejende opføres som randbebyggelse i gadelinjen i 1,5-2,5 etager med en 
taghældning på 40-50 grader og en husdybde på max 13 m. Baghuse må opføres i max 1 etage. Krav om 
randbebyggelse gælder ikke for matr.nr. 768h Skjern Bygrunde.

Opholds- og parkeringsarealer
Opholdsarealer og parkering, se de generelle rammer.
På matr. nr. 768h Skjern Bygrunde tillades kravet om opholdsarealer dog reduceret til 50 % af 
bygningernes grundareal, hvis opholdsarealerne udformes som private opholdsarealer. I forbindelse med 
vandtårnet skal blot sikres et passende opholdsareal.

Miljø
Det fredede vandtårn samt de bevaringsværdige gamle DSB-funktionærboliger på matr. nr. 768h Skjern 
Bygrunde skal bevares. Til- og ombygning af de gamle DSB-funktionærboliger skal ske med respekt for 
bygningernes originale byggeskik.

Zonestatus
Fremtidig zonestatus er byzone.
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Planloven
I henhold til Planlovens § 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i 
Planlovens § 12 stk. 2 og 3.

I henhold til §12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i 
strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det 
pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før 
kommuneplanen.

I henhold til §12, stk. 3 kan byrådet inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af 
bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller 
anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, 
når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er 
omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 offentliggøres samtidig med forslag til Lokalplan nr. 
467 i henhold til Planlovens § 24, med en frist på 4 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller 
ændringsforslag til planforslagene.

Vedtagelsespåtegning

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

Hans Østergaard Jens Peter Hegelund Jensen
Borgmester Kommunaldirektør

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

Hans Østergaard /John G. Christensen Jens Peter Hegelund Jensen/Niels Peter V. 
Lauridsen

Borgmester/Formand for Teknik- og Miljøudvalget Kommunaldirektør/Fagchef for Land, By og Kultur

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2021.
Kommuneplantillægget er i henhold til § 54b i Lov om planlægning registreret i Plandata.dk.
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Hvad er en screening af 
planforslag efter Lov om 
miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete 
projekter (VVM)?

Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), jf. LBK nr. 973 af 25/06/2020. 

§ 8 stk. 1 fastlægger, at alle fysiske planer skal 
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 
For at fastlægge om en plan kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet skal kommunen foretage 
en såkaldt screening jf. lovens § 8, stk. 2. De 
kriterier, der skal anvendes ved screeningen 
fremgår af lovens bilag 3, jf. § 10. Kriterierne er 
indarbejdet i nedenstående tjekliste, som 
benyttes ved screeningen. 

Høring af berørte myndigheder 
Andre myndigheder, hvis område berøres af et 
planforslag, skal høres inden kommunen kan 
afgøre, om der skal gennemføres en 
miljøvurdering jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 1.

Samlet vurdering af screening 
Tjeklistens resultat sammenfattes i en samlet 
vurdering af, om planen må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet. Heri er der 
taget højde for svarene indkommet fra berørte 
myndigheder. 

Resulterer screeningen i, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøvurdering, skal beslutningen 
offentliggøres med en begrundelse for 
afgørelsen. 

Miljøvurdering 
Resulterer screeningen i, at planen må antages 
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, 
skal planforslaget enten indeholde eller ledsages 
af en miljørapport. 

I miljørapporten vurderes planens sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den 
biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, 
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, 
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, 
samt arkitektonisk og arkæologisk arv, landskab 
og det indbyrdes forhold mellem ovenstående 
faktorer. 

Omfattes planen af kravet om miljøvurdering, 
skal relevante myndigheder inddrages for at få 
fastlagt omfanget og detaljeringsgraden af 
miljørapporten.
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Screening af Kommuneplantillæg 3 og lokalplanforslag nr. 467 for et 
område til bolig og erhvervsformål ved Bredgade i Skjern 

Beskrivelse af planenerne1

Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern kommune har på baggrund af en konkret ansøgning, 
besluttet på mødet den 20. oktober 2020, at der kan igangsættes udarbejdelse af et plangrundlag for et 
område til centerformål ved Bredgade i Skjern.  

