
From:                               
Sent:                                  Wed, 21 Apr 2021 08:32:55 +0000
To:                                      Peter Grønkjær
Subject:                             Høringssvar fra Søndervig Beboerforening

Sendt: 20. april 2021 12:14
Til: Peter Grønkjær <peter.groenkjaer@rksk.dk>

Emne: SV: Projekt ved Lodbergsvej 81, Søndervig - SU 3. maj 
 
VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267 

 
Vi har ikke flere kommentarer i denne omgang, end dem vi sendte sidst. Vi ser så, når vi kommer til den endelige 
høring.  
  
Med venlig hilsen  
  

 
Vi har forståelse for, at det tillades, at der bygges tættere og andet end sommerhuse på grunden, men vi har 
følgende kommentarer:  
  

 Vi mener, at den foreslåede højde er for meget. Det vil passe langt bedre ind i den øvrige del af byen, at 
der kun må bygges i to etager, så den maksimale byggehøjde er 8,5 m.  

 Vi forudsætter, at der ved byggeriet opfyldes gældende krav i henhold til parkeringsvedtægten.  
 Muren mellem bygningerne bør udelades, så byggeriet kommer til at fremstå lidt mere åbent. 

  
Med venlig hilsen  
  
Søndervig Beboerforening 

 

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267


From:                              
Sent:                                  Thu, 22 Apr 2021 08:50:36 +0000
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 att. Peter Grønkjær

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Sags nr. 20-014772 – Lodbergsvej 81, Søndervig 
 
Hej 
 
Vi har som nær nabo med stor interesse fulgt med i projektet via pressen og borgermøde.  
 
Jeg vil gerne starte med at rose for initiativet til projektet Lodbergs Have og i det hele taget hele 
udviklingen af byen ifm opførslen af Lalandia området. Det er vigtigt, at byen hurtigt kommer 
videre og der i den forbindelse foretages investeringer i området både på kommunalt og privat 
niveau.  
 
Det er fint med sådan et projekt, der løfter kvaliteten i byen. Det giver mulighed for, at området 
får et tiltrængt løft i kvaliteten af butikker, herunder cafemiljø m.v.. Det er derfor vigtig at 
overliggeren ikke sættes for lavt, hvis området skal klare sig i konkurrencen om de fremtidige 
mere krævende turister. Så med disse briller hilser jeg udviklingen på Lodbergvej meget 
velkommen.  
 
Jeg tænker at projektet Lodbergs Have har rigtig mange af disse kvaliteter. Det har dog været 
svært at gennemskue det materiale, der har været fremme i dagspresse. Projektet her er noget 
fortegnet. I jeres brev af 31. marts 2021, hvor kommunen indkalder til ideer og forslag, er der 
igen sendt en visualisering af Lodberg Have med. Denne visualisering virker ikke til at være 
korrekt, idet det er tegnet ind som ”punkthuse” i BÅDE grundplan (stueplan) og på 1. og 2. sal. 
Der er sågar sat beplantning ind mellem bygningerne i visualiseringen på gadeniveau. Det kan jo 
ikke lade sig gøre, hvis stueplanen er et stor grundhus og ikke er punkthuse.  
 
Visualiseringen bliver vi desværre nok lidt ”blindet” af. Det korrekte er vel, at hele stue planen er 
en stor bygning. Er det tilfældet, at stue planen ikke er punkthuse, vil det lukke området inde, 
specielt når der bygges i ikke mindre end 11 m højde. 
 
Den 11 m. høje bygning vil give store skygger helt ind i sommerhusområdet, specielt når det som 
helhed ikke er punkthuse – Det vil blive en meget bestand bygning.  
 
Mit håb er således at projektet realiseres, men i en lavere udgave. Eller i det mindste med krav 
om det hele skal være ”punkthuse” hvor lys og sol kommer mellem bygningerne – også på 
stueplan og således ikke kun på toppen af bygningen. På denne måde forbindes klitterne og 
byen bedre sammen og der dannes ikke en ”mur” mod sommerhusene vest for bygningen.   
  
