
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg 3 og Lokalplan 467 

Der har været gennemført en offentlig høring i perioden 27. september 2021 til 25. oktober 2021 af forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2021-2033 

samt forslag til Lokalplan 467 for et område til centerformål ved Bredgade 73-77 i Skjern. 

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, et resumé af bemærkningerne, samt kommunens svar på bemærkningerne. 

Tabel 1 

 

Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 Myndigheder m.v.   

1 Slots- og 

Kulturarvsstyrelsen 

Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget ovennævnte lokalplanforslag 
i høring. Lokalplanforslaget omfatter som bekendt det fredede 
vandtårn ved Skjern Station, og styrelsen noterer sig, at de konkrete 
ændringsforslag, som styrelsen fremkom med i forhøringen om 
udkastet til lokalplan, jf. mail af 11. juni 2021, er indarbejdet i det 
endelige lokalplanforslag. 

Slots- og Kulturstyrelsen må imidlertid bemærke, at vi finder den 
skitserede udbygning og ændring af lokalplanområdet mindre heldig 
for det velbevarede jernbanemiljø. De nye bygninger, som skitseret i 
planforslaget, forekommer således fremmede i forhold til de 
grundmurede bygninger, ligesom de forrykker proportionerne i 
anlægget. 

Tilsammen udgør det fredede vandtårn og jernbaneboligerne en 
værdifuld og harmonisk helhed, der vidner om Skjerns historie som 
stationsby. Slots- og Kulturstyrelsen vil anbefale, at en evt. udvidelse 
af bygningsmassen udføres i samme formsprog og materialeholdning 
som de bevaringsværdige bygninger, f.eks. som en vinkelformet 
tilbygning til den nordligste af funktionærboligerne. Endelig vil 
styrelsen opfordre til at genoverveje muligheden for, at der i de 
bevaringsværdige bygninger kan isættes nye vinduer til gulvniveau – 

Ringkøbing-Skjern Kommune takker for bemærkningen.  

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at det 
udarbejdede planforslag tager hensyn til de bevaringsværdige 
bygninger og det fredede vandtårn og sikrer en hensynsfuld 
tilbygning og omdannelse af området.  

I lokalplanen stilles særlige krav til udførelsen af til- og ombygning 
til de bevaringsværdige bygninger samt til ny bebyggelse generelt i 
området. Dette sker for at sikre de bevaringsværdige bygninger og 
for at sikre at nye tilføjelser og ændringer på de bevaringsværdige 
bygninger kan tilbageføres, såfremt det skulle ønskes for 
eftertiden. 

Endvidere har Ringkøbing-Skjern Kommune vurderet det mere 
hensigtsmæssigt at skabe et nutidigt arkitektonisk udtryk med den 
nye bebyggelse, som en komplimenterende kontrast til den 
bevaringsværdige byggestil, snarere end at kopiere byggestilen, så 
det ikke fremgår tydeligt, hvad der er nyt og moderne versus 
gammelt og bevaringsværdigt. 

Derudover er det Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at det 
er kommunen og museet, der er myndighed på bevaringsværdige 
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en ændring, der efter styrelsens opfattelse vil svække bygningernes 
arkitektoniske og kulturhistoriske værdi betydeligt. 

bygninger og udpegningen af særlig værdifulde kulturmiljøer, jf. 
Planinfo.dk, hvor der står: 

”Kommunerne skal sammen med de kulturhistoriske museer skabe 
et overblik over bevaringsværdier fra oldtiden til i dag og udvælge 
de væsentlige værdier, som skal sikres gennem udpegning i 
kommuneplanlægningen, enten som kulturmiljøer eller som 
bevaringsværdige bygninger.” 

Dette stemmer fint overens med, hvad der ifølge Slots- og 
Kulturarvsstyrelsens hjemmeside fremgår, er styrelsens opgave i 
forhold til kulturarven:  

”Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for fredede bygninger, 
beskyttede sten- og jorddiger, beskyttede fortidsminder, 
arkæologiske undersøgelser og står derudover for arbejdet med 
udpegning af UNESCO Verdensarv i Danmark og rådgivning af 
kommunerne om bevaring af kulturmiljøer.” 

Grundet ovenstående vurderes bemærkningen ikke at give 
anledning til ændringer i lokalplanen. 

Området omkring stationen og vandtårnet samt de 
bevaringsværdige gamle DSB-funktionærboliger er ikke i 
kommuneplanen udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. 
Dette vil Ringkøbing-Skjern Kommune overveje i forbindelse med 
næste kommuneplanrevision. 

 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/kulturarv
https://slks.dk/omraader/kulturarv/
https://slks.dk/omraader/kulturarv/