Lokalplanområdets nuværende bestemmelser om anvendelse til museumsformål, ønskes erstattet af 
muligheder for centerformål, herunder boliger, liberale erhverv, kontor og servicevirksomheder samt 
offentlige og kulturelle formål i form af lægeklinik eller lignende samt kulturelle institutioner og foreninger 
i de eksisterende bygninger. Derudover ønskes der opført mellembygninger og tilbygninger til de 
eksisterende bevaringsværdige bygninger, som tager hensyn til eksisterende bygningers byggestil. 
Derudover ønskes opført ny bebyggelse, hvor bebyggelsen tilpasses, som en nutidig fortolkning af den 
traditionelle byggeskik. 

Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til centerformål. Derudover er 
lokalplanens formål at de eksisterende bygninger kan anvendes mere bredt og det er muligt at opføre 
mellembygninger og tilbygning til de bevaringsværdige bygninger, samt opføre ny fritliggende 
bebyggelse og sikre stiadgang fra Bredgade til tunnelen under jernbanen. 

For at sikre mulighed for ønskerne bag lokalplanen udarbejdes der et kommuneplantillæg. Konkret udgår 
bestemmelser i kommuneplanrammen om maksimum bygningshøjde på 3,5 m for baghuse og 
lokalplanområdet undtages kravet om randbebyggelse. Derudover gives mulighed for boliger i stueplan i 
hele rammeområdet. Endelig understreges, at de bevaringsværdige DSB-funktionærboliger og det 
fredede vandtårn skal bevares samt at til- og ombygning af de gamle DSB-funktionærboliger skal ske 
med respekt for bygningernes originale byggeskik.

Er der obligatorisk miljøvurderingspligt?
I dette skema foretages en vurdering af planen/planerne i forhold til lovens § 8, stk. 1.

Vurdering af planen iht. lovens § 8, stk. 1, 
nr. 2

Ja Nej Bemærkninger

Kan planen påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt (§ 8, stk. 1, 
nr. 2)

X Afstanden til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde er ca. 2,0 
km. Det nærmest Natura 2000-
område er nr. 118 Skjern Å. Det 
vurderes, at plangrundlaget i sig selv 
eller i forbindelse med andre planer 
og projekter ikke påvirker Natura 
2000-området væsentligt, jf. habitat 
bekendtgørelsens § 6. Vurderingen er 
begrundet med afstanden mellem 
planområdet og Natura 2000-
området samt omfanget og 
karakteren af de lokalplanlagte 
forhold.

Kan planen beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyrearter, der er optaget i 
habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge 
de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets 
bilag IV, litra b) i alle livsstadier? 

X Området er bebygget og anvendes i 
dag til centerformål, og området 
vurderes ikke at indeholde særlige 
naturværdier. I lokalplanområdet er 
der ingen bilag IV-arter registreret på 
Danmarks Miljøportals naturdata. 
Ringkøbing-Skjern kommune har 

1 Når der i det videre i skemaerne står planen, menes der plan i bred forstand. Det kan f.eks. både være en lokalplan, 
et kommuneplantillæg eller et varmeprojekt.
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ingen aktuelle registreringer af dyre 
og plantearter, der står på 
Habitatdirektivets Bilag IV i 
lokalplanområdet.

Vurdering af planen iht. lovens § 8, stk. 1, 
nr. 1 og 3

Ja Nej Bemærkninger

Er planen omfattet af lovens bilag 1 eller 2? X Plangrundlaget for et område til 
centerformål ved Bredgade i Skjern, 
omhandler fysisk planlægning og 
sætter rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter 
omfattet af bilag 2, punkt 10, b) 
Anlægsarbejder i byzone, herunder 
opførelse af butikscentre og 
parkeringsanlæg.