Med håb om udvikling mod kvalitet fremfor kvantitet.  
 
Når vi nu skriver om forslag vil jeg også gerne benytte lejligheden at påpege, at der forhåbentlig 
tillades specialforretninger som f.eks. slagter, fiskehandler og lignende. Det er vigtig i forhold til 
byens udvikling, at der kommer sådanne disse typer af nye butikker. Ellers bliver det bare bliver 
flere souvenir butikker. Der er netop brug for butikker ”der holder på” turister så de ikke 



”medbringer selv” eller kører væk fra byen for at finde kvalitet og lokale råvarer, herunder 
specielt fødevarer.   
 
Vi glæder os i øvrigt til at se det færdige resultat i hele området.  
 
Rigtig god sommer.  
 
Med venlig hilsen 
 

(Lodbergsvej 97) 
 



From:                              
Sent:                                  Tue, 27 Apr 2021 15:07:34 +0000
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 att. Peter Grønkjær
Attachments:                   Lodberg Have indk. ideer og forslag.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Peter Grønkjær 
 
Se vedh. fil med mine inputs til Lodberg Have projektet 
 
Med venlig hilsen 
 

Søndervig Klitvej 9, Søndervig 
6950 Ringkøbing 



Vedr. indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for udvalgsvarebutikker og ferieboliger ved 

Lodbergsvej 81, Søndervig – sagsnr. 20-014772 

        

 

Som lokal borger i Søndervig (og udelukkende med den kasket på) ønsker jeg af aflevere 2 inputs til Lodberg 

Have projektet på Lodbergsvej 81 i Søndervig. 

1. Det første input handler om byggeriets højde. At lade byggeri på vestsiden af Lodbergsvej opføre i 

11 meters højde vil efter min mening totalt ødelægge genboernes mulighed for udeservering i 

aftensolen. Et byggeri i tre etager – trukket længst muligt ud mod Lodbergsvej – vil give ”meget tidlig 

solnedgang” på østsiden af Lodbergsvej til skade for de eksisterende restauranter. Mit forslag til 

byggehøjden er, at Lodberg Have ikke bygges højere end nuværende bygninger på Lodbergsvej. 

 

2. Det andet input går på etablering af p-pladser på egen grund. Der planlægges ca. 2200 m2 til 

udvalgsvarebutikker og resten til ferieboliger. Grundens areal er 6588m2, og der ønskes en 

bebyggelsesprocent på 70% = en bygningsmasse på 4611m2. Hvor mange p-pladser kræver det? I 

”Ansøgning om udarbejdelse af plangrundlag” kan man på tegningen se, at bygherren har tegnet 44 

p-pladser ind. Med den ønskede bygningsmasse sammenlignet med det antal p-pladser, som 

kommunen kræver af andre erhvervsdrivende i Søndervig, er vi vel tættere på et behov for 200 p-

pladser end de 44. Hvor skal resten af det nødvendige antal p-pladser være? Det må være rimeligt at 

forlange, at bygherren ikke bygger mere på sin jord, end at der også er plads til det nødvendige antal 

p-pladser samt areal til vareindlevering. Alt andet vil være en ”eksport” af problemet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Søndervig Klitvej 9, Søndervig 

6950 Ringkøbing 



From:                              
Sent:                                  Sat, 1 May 2021 21:03:49 +0200
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 att. Peter Grønkjær

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Vedrørende lokalplan 463

Jeg synes lokalplanen strider mod de planer og intentioner der er, om at bevare Søndervigs særkende og 
forbindelse til naturen.

En bebyggelse på den eneste tilbageværende plet med natur i Søndervig ødelægger byens sjæl, dens DNA.

Den skitserede bebyggelse med træbeklædte høje huse er ikke så slem. 
Men på den anden side af vejen ligger der et godt eksempel på noget der ser mere egnstypisk ud, som de fleste 
ønsker, Esmark s sommerhus udlejning. De gamle klitgårde og - huse er egnstypiske.
I nordenden af lokalplanområdet ligger et nybygget sommerhus med sort træbeklædning, det ser også fint ud.

