
Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg 28 og Lokalplan 485
Der har været gennemført en foroffentlig høring i perioden 6. december 2021 til 20. december 2021 af forslag til Tillæg 28 til Kommuneplan 2021-
2033 samt forslag til Lokalplan 485 for et område til erhvervs- og centerformål.

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

De indkomne bemærkninger er indsat efter tabellen.

Tabel 1

Nr. Afsender af bemærkning Resumé af bemærkningerne

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)

Svar på indkomne bemærkninger

Myndigheder m.v.

1 Vejdirektoratet a. Planområdet grænser op til statsvej 420 
Holstebro – Skjern. Der er på ejendommene 
matr.nr. 13l og 24g, Den vestlige Del, 
Brejning tinglyst bestemmelser om en 
vejbyggelinje. Byggelinjeafstanden er 25 m + 
2 x højdeforskellen mellem vejniveau og 
terræn + 1 m passagetillæg. 
Byggelinjeafstanden måles fra statsvejens 
midte.

b. På det vejbyggelinjepålagte areal må der 
ikke uden Vejdirektoratets tilladelse opføres 
byggeri og andre faste genstande. 
Direktoratet forudsætter, at det 
vejbyggelinjepålagte areal i den videre 
planlægning friholdes for byggefelter, 
adgangsveje og p-pladser.

Ad 1a:

Bemærkningen er noteret og forholdene respekteres i lokalplanen.

Ad 1b:

Bemærkningen er noteret og forholdene respekteres i lokalplanen.



Side 2 af 3

Nr. Afsender af bemærkning Resumé af bemærkningerne

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)

Svar på indkomne bemærkninger

1 Vejdirektoratet - fortsat
c. Direktoratet opfordrer til, at vejbyggelinjen i 

den videre planlægning vises på kortbilag 
med oplysninger om vejbyggelinjernes 
virkning i forhold til arealets fremtidige 
benyttelse – som i den gældende lokalplan 
367, § 5.2.

d. På samme ejendomme er desuden tinglyst 
bestemmelser om adgangsbegrænsning. 
Planområdet har ifølge adgangs-
bestemmelserne ingen direkte adgange til 
statsvejen. Direktoratet forudsætter, at 
planområdet planlægges uden direkte 
adgange til statsvejen.

e. Etablering af nye adgange og udvidelse af 
eksisterende adgange til kommunevej 
nærmere statsvejen end 100 m forudsætter 
Vejdirektoratets samtykke, jf. vejlovens § 49, 
stk. 3.

f. Med henblik på at forbedre 
trafiksikkerheden på statsvejen er krydset 
Brejningvej/Blomstermarken udbygget med 
svingbane. Direktoratet opfordrer derfor til, 
at adgangsforholdene planlægges, så mest 
mulig trafik til og fra planområdet sker via 
Blomstermarken.

Ad 1c:

Vejbyggelinjen fremgår af lokalplanens bestemmelser samt på anvendelseskortet 
på bilag 3.

Ad 1d:

Bemærkningen er noteret og forholdene respekteres i lokalplanen.

Ad 1e:

Bemærkningen er noteret og forholdene respekteres i lokalplanen.

Ad 1f:
Af hensyn til trafiksikkerheden og anvendelserne langs Blomstermarken og den 
eksisterende virksomheds indretning, tillades ikke tilkørsel af tung trafik, 
herunder vareindlevering m.m. til virksomheden via Blomstermarken. I stedet 
føres denne trafik til virksomheden via den eksisterende adgangsvej, Ølstrupvej. 
I lokalplanens sydøstlige hjørne er der afsat areal til evt. fremtidig 
kapacitetsudvidelse af Ølstrupvej, såfremt realisering af lokalplanen medfører 
behov herfor.
Lokalplan kan dog i fremtiden give mulighed for, at personbilismen til og fra 
virksomheden, herunder hovedsageligt fra virksomhedens medarbejdere, kan 
tilgå parkeringsarealerne foran virksomheden via Blomstermarken. 



Side 3 af 3

Nr. Afsender af bemærkning Resumé af bemærkningerne

(oplistet som punkt a, b, c osv. for hver bemærkning)

Svar på indkomne bemærkninger

Virksomhed

2 Spjald Lægehus
a. Der er aktuelt delvis mangel på p-pladser i 

lægehuset. Der er en del trafik ad 
Blomstermarken.

b. Den kommende udvidelse af lagerbygningen 
vil ikke påvirke sundhedshusets mulighed 
for evt. udbygning vest for lægehuset mellem 
stien og lægehuset eller for udvidelse af p-
pladser på plænen øst for huset mellem 
Brejningvej og lægehuset. Vi har derfor 
ingen indsigelser til projektet.

c. Tilkørsel til lagerhallen og ombygning 
forventer og håber vi ikke inkluderer trafik 
mellem Blomstermarken og Ølstrupvej.

d. Kunne der evt. laves tilkørsel fra Brejningvej 
direkte til byggeplads og lagerplads?
Gøres der dette, kunne den nuværende p-
plads foran sundhedshuset evt. også få 
mulighed for frakørsel fra den sydlige ende i 
stedet for som nu, hvor der alene er tilkørsel 
fra den nordlige ende?