Hvis ja: Fastlægger planen anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan eller indeholder planen 
mindre ændringer i sådanne planer? (§ 8, stk. 2, 
nr. 1)

X Nærværende lokalplan nr. 467 for et 
område til centerformål ved Bredgade 
i Skjern, fastlægger alene 
anvendelsen af et mindre område i 
Skjern by. Der vurderes derfor at 
være tale om en plan på lokalt 
niveau, hvorfor der skal gennemføres 
screening. Denne fremgår nedenfor. 

Hvis nej: Fastlægger planen rammer for 
fremtidige anlægstilladelser og kan planen 
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 
8, stk. 2, nr. 2)

Screening af planen
Nedenfor gennemføres en screening af planen for at vurdere, om der skal gennemføres en 
miljøvurdering i henhold til lovens § 8, stk. 2.

Har planen væsentlig indvirkning på miljøet? JA NEJ POS
Risikovurdering Lille Middel Stor Nej Positiv
GRUNDVAND
Indebærer planen risiko for indvirkninger på 
grundvandsressourcens kvalitet og omfang?

X

Bemærkninger: Planområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Eventuelle 
midlertidige grundvandssænkninger i forbindelse med realisering af planen forudsættes 
håndteret, således at der ikke sker en påvirkning af grundvandsstanden på naboarealer. 
Realiseringen af lokalplanen vurderes ikke at påføre nogen risiko for påvirkning af grundvand. 

OVERFLADEVAND Lille Middel Stor Nej Positiv
Indebærer planen risiko for væsentlig forøgelse af udledning af 
overfladevand? (fra p-arealer, udendørsproduktionsarealer, 
etc.)

X

Bemærkninger: Realiseringen af lokalplanen indebærer ikke en væsentlig forøgelse af udledning 
af overfladevand. Regnvandshåndtering vil være baseret på det nuværende separerede 
regnvand- og spildevandssystem. Området fremtræder delvist befæstet, hvilket opretholdes ved 
de planlagte forhold. Der vil ske en mindre stigning i udledning og afstrømning af overfladevand 
fra planområdet, da der kommer mere bebyggelse i området.  Kommuneplantillægges 
muligheder for boliger i stueplan kan ligeledes medføre en mindre forøgelse i befæstelsen af 
området og dermed af overfladevand der skal håndteres.

JORD Lille Middel Stor Nej Positiv
Er der risiko for konflikt med kendte jordforureninger i området 
eller tilstødende arealer?

X

Bemærkninger: Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og i henhold til jordforureningslovens 
§ 50a (Bek nr. 282 af 27. marts 2017) er lokalplanområdet omfattet af områdeklassificeringen. 
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Det forudsættes, at et kommende anlægsarbejde udføres i henhold til gældende retningslinjer 
for håndtering af jord jf. bl.a. jordflytningsbekendtgørelsen og Ringkøbing-Skjern Kommunes 
anvisninger. Den fremtidige arealanvendelse vurderes ikke at udgøre en risiko for yderligere 
jordforurening. 

LUFT Lille Middel Stor Nej Positiv
Indebærer planen risiko for uhensigtsmæssig placering af luft-
forurenende aktiviteter?

X

Hvis der er luft-forurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen?

X

Bemærkninger: Realiseringen af lokalplanen vil generere emissioner svarende til andre områder i 
den centrale by. Der er ingen eksisterende luftforurenende aktiviteter i området og området 
vurderes ikke luftforurenet, jf. redegørelsen i lokalplanen i forhold til planlovens § 15b. 
Kommuneplanens ændring af anvendelsen i stueplan kan evt. medføre en mindskelse i 
udledning af emissioner, hvis anvendelsen ændres til boligformål.

LUGT-GENER Lille Middel Stor Nej Positiv
Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering af lugt-
forurenende aktiviteter?

X

Hvis der er lugt-forurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen?

