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Til Ringkøbing-Skjern Kommune,
 
”Bemærkninger til Lokalplan 468 og Tillæg 12"
 
Plandata har i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune til Ribe Stift sendt Kommuneplan 2021-2033 
i høring. 
Området omfatter blandet bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster, Klostervej 1.
 
Området er beliggende ca. 1 km syd for Nysogn Kirke og indenfor kirkezone 1.
 
Af planerne fremgår følgende:

 Et område til blandet bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster
 Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etage(r). 
 Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m.

 
 
Til vurdering har Ribe Stift anmodet Den Kongelig Bygningsinspektør om en udtalelse.
Arkitekt MAA, MSc., Kgl. Bygningsinspektør Gunilla M. Rønnow udtaler:
 
"[..]
Nysogn Kirke er en meget stor kirke af middelalderlig oprindelse, som ligger placeret ved Klostervej i 
Kloster by. 
Den aktuelle ejendom ligger i fugleflugtslinje ca. 900 meter syd for Nysogn Kirke, også ved Klostervej. Den 
ligger indenfor kirkens beskyttelseszone.
Klostervej går i nord-sydlig retning og er let snoet. 
Der er bebyggelse på begge sider af vejen mellem kirken og lokalplanområdet. 
Det er vores vurdering, at en omdannelse af bebyggelsen på Klostervej 1, ikke vil påvirke Nysogn kirkes 
omgivelser."
 
 
Ribe Stifts høringssvar
Indledningsvis skal nævnes, at kirkerne i Danmark er markante kulturhistoriske kendingsmærker i 
landskabet. 
Stifterne og kommunerne skal derfor sikre indsynet til og udsynet fra kirkerne, og skal gennem de 
udpegede kirkebeskyttelsesområder bidrage til at sikre, at kirkerne bevares som tydelige 
kendingsmærker i landskabet og respekteres i den kommunale planlægning. 
 
Ribe Stift tilslutter sig Den Kongelig Bygningsinspektørs vurdering og udtalelse.
Det vurderes, at planerne om bebyggelse på Klostervej 1 ikke vil påvirke Nysogn Kirke.



Ribe Stift har således ingen bemærkninger til planerne.
 
 
Vh Sussie Viig

 
 

 



Vedr. Nysogn Kirke, planforslag til bolig og erhverv, Klostervej 1, Kloster, Ringkøbing-Skjern 

Kommune 

 

 
 

Rønnow Arkitekter A/S 

E  ra@ra.dk 

www.ronnowarkitekter.dk 

CVR-nr. 18 73 82 95 

Kontor 

Ny Kongensgade 9, 2. 

DK-1472 København K 

T +45 59 44 32 00 

Indehavere 

Mette Prip Bonné, arkitekt m.a.a.  

Camilla L. Nybye, arkitekt m.a.a./MSc 

Inge-Lise Kragh, arkitekt m.a.a. 

 

Bank 

Jyske Bank   

Reg. nr. 5037  

Kontonr. 118587-2 

Ribe Stift 

Korsbrødregade 7 

6760 Ribe 

 

 

Regstrup, den 24. august 2021 

 

 

Med anmodning om en udtalelse har Ribe Stift hertil fremsendt et planforslag til bolig og 

erhverv, Klostervej 1, Kloster, Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

Lokalplanen giver mulighed for at udnytte den eksisterende bebyggelse til boligformål og til at 

udbygge boligarealet med boliger oven på den eksisterende bebyggelse samt at opføre ny 

bebyggelse i form af tæt/lav bebyggelse. De nuværende erhvervsarealer kan fortsat anvendes til 

ikke isoleret lager. Bygningers højde må ikke overstige 8,5 meter. 

 

Nysogn Kirke er en meget stor kirke af middelalderlig oprindelse, som ligger placeret ved Klostervej 

i Kloster by. 

 

Den aktuelle ejendom ligger i fugleflugtslinje ca. 900 meter syd for Nysogn Kirke, også ved 

Klostervej. Den ligger indenfor kirkens beskyttelseszone. 

 

Klostervej går i nord-sydlig retning og er let snoet. Der er bebyggelse på begge sider af vejen 

mellem kirken og lokalplanområdet. 

 

Det er vores vurdering, at en omdannelse af bebyggelsen på Klostervej 1, ikke vil påvirke Nysogn 

kirkes omgivelser.  

 

 

Med venlig hilsen 

For Camilla Løntoft Nybye 

Arkitekt MAA, MSc., Kgl. Bygningsinspektør 

Gunilla M. Rønnow 

mailto:ra@ra.dk
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