Lodbergsvej består nu af den ene tivoliserede ejendom efter den anden. Det er meget uheldigt, med Tyrolerstil og 
biergarten mm. Det må understreges i lakalplanen at bygninger skal være i egnstypiske materialer og -stil.

Adgangen til naturen bør være ubegrænset, så ingen hegn og afspærringer.

Hvis man vælger at smadre Søndervig med byggeri, som i lokalplanforslag nr. 463, bør det sikres at der stadig er 
frie sigtelinier til naturen og klitterne mod vest. Og hvis der skal være parkering i forbindelse med butikscentret, så 
bør parkeringen være gemt væk, enten kamufleret som en klit, eller i et parkeringshus i samme stil som det øvrige 
byggeri.  jeg forstår godt at der kan være behov for at køre med bil i Søndervig.

Lokalplanen bør sikre mod støjforurening fx fra varmepumper, og mod lysforurening, nu er det muligt, nogenlunde, 
at se nattehimlen, hvis der kommer mere lysudstråling taber Søndervig også den attraktion.

Det er virkelig rystende, at man vil bebygge en af hovedattraktionerne i Søndervig lyngbakkerne, klitlandskabet. Alle 
de fine ord om Naturens Rige med mange gode tillægsord - hvad menes der mon med dem?

-- 

Med venlig hilsen

Lodbergsvej 247, D107

Søndervig/

 



From:                               
Sent:                                  Sun, 2 May 2021 20:12:15 +0200
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til lokalplan nr.463 att.Peter Grønkjær

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

 
1. Områdets disponering 

For at følge kommunens slogan ” Naturens Rige” bør der tages stort hensyn til naturen på den unikke 
grund, således at der ved det kommende byggeri tages hensyn til, at der bliver kig til både hede og klitter. 

 
2. Bebyggelsens udformning og placering 

Bebyggelsen bør være spredt , lav bebyggelse med en max. Højde på 6,5 m , hvilket er den typiske 
byggehøjde for eksisterende byggeri på Lodbergvej og en byggeprocent på 15. 

 
3. Retningslinjer for ubebyggede arealer, herunder parkering, varelevering og opholdsarealer 

De ubebyggede arealer bør anlægges så naturligt som muligt. Vareleverancer bør ske indenfor bestemte 
tidspunkter. Parkering bør minimeres, idet de lovmæssige krav for butikker og lejligheder skal overholdes. 
Større parkeringsareal bør anlægges udenfor arealet, således at trafikken på Lodbergvej minimeres. 
 
Der bør i videst mulig omfang tages hensyn til den eksisterende lokalplan 
 
 
Med venlig hilsen 

Lodbergvej 53 



From:                              
Sent:                                  Sun, 2 May 2021 23:48:34 +0200
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til lokalplan nr.463 - Forslag til samlet disponering af byggeriet, att.Peter 
Grønkjær
Attachments:                   Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 - Samlet disponering af byggeriet.pdf, Ideer og forslag 
til lokalplan nr. 463 - A. Reduktion af højden af byggeriet.pdf, Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 - B. Lad 
klitlandskabet møde Lodbergsvej.pdf, Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 - C. Byggeriets placering i klitterne.pdf, 
Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 - D. byggeriets fremtoning.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing-Skjern Kommune
Vedhæftet er en præsentation af et forslag ( Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 - Forslag til samlet 
disponering af byggeriet) til en samlet disponering af byggeriet 
under hensyntagen til fire nedenstående temaer, som alle også er indsendt i særskilte mails:
Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 – A. Reduktion af højden af byggeriet

Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 – B. Lad klitlandskabet møde Lodbergsvej

Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 – C. Byggeriets placering i klitterne

Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 – D. Byggeriets fremtoning

På vegne af 

Lodbergsvej 131

 

Lodbergsvej 133

 

Lodbergsvej 141

Lodbergsvej 95



Ideer og forslag til 
lokalplan nr. 463 
Forslag til samlet disponering af byggeriet