X

Bemærkninger: Realiseringen af lokalplanen indebærer ingen lugtforurenende aktiviteter og der findes ingen 
eksisterende luftforurenende aktiviteter i området og området vurderes ikke at være lugtforurenet, jf. redegørelsen i 
lokalplanen i forhold til planlovens § 15b. Kommuneplanens ændring af anvendelsen i stueplan kan evt. medføre en 
mindskelse i udledning af lugt, hvis anvendelsen ændres til boligformål.

STØJ-GENER Lille Middel Stor Nej Positiv
Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering af støj-
forurenende aktiviteter?

X

Hvis der er støjforurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen?

x

Bemærkninger: Lokalplanen rummer ingen uhensigtsmæssig placering af støjforurenende 
aktiviteter. Lokalplanen rummer i dag aktiviteter forbundet med det tidligere museum i de 
eksisterende bygninger. Der vil ved de planlagte forhold kunne ske en mindre forøgelse af 
trafikmængden til og fra området f.eks. i forbindelse med en anvendelse til butiksformål. Imidlertid 
er området beliggende inden for den eksisterende bymidte og i et eksisterende centerområde, hvor 
sådanne aktiviteter foregår. Derudover fastlægges med lokalplanen, at der maksimalt kan etableres 
et samlet butiksareal på 400 m2 og at der maksimalt må etableres en dagligvarebutik på op til 300 
m2. Dette medfører at der vurderes at være tale om en mindre trafikforøgelse og dermed også en 
mindre støjmæssig påvirkning.

Trafikstøjen fra Bredgade vurderes ikke at påvirke lokalplanområdet. Det vurderes, at støj fra 
jernbanen overholder Miljøstyrelsens krav til togstøjniveau. 

I lokalplanen gives mulighed for at der kan opføres støjskærm mod banen. Ved den nuværende 
anvendelse vurderes området ikke at være støjbelastet, men der stilles i lokalplanen krav om 
dokumentation for overholdelse af grænseværdierne for støj og vibrationer forud for ibrugtagelse af 
ny bebyggelse. Jf. lokalplanens redegørelse i forhold til Planlovens § 15a. 

TRANSPORT Lille Middel Stor Nej Positiv
Indebærer planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger i art og mængde af transport? (Luftforurening, 
ressourceforbrug og klima)

X

Har art og mængde af transport i området betydning for planen? X
Bemærkninger: Lokalplanen muliggør, at områdets nuværende aktiviteter må erstattes af 
centerformål, herunder boliger, liberale erhverv, kontor- og servicevirksomheder samt offentlige og 
kulturelle formål i form af eksempelvis lægeklinik eller lignende, kulturelle institutioner og 
foreninger. Det skønnes derfor, at der kan forekommen en lille ændring i mængden af transport til 
området. Der er 4 parkeringspladser indenfor lokalplanområdet og der er ikke plads til flere. Hvis 
der bliver 400 m² butiksareal vil det kræve 13-15 parkeringspladser. I kommuneplanen gives 
mulighed for boliger i stueplan. Dette kan også medføre en mindre ændring af parkeringsbehovet. 
Der stilles krav om sikring af parkeringspladser i både kommuneplantillægget og i lokalplanen. 

I lokalplanen reserveres desuden areal til sti gennem området, der kan forbedre tilgængeligheden 
på tværs at byen for handicappede, såfremt stien etableres. 

FORSYNING Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for at udlægge et område uden miljørigtig 
forsyning af el, varme, vand og kloak?

X



6

Bemærkninger: Planområdet er beliggende i et område, som er fuldt udbygget i forhold til 
forsyning af el, varme, vand og kloak. 
DYRE OG PLANTELIV Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for ændringer i kvaliteten og omfanget af 
levesteder for planter og dyr? (ex. spredningskorridorer og 
faunapassager)

X

Bemærkninger: Lokalplanområdet er bebygget og anvendes i dag til offentlig formål, men er 
beliggende indenfor et område til centerformål i kommuneplanen. Området vurderes ikke at 
indeholde særlige levesteder for planter og dyreliv. I lokalplanområdet er der ingen bilag IV-arter 
registreret på Danmarks Miljøportals Naturdata. Ringkøbing-Skjern Kommune har ingen aktuelle 
registreringer af dyre-og plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV i lokalplanområdet. 
I det der er tale om eksisterende bymæssige og bebyggede arealer og da der ikke i lokalplanen 
sker nedrivning af ældre bebyggelse, så vurderes det ikke sandsynligt, at planerne vil påvirke dyre- 
og plantelivet.

