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Forord  
Kommuneplantillægget gør det muligt at omlægge et område til erhvervs- og centerformål i et område 
ved Ølstrupvej i den sydlige del af Spjald, som tidligere kun kunne anvendes til erhverv. 
 
Kommuneplantillægget består af: 
En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål. 
Bestemmelser med tilhørende kort, der omhandler ændringer i kommuneplanens hovedstrukturens kort 
med centerområder og erhvervsområder og ændringer i rammerne for lokalplanlægningen.  

 

Redegørelse 

 
Baggrund og formål 
Dette tillæg til kommuneplanen er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 485 efter et ønske om at 
udvide den eksisterende erhvervsbebyggelse i form af lagerhaller og administration, samt opførelse af 
bygninger til centerformål ved Ølstrupvej i Spjald. 
 

Området er på ca. 28.000 m2, og er i dag bebygget med erhvervsbyggeri i form af lagerhaller og 
administration til erhvervsvirksomheden Billig Arbejdstøj og Spjald Sundhedshus. 
 
Der er en eksisterende kommuneplanramme (41er019) som udlægger området til erhvervsformål.  
Området som omfatter Spjald Sundhedshus ønskes ændret til centerområde uden mulighed for boliger og 
butikker med mulighed for liberale erhverv, samt offentlige og private kontor og servicevirksomheder. 
 

Der sker ingen ændringer vedrørende detailhandel inden for rammeområdet.  

 
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.  
 

Generelt knytter de mulige negative konsekvenser af planernes realisering sig hovedsageligt til en lille 
stigning i støjen fra den lille forøgelse i trafikmængden til området og risikoen for støj i forbindelse med 
et eventuelt nyt byggeri.  
 
Den forøgede trafikmængde vil blive håndteret i Plangrundlaget bl.a. via adskillelse af de forskellige 
trafikarter og placeringen af vejadgange.  

 
Derudover vurderes det, at planerne kan have en lille positiv indvirkning på kulturlivet og fritidslivet i 
Spjald, da der vil komme flere arbejdspladser og dermed flere borgere i Spjald.  

 
Konklusion 
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. 
 
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 planen efter 
lovens § 8, stk. 1.  
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at kommuneplantillægget ikke er 

omfattet af krav om miljøvurdering, da virkeliggørelsen af planen ikke vurderes at medføre væsentlige 
indvirkninger på miljøet, jf. § 8, stk. 2. 
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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: 
 
ÆNDRINGER I HOVEDSTRUKTUREN 
Følgende areal, se kortbilag 1, udtages af hovedstrukturens kort med erhvervsområder: 

 
Kortbilag 1, En del af erhvervsområdet 41er019 udtages af hovedstrukturens kort med erhvervsområder 
og indsættes i hovedstrukturens kort som centerområde 41ce035. Det udtagne område er vist med sort 

skravering.  
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ÆNDRINGER I RAMMEBESTEMMELSERNE 
 
Eksisterende ramme (Se kortbilag 2) 
 

 
Kortbilag 2 eksisterende ramme 41er019 
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Eksisterende rammebestemmelser for 41er019 
 
Områdets anvendelse  
Erhvervsområde 

 
Bebyggelsens art og anvendelse 
Specifik anvendelse er erhvervsområde, butikker med særligt pladskrævende varer.  
 
Erhvervsområde til industri, håndværks-, lager-, transport og værkstedsvirksomhed, herunder service og 
administration. Butikker til særligt pladskrævende varer.  
 

Særlige bestemmelser  
Butikker, se Tabel 1 under detailhandel i hovedstrukturen 
 
Bebyggelsesforhold 
For hele rammeområdet gælder 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 50 % af den enkelte ejendom.  

Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. 
Rammen regulerer ikke udstykning. 
 
Opholds- og parkeringsarealer 
Opholdsarealer og parkering, se de generelle rammer.  
 
Miljø 

Mindst tilladte miljøklasse er 1. 

Maksimal tilladte miljøklasse er 4.  
Se mere om miljøklasser i de generelle rammer. 
 
Zonestatus 
Fremtidig zonestatus er byzone. 
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Nye rammer (Se kortbilag 3) 
 

 
Kortbilag 3, der udlægges et nyt rammeområde til centerformål og erhvervsområdet mindskes  
 
Nye rammebestemmelser for 41er019 
 
Områdets anvendelse  

Erhvervsområde 
 
Bebyggelsens art og anvendelse 
Specifik anvendelse er erhvervsområde, butikker med særligt pladskrævende varer.  
 
Erhvervsområde til industri, håndværks-, lager-, transport og værkstedsvirksomhed, herunder service og 

administration. Butikker til særligt pladskrævende varer.  

 
Særlige bestemmelser  
Butikker, se Tabel 1 under detailhandel i hovedstrukturen  
Bebyggelsesforhold 
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For hele rammeområdet gælder 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 60 % af den enkelte ejendom.  
Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. 
Rammen regulerer ikke udstykning. 

 
Opholds- og parkeringsarealer 
Opholdsarealer og parkering, se de generelle rammer. 
 
Miljø 
Mindst tilladte miljøklasse er 1. 
Maksimal tilladte miljøklasse er 4.  

Se mere om miljøklasser i de generelle rammer. 
 
Zonestatus 
Fremtidig zonestatus er byzone. 
 
Nye rammebestemmelser for 41ce035 

 
Områdets anvendelse  
Centerformål 
 
Bebyggelsens art og anvendelse 
Specifik anvendelse er uspecificerede offentlige formål, herunder sundhedshus. 
 

Centerformål uden mulighed for boliger og butikker, men med mulighed for offentlig service, kultur og 

fritidsinstitutioner samt ikke generende industri og håndværk.  
 
Specifik anvendelse er kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, mindre service, fremstillings 
og værkstedsvirksomhed, kulturelle institutioner, liberale erhverv, kontorer, klinikker og lignende og 
offentlige formål.  
 

Bebyggelsesforhold 
For hele rammeområdet gælder 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 60 % af den enkelte ejendom.  
Bebyggelseshøjden må ikke overstige 8,5 m. 
Rammen regulerer ikke udstykning. 
 

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

Miljø 
Mindst tilladte miljøklasse er 1.  
Maksimalt tilladte miljøklasse er 3.  
Se mere om miljøklasser i de generelle rammer. 

 
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. 28 til Kommuneplan 2021-2033 offentliggøres samtidig med forslag til Lokalplan nr. 

485 i henhold til Planlovens § 24, med en frist på 8 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 
15. marts 2022.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Hans Østergaard  Jens Peter Hegelund Jensen 

 Borgmester  Kommunaldirektør 
 
 
 
Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget 

Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 27 i Lov om planlægning, den 
      2022. 

 

 
 
 
 Hans Østergaard  Jens Peter Hegelund Jensen 
 Borgmester  Kommunaldirektør 
 
 

 
Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget 
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2022. 

Kommuneplantillægget er i henhold til § 54b i Lov om planlægning registreret i Plandata.dk. 