Byggeriets samlede disponering

• Som anført i særskilte præsentationer af idéer og forslag, foreslås 
følgende rammer for byggeriet:

A. Maksimal bygningshøjde på 6,5 m.
B. Flere enkeltstående huse, så klitlandskabet møder Lodbergsvej
C. Byggeriet placeres på et byggefelt mellem terrænkote 3,5 og 5
D. Byggeriet fremstår i tråd med den traditionelle byggestil på egnen

• Med afsæt i disse rammer er det oplæg til disponering af byggeriet, 
som fremgår af de følgende sider, blevet udarbejdet 

• Der er ikke tale om et færdigt og arkitektonisk velunderbygget forslag, 
men alene en illustration af, at det er muligt at gennemføre et ganske 
stort og fint byggeri inden for de foreslåede rammer.



Foreslået byggefelt

Byggefelt 
mellem 
terrænkote 3,5 
og 5



Forslag til disponering

Tre bygningskroppe, 
der for sammenligne-
lighedens skyld er 
gengivet som en kopi 
af Esmarks bygning.

To af bygningerne 
danner på billedet en 
lille gård, som enten vil 
kunne bruges som 
markedsplads for  
shopping/butikker
eller fællesareal for 
beboerne. 

Vej til 
bagvedliggende 
sommerhus-
grunde 
udstykket fra 
Lodbergsvej 81



Indkig til klitlandskabet

Indkig der sikrer, at 
der fra Lodbergsvej
kan ses ind på 
store dele af det 
bagvedliggende 
klitlandskab



Hovedelementer i forslaget

• Der placeres udvalgsbutikker i stueetagen på de østvendte sider af 
bygningerne samt dele af de nord- og  sydvendte sider af 
bygningerne. Resten af stueetagen og den udnyttede tagetage 
udgøres af ferieboliger.

• Der indrettes et begrænset antal parkeringspladser, idet der ønskes så 
minimal en forøgelse af trafikken på den ensrettede del af 
Lodbergsvej som muligt. Kunder og ansatte i butikkerne og besøgende 
til beboerne i ferieboligerne skal parkere andetsteds.

• Tilkørselsvejen til de bagvedliggende sommerhuse, der påtænkes 
opført på grunde udstykket fra det oprindelige Lodbergsvej 81, løber i 
forlængelse af indkørslen til de viste parkeringspladser.



Ideer og forslag til 
lokalplan nr. 463 

A. Reduktion af højden på byggeriet



Byggeriets højde

• Byggeriet er, jf. sagsfremstillingen for Teknik og Miljøudvalget den 15. 
december, fremlagt til at blive udført i 3 etager (stueplan, 1. sal og 2. sal) i 
op til 11 meters højde. 

• Et byggeri i 3 etager i op til 11 meters højde på Lodbergsvej 81, vil:
• Fremstå markant højere end de omkringliggende bygninger og kaste lange 

aftenskygger ind over butikker og restauranter på Lodbergsvej.
• Visuelt komme til at ødelægge indblikket til Ringkøbing Fjord fra klitlandskabet.

• På næste side ses en sammenligning af et byggeri på 11 meter med de 8,5 
meter, som er højden på den højeste af de omkringliggende bygninger 
samt de ca. 6,5 m., som er den maksimale høje på de øvrige bygninger i 
den sydlige ende af Lodbergsvej. Billedet er taget fra yderste klitrække ind 
mod fjorden.



Typisk højde på bygninger 
langs Lodbergsvej er ca. 6,5 m.

Nyt byggeri planlægges for 11 m.
Eksisterende byggeri på 8,5 m.



Forslag: Begræns byggeriets 
højde til 6,5 m.

• Jf. nuværende lokalplan 72, der er gældende for projektområdet på 
Lodbergsvej 81, må der alene opføres bebyggelse på maksimalt 1 etage og i 
en maksimal bygningshøjde på 5 m.