BY-MILJØ / ÅBEN LAND Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af det eksisterende bymiljø/ åben land?

X

Bemærkninger: Lokalplanen muliggør at der kan opføres mellembygninger og tilbygning til de 
eksisterende bevaringsværdige bygninger. Samt opføres en ny fritliggende bygning. Den nye 
bygning skal indpasse sig de bevaringsværdige bygningers stil. Realiseringen af planen vurderes at 
have en lille påvirkning på de bevaringsværdige bygninger, da lokalplanen fastlægger 
bestemmelser for materialer, farver, facadelinjer og form, hvilket skal sikres at den nye bebyggelse 
indpasses. Derudover stilles der krav om, at ombygning og tilbygning til de bevaringsværdige 
bygninger sker på en reversibel måde, så de bevaringsværdige bygninger ikke ødelægges. I 
kommuneplantillægget stilles ligeledes krav om bevaring af de bevaringsværdige bygninger og 
vandtårnet og at til- og ombygning af de gamle DSB-funktionærboliger skal ske med respekt for 
bygningernes originale byggeskik.

Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør, at der kan være boliger i stueplan. Den bredere 
anvendelse vurderes at ville have en mindre, men positiv påvirkning på bymiljøet, da der derved 
kommer liv i de eksisterende bygninger. 

Da der alene er mulighed for et mindre samlet areal til butiksformål, jf. lokalplanen vurderes dette 
ikke at påvirke bymiljøet eller de trafikale forhold væsentligt. Dette hænger også sammen med, at 
området er beliggende inden for den eksisterende bymidte og derfor vil understøtte bylivet her. 
Skiltelokalplanen for Skjern og for lokalplanområdet, samt de bygningsregulerende bestemmelser i 
denne lokalplan gør, at den eksisterende bebyggelse ikke vurderes at blive væsentlig påvirket ved 
en anvendelse til butiksformål.

BOLIG-MILJØ Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af det eksisterende bolig-miljø?

X

Bemærkninger: Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser som medfører væsentlige ændringer 
eller påvirker det eksisterende boligmiljø. Lokalplanen og kommuneplantillægget gør det dog 
muligt, at der kan være boliger i stueplanet.

KULTURLIV Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af det eksisterende kulturliv?

X

Bemærkninger: Lokalplanen betyder ingen væsentlige ændringer eller påvirkninger af det 
eksisterende kulturliv. Lokalplanen og kommuneplantillægget muliggør en bredere anvendelse end 
blot til museum og har derfor en lille påvirkning af kulturlivet. 

FRITIDSLIV Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af de eksisterende fritidsliv?

X

Bemærkninger: Lokalplanen har ingen betydning for det eksisterende fritidsliv. Lokalplanen 
muliggør en etablering af en handicapvenlig stiforbindelse til tunnellen under jernbanen. 
Lokalplanen og kommuneplantillæggets bredere anvendelse vurderes, at ville have en mindre, men 
positiv påvirkning på fritidslivet, da der evt. kan komme nye kulturelle aktiviteter i området. 

KULTURARV, ARKITEKTONISK/ARKÆOLOGISK ARV Lille Middel Stor Nej  Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af de eksisterende forhold?

X

Bemærkninger: Lokalplanen muliggør opførelse af mellembygninger og tilbygning til de 
bevaringsværdige bygninger. De bevaringsværdige bygninger har en middel bevaringsværdi på 3. 
Vandtårnet er fredet. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for den nye bebyggelses placering, 
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omfang og ydre fremtræden, hvilket skal sikre at bebyggelsen indpasses i de bestående 
bevaringsværdier og sammenhænge. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med 
kommuneplanens retningslinjer for kulturmiljø. Tilsvarende stilles der i kommuneplantillægget krav 
om bevaring af de bevaringsværdige bygninger og vandtårnet og at til- og ombygning af de gamle 
DSB-funktionærboliger skal ske med respekt for bygningernes originale byggeskik.