Ad 2a:
I lokalplanen er reserveret byggefelter, indenfor hvor der kan anlægges nye 
arealer til parkering, ny bebyggelse m.m. Forholdet sikres endvidere i 
lokalplanens bestemmelser om parkering.

Ad 2b:
Bemærkningen er noteret.

Ad 2c:
Se Ad 1f.

Ad 2d:
Lokalplanen vil ikke give mulighed for direkte overkørsel til Brejningvej 
(statsvej). Se i øvrigt 1d for bemærkning fra Vejdirektoratet herom.
Lokalplanen kan dog i fremtiden give mulighed for, at Lægehusets besøgende kan 
tilgå parkeringsarealerne via Ølstrupvej jf. Ad. 1f.
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Ringkøbing-Skjern Kommune 
Ved Fjorden 6 
6950 Ringkøbing 
 
 
Via e-mail: land.by.kultur@rksk.dk. 
 
 
 

  

Vejdirektoratets bemærkninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkaldelse af idéer og for-
slag til planlægning af et område til erhvervsformål ved Ølstrupvej i Spjald 

Vejdirektoratet har den 6. december 2021 modtaget Ringkøbing-Skjern Kommunes indkaldelse af 
ideer og forslag til planlægning af et område til erhvervsformål ved Ølstrupvej i Spjald. 
 
Vi har følgende bemærkninger til den videre planlægning: 
 
Planområdet grænser op til statsvej 420 Holstebro – Skjern. Der er på ejendommene matr.nr. 13l 
og 24g, Den vestlige Del, Brejning tinglyst bestemmelser om vejbyggelinje. Byggelinjeafstanden er 
25 m + 2 x højdeforskellen mellem vejniveau og terræn + 1 m passagetillæg. Byggelinjeafstanden 
måles fra statsvejens midte.  
 

 
Vejbyggelinjer er herover vist uden højde- og passagetillæg. 



 
 

2 
 

 
På det vejbyggelinjepålagte areal må der ikke uden Vejdirektoratets tilladelse opføres byggeri og 
andre faste genstande. Vi forudsætter, at det vejbyggelinjepålagte areal i den videre planlægning 
friholdes for byggefelter, adgangsveje og p-pladser. 
 
Vi skal opfordre til, at vejbyggelinjen i den videre planlægning vises på kortbilag med oplysninger 
om vejbyggelinjernes virkning i forhold til arealets fremtidige benyttelse – som i den gældende lo-
kalplan 367, § 5.2. 
 
På samme ejendomme er desuden tinglyst bestemmelser om adgangsbegrænsning. Planområdet 
har ifølge adgangsbestemmelserne ingen direkte adgange til statsvejen. 
 
Vi forudsætter, at planområdet planlægges uden direkte adgange til statsvejen.  
 
Etablering af nye adgange og udvidelse af eksisterende adgange til kommunevej nærmere statsve-
jen end 100 m forudsætter Vejdirektoratets samtykke, jf. vejlovens § 49, stk. 3.  
 
Med henblik på at forbedre trafiksikkerheden på statsvejen er krydset Brejningvej/Blomstermarken 
udbygget med svingbane. Vi skal derfor opfordre til, at adgangsforholdene planlægges, så mest 
mulig trafik til og fra planområdet sker via Blomstermarken. 
 
Vi deltager gerne i videre dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune om en samlet dispositionsplan 
for byudvikling omkring statsvejen syd for Spjald.  
 
I er velkomne til at kontakte undertegnede sagsbehandler hvis ovenstående giver anledning til 
spørgsmål eller bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Peder Møller 
Landinspektør 
 
 



From:                                
Sent:                                  Mon, 20 Dec 2021 21:02:53 +0100
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til erhvervsformål v Ølstrupvej i Spjald

Til Victor Capelo 
Iht til telefonsamtale fredag d 17-12-21 som lovet.
Hermed vores tanker om den kommende udbygning af lagerhal på grunden mellem Spjald Lægehus og 
billig arbejdstøj.

Vi lejer os pt ind i erhvervsbygningerne i sundhedshuset. 
Der er aktuelt delvis mangel på p-pladser i lægehuset. Der er en del trafik ad Blomstermarken.

Den kommende udvidelse af lagerbygningen vil ikke påvirke sundhedshusets mulighed for evt udbygning 
vest for lægehuset mellem stien og lægehuset eller for udvidelse af p-pladser på plænen øst for huset
mellem Brejningvej og lægehuset.

Vi har derfor ingen indsigelser til projektet.

Tilkørsel til lagerhallen og ombygning forventer og håber vi ikke inkluderer trafik mellem 
Blomstermarken og Ølstrupvej.

Kunne der evt laves tilkørsel fra Brejningvej direkte til byggeplads og lagerplads ?  
Gøres der dette, kunne den nuværende p-plads foran sundhedshuset evt også få mulighed for frakørsel fra 
den sydlige ende i stedet for som nu, hvor der alene er tilkørsel fra den nordlige ende ?

På vegne af Spjald Lægehus I/S.
MVH Læge 