• Jf. planloven skal der redegøres for bygningshøjder over 8,5m i 
kystnærhedszonen. Der er ingen historik for Lodbergsvej 81, som berettiger 
en bygningshøjde på over 8,5 m (i modsætning til det gamle hotel Klitten, 
som er blevet erstattet af en bygning i samme højde)

• Forslag: Begræns bygningshøjden til 6,5 m for projektområdet. Dette vil 
sikre mulighed for indfald af sollys om eftermiddagen og aftenen til de 
omkringliggende restauranter og butikker og i højere grad indbyde til 
ophold på Lodbergsvej.



Ideer og forslag til 
lokalplan nr. 463 
B. Lad klitlandskabet møde Lodbergsvej



Indkig til det bagvedliggende 
klitlandskab

• Byggeriet omtales som ”… ca. 2.200 m2 udvalgsvarebutikker i 
stueetagen langs Lodbergsvej samt ferieboliger på 1. og 2. sal. 
Ferieboligerne tænkes placeret på 1. og 2. etage som punkthuse 
omkring et butikskompleks i stueetagen med gårdrum på taget.”

• Der er således tale om ét langt sammenhængende facadeforløb langs 
Lodbergsvej i stueetagen, som skærmer for al indkig til det 
bagvedliggende klitlandskab.

• På næste side ses arkitektens visualisering af facadeforløbet 
(volumenstudie).



Ét langt ubrudt facadeforløb i stueetagen uden indkig til det bagvedliggende klitlandskab

Planlagt facadeforløb



Forslag: Opfør byggeriet som 
enkeltstående huse

• Af udviklingsplanen for Søndervig fremgår det, at ”Strategien fremhæver 
tilstedeværelsen af klitlandskab i byen ved at føre det ind imellem husene 
helt ned til Lodbergsvej. Således tilsigter strategien, at klitlandskabet i 
endnu højere grad møder bymidtens kant og bliver fremtrædende i 
bybilledet.”

• I udviklingsplanen introduceres følgelig et forslag om, at den bygning, der 
huser det lille butikscenter, som er nabo til Lodbergsvej 81, bliver åbnet op 
for klitlandskabet ved at lade den midterste del af bygningen rive ned.

• Forslag: Hold fast i udviklingsplanens for Søndervigs strategi om at lade 
klitlandskabet møde Lodbergsvej og stil således krav om, at byggeriet på 
Lodbergsvej 81 opføres som flere enkeltstående huse.



Ideer og forslag til 
lokalplan nr. 463 

C. Byggeriets placering i klitterne



Byggeriets placering på grunden

• Grunden på Lodbergsvej 81 er meget kuperet og højden på grunden 
varierer fra kote 3,5 til kote 9,5. 

• Terrænregulering på over 2 meter må anses for at udgøre en større 
modificering af landskabet. Et sammenhængende byggefelt til 
opførelse af et byggeri uden niveauspring, som samtidig sikrer en 
forholdsvis nænsom behandling af klitlandskabet, vil således 
maksimalt kunne rumme en højdeforskel på 1½-2 meter.

• På næste side ses et kort med koter på Lodbergsvej 81. Herpå er 
markeret det maksimale byggefelt, der kan opnås, hvis 
højdeforskellen skal holdes på maksimalt ca. 1,5 meter.



Kort med koter på Lobergsvej 81

Markering af byggefelt 
mellem terrænkote 3,5 
og 5.



Forslag: Begræns byggefeltet til der, 
hvor grunden er mindst kuperet

• Jf. nuværende lokalplan 72 må der ikke udføres større 
terrænregulering, og der må ikke bygges på klittoppe. 

• Dette understøttes af Lokalplan 370 for øvrigt centerområde i 
Søndervig, hvoraf det fremgår, at: ”Ved placering af ny bebyggelse 
skal der tages størst mulig hensyn til grundens naturlige vegetation og 
terrænforhold. Det overordnede mål er, at bevare klithedelandskabet
og naturen i størst muligt omfang.”

• Forslag: Begræns byggefeltet for opførelse af det planlagte byggeri på 
Lodbergsvej nr. 81 til det, som er markeret på foregående side.