Høring af berørte myndigheder
Ringkøbing-Skjern kommune har i perioden den 
31. maj til den 14. juni sendt udkast til 
screeningsafgørelse i høring hos relevante 
myndigheder i medfør af miljøvurderingslovens 
§ 32, stk. 1, nr. 1. 

Nedenstående vurderes at være berørte 
myndigheder foruden Ringkøbing-Skjern 
Kommune selv:

 Museet
 Politiet
 Brand & Redning
 Slots- og Kulturstyrelsen
 Banedanmark
 Skjern Fjernvarme

Der er indkommet høringssvar fra Slots- og 
Kulturstyrelsen, Bane Danmark samt Skjern 
Fjernvarme. Ingen af disse bemærkninger var 
dog til miljøscreeningen. Museet og politiet har 
svaret, at de ingen bemærkninger har.

Slots- og Kulturstyrelsen vil have præciseret 
bestemmelser omkring det fredede vandtårn i 
lokalplanen. Dette er gennemført. 

Bane Danmark vil have indført en byggeafstand 
på 2 m fra banen i lokalplanen. Dette er ikke 
tilføjet i lokalplanen, da der er bestemmelser om 
udformningen af bygningerne tæt ved banen, 
som sikrer, at der ikke sker hindringer for 
banens drift. 

Skjern Fjernvarme vil have tilføjet at fjernvarme 
også er en bæredygtig opvarmningsform i 
lokalplanen. Dette er gennemført.

Samlet vurdering af screeningen
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en 
screening af planerne i henhold til ovenstående 
screeningsskema.

Screeningen viser, at kommuneplantillæg og 
lokalplanen for et område til centerformål ved 
Bredgade i Skjern ikke vil have nogen væsentlig 
indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, 

som fremgår af miljøvurderingslovens bilag 3 
samt i forhold til lovens brede miljøbegreb. 

Generelt knytter de mulige negative 
konsekvenser af planernes realisering sig 
hovedsageligt til den forøgede aktivitet og trafik 
til og fra planområdet, og en lille forøgelse af 
overfladevand. 

Der vil ske en lille ændring i bymiljøet idet det 
bliver muligt at etablere boliger i stueplan og der 
vil ske en lille ændring i kulturmiljøet, da 
anvendelsesmulighederne af bygningerne 
forøges. 

Derudover vil de bevaringsværdige bygninger 
blive påvirket at de mulige mellembygninger og 
tilbygninger samt det mulige nye byggeri. 
Påvirkningen begrænses ved at lokalplanen 
fastlægger bestemmelser for de nye 
bebyggelses ydre fremtræden, omfang og 
placering, således at bygningerne indpasses i de 
bærende bevaringsværdier. Tilsvarende stilles 
der i kommuneplantillægget krav om bevaring af 
de bevaringsværdige bygninger og vandtårnet 
og at til- og ombygning af de gamle DSB-
funktionærboliger skal ske med respekt for 
bygningernes originale byggeskik.

Konklusion på screeningen
Med baggrund i ovenstående screening vurderes 
planerne ikke at være omfattet af kravet om 
miljøvurdering, da virkeliggørelse af planerne 
ikke vurderes at medføre væsentlig 
indvirkninger på miljøet.

Der træffes derfor med hjemmel i § 8, stk. 2 og 
§ 10 i lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) 
afgørelse om, at der ikke skal foretages en 
miljøvurdering af planerne efter lovens § 8, stk. 
1. 

Offentliggørelse
Kommunens afgørelse annonceres samtidig med 
annonceringen af planforslagenes vedtagelse og 
fremlæggelse til offentlig debat.

 