Ideer og forslag til 
lokalplan nr. 463 

D. Byggeriets fremtoning



Byggeriets fremtoning

• I det udsendte materiale er det planlagte byggeri præsenteret som et 
byggeri i træ i skiftevis lyse og mørke nuancer med enkelte 
begrønnede vægge, der skal bryde den lange massive facade.

• Denne byggestil reflekterer imidlertid ikke opførslen af bygninger i 
tegl og med stråtag, som traditionelt set har været byggestilen i 
Søndervig og på store dele af Vestkysten i øvrigt.

• Et eksempel på efterlevelsen af den traditionelle byggestil ses på de 
mange stråtækte sommerhuse i området inklusive det nu nedrevne 
sommerhus på Lodbergsvej 81 - samt ikke mindst Esmark 
Feriehusudlejnings bygning viv-a-vis Lodbergsvej 81, som er opført i 
netop tegl og med stråtag (se billeder på næste side).



Eksempler på traditionel 
byggestil på Lodbergsvej

Esmark Feriehusudlejnings bygning på Lodbergsvej Det oprindelige sommerhus på Lodbergsvej 81 
som gengivet i udviklingsplanen for Søndervig



Forslag: Lad byggeriet følge den 
traditionelle byggestil
• Brugen af traditionelle byggestile fremmer turismen. Se blot på den effekt, 

som håndhævelsen af stramme krav til traditionel byggestil har på turisters 
oplevelse af Ringkøbing. Det er næppe heller en tilfældighed, at både det 
sommerhus, som tidligere lå på Lodbergsvej 81 og Esmark 
Feriehusudlejnings hus er afbildet i udviklingsplanen for Søndervig.

• Nok er Søndervig ikke Ringkøbing, og skal heller ikke være det, men at 
opføre en ny markant bebyggelse i Søndervig i traditionel stil i tegl og med 
stråtag vil medvirke til et løft af Søndervig – et løft som vil yde den 
igangværende forskønnelse af Lodbergsvej retfærdighed.

• Forslag: Lad inspiration fra de stråtækte sommerhuse, de gamle 
firelængede strandgårde, samt ikke mindst det nu nedrevne sommerhus på 
Lodbergsvej 81 og genboen Esmark Feriehusudlejnings bygning, skinne 
igennem i byggeriet på Lodbergsvej 81. 



From:                              
Sent:                                  Fri, 30 Apr 2021 12:49:22 +0200
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til lokalplan nr 463
Attachments:                   image0.jpeg, ATT00001.htm, Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 - Samlet disponering af 
byggeriet.pdf, ATT00002.htm

Att. Peter Grønkjær

Vi bakker fuldstændig op omkring de indsigelser der har været til planen for nyt byggeri på Lodbergsvej 
81 og er medunderskrivere på indsendte forslag til nedskalering af projektet indsendt af 
Vi er kommet i Søndervig siden vores forældre købte et lille hus på  i 1967..
Det er med stor bekymring at se planerne for et voldsomt stort byggeri på Lodbergsvej 81. For os som 
elsker at færdes mellem byen og klitterne, vil det være en stor forandring fremover ikke at kunne se 
fjorden fra klitterne, der hvor vi altid har kunnet se både fjord og hav.
Desuden vil projektet ( 11 meter højt )lægge den sydlige del af Lodbergsvej i skygge om eftermiddagen og 
uden et smukt kig mod vest og et lille glimt af klitlandskabet. 
Se vedhæftede billede af vores udsigt fra Lodbergsvej 81 mod vest taget 29/4 kl 18.30..
Desuden vedhæftede forslag til nedskalering
Derfor håber vi at RKSK vil modtage indkomne forslag positivt og tage det med i overvejelserne inden en 
beslutning tages.

Med venlig hilsen







Ideer og forslag til 
lokalplan nr. 463 
Forslag til samlet disponering af byggeriet



Byggeriets samlede disponering

• Som anført i særskilte præsentationer af idéer og forslag, foreslås 
følgende rammer for byggeriet:

A. Maksimal bygningshøjde på 6,5 m.
B. Flere enkeltstående huse, så klitlandskabet møder Lodbergsvej
C. Byggeriet placeres på et byggefelt mellem terrænkote 3,5 og 5
D. Byggeriet fremstår i tråd med den traditionelle byggestil på egnen

• Med afsæt i disse rammer er det oplæg til disponering af byggeriet, 
som fremgår af de følgende sider, blevet udarbejdet 

• Der er ikke tale om et færdigt og arkitektonisk velunderbygget forslag, 
men alene en illustration af, at det er muligt at gennemføre et ganske 
stort og fint byggeri inden for de foreslåede rammer.



Foreslået byggefelt

Byggefelt 
mellem 
terrænkote 3,5 
og 5



Forslag til disponering

Tre bygningskroppe, 
der for sammenligne-
lighedens skyld er 
gengivet som en kopi 
af Esmarks bygning.

To af bygningerne 
danner på billedet en 
lille gård, som enten vil 
kunne bruges som 
markedsplads for  
shopping/butikker
eller fællesareal for 
beboerne. 

Vej til 
bagvedliggende 
sommerhus-
grunde 
udstykket fra 
Lodbergsvej 81



Indkig til klitlandskabet

Indkig der sikrer, at 
der fra Lodbergsvej
kan ses ind på 
store dele af det 
bagvedliggende 
klitlandskab



Hovedelementer i forslaget

• Der placeres udvalgsbutikker i stueetagen på de østvendte sider af 
bygningerne samt dele af de nord- og  sydvendte sider af 
bygningerne. Resten af stueetagen og den udnyttede tagetage 
udgøres af ferieboliger.

• Der indrettes et begrænset antal parkeringspladser, idet der ønskes så 
minimal en forøgelse af trafikken på den ensrettede del af 
Lodbergsvej som muligt. Kunder og ansatte i butikkerne og besøgende 
til beboerne i ferieboligerne skal parkere andetsteds.

• Tilkørselsvejen til de bagvedliggende sommerhuse, der påtænkes 
opført på grunde udstykket fra det oprindelige Lodbergsvej 81, løber i 
forlængelse af indkørslen til de viste parkeringspladser.





From:                                 Bjarne Gregersen
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 22:39:31 +0200
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             ?Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 att. Peter Grønkjær?.
Attachments:                   Høringssvar - Ideer og forslag til lokalplan nr. 463.pdf, Signaturbevis.txt

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

 
 
 
 
 
Med venlig hilsen

Bjarne Gregersen
Beredskabsinspektør 
 

 
H. P. Hansens Vej 112B 
7400 Herning 
 
Tlf.:                96 28 11 12  
Direkte  tlf.:    96 28 11 02 / 22 64 09 95 
Mail:               post@brmv.dk 
Direkte mail:   bg@brmv.dk  
EAN:              5798005520139 
CVR. NR.:      37207969 
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Pkt. Bemærkning 

 

1 Områdets ændrede/nye anvendelse – 
generelt 
 
 
 

Se pkt 2 og 3 

2 Forhold vedrørende muligt byggeri i om-
rådet 
(højder, brandbelastning, adgangsfor-
hold, andet) 
 

Det fremgår af høringen at lokalplanen giver mu-
lighed for etablering af blandet byggeri. 
 
I forbindelse med udstykning til byggeri skal der 
etableres befæstede tilkørselsveje til fremføring af 
redningsberedskabets køretøjer m.v. jf. gældende 
byggelov/bygningsreglement.  
 
Der skal etableres vendepladser for tilkørselsveje 
som er længere end 200 meter, vendepladser på 
tilkørselsveje som ender blindt samt areal til ud-
stigning jf. gældende byggelov/bygningsregle-
ment.  
 
Ved etagebyggeri skal der afsættes redningsareal 
til håndstiger og drejestiger jf. gældende bygge-
lov/bygningsreglement.  
 
Endvidere henvises til bygningsreglementets krav 
til maksimal drejeradius. Tilkørsel til indkørsel 
medregnes ikke i maksimal drejeradius.  
 

3 Vandforsyning til brandslukning 
 
 
 
 

Ved udstykning af erhvervs- & boligområder, skal 
der etableres vandforsyning til brandbekæmpelse 
iht Brand & Redning MidtVest Risiko dimensione-
ring – Vandforsyning til brandbekæmpelse. 
 

4 Beredskabets øvrige indsatsmæssige 
forhold 
 
 
 

Se pkt 2 og 3 

5 Andet 
 
 
 
 

Ingen bemærkninger 

 
 

Høringssvar - Ideer og forslag til lokalplan 
nr. 463 
 
BRMV sag nr. 14.12.00-P16-36-21 

 

Dato: 29. april 2021 

Sagsbehandler: Bjarne Gregersen 



KONVERTERINGSFEJL
Fil: Signaturbevis.txt
Størrelse: 0.59KB
Filtype: '.txt'
Årsag: Filtypen er ikke understøttet
Tilhører: '?Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 att. Peter Grønkjær?.'



From:                                
Sent:                                  Thu, 29 Apr 2021 15:41:18 +0000 (UTC)
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 att Peter Grønkjær

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Jeg kan ikke protestere over at man vil bygge på Lodbergsvej 81 men det undre mig at man vil 
flette en byggehøjde på 11,5 m ind i lokalplanen for dette område, og det vil jeg gerne gøre 
indsigelse imod. Det lyder skinger, samligende med den gældende lokalplan for det 
omkringliggende område der har en højde på 8,5m.
Kommunen kalder sig Naturens Rige; men jeg har det svært med at den mest fotograferede plet 
i Søndervig bliver så overbebygget. Kunne tænke mig mere åbenhed mod Lodbergsvej.  (Hvad 
er byggeprocenten sat til i lokalplanen)
Hvad har man tænkt om P-pladser og tilkørselsforhold? Der er jo lejligheder og forretninger som 
skal bruge disse samt vareleveringsvogne som skal læsse af og kunne vende for at komme ud. 
Kunne ønske at der blev sat henvisningsskilte op til P-plads for Lodberg Have.
Der bliver jo standsning- og P-forbud på den "nye" Lodbergsvej og Søndervig er jo ikke lige 
kendt for gode P-forhold.
Med venlig hilsen

Lodbergsvej 6
Søndervig
6950 Ringkøbing



From:                                
Sent:                                  Mon, 3 May 2021 15:30:20 +0000
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             ”Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 att. Peter Grønkjær”.

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej
Vi er sommerhus ejere i Søndervig (Lodbergsvej 255) Vi har bemærket at der er en vis modvilje fra nogen omkring projektet 
omkring Lodbergsvej 81. Vi vil bare sige at vi også er mange der hilser den forhåbentlige forandring velkommen. Der er ingen 
klit der grænser ned til Lodbergsvej som det er nu. Det er jo en af deres hovedargumenter for at projektet ikke skal blive til 
noget. Lige nu er det en kæmpe hybenmur man går langs. Samt at byen er skåret over på midten og det er et stort tomt 
ingenting. Det ville være fantastisk med liv på arealet og I tænker opholdsmuligheder ind. Både ud mod Lodbergsvej og 
imellem bygningerne. (Et gårdmiljø for alle) vil man klitterne mere, kan man da bevæge sig bare en anelse længere væk, så er 
der klitter nok til alle. Lad os nu få en samlet “gågade” med liv og glade mennesker, samt et godt udvalg af gode butikker. 
Søndervig skal kunne både og.  Mht til levering er der fint plads mellem husene på den anden side, til at lastbilerne kan læsse 
varer på den store parkeringsplads og køre dem over de til respektive butikker. Al forandring er svær, men mon ikke der 
kommer en hverdag i det også. Der skal bare lidt velvilje til. Håber projektet bliver til virkelighed, det ser godt ud og godt 
arbejde til jer alle.

https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267


From:                                
Sent:                                  Mon, 3 May 2021 21:10:15 +0000
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Subject:                             Ideer og forslag til lokalplan nr. 463 att. Peter Grønkjær

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Forslag: 
 
- at der kun må bygges i 2 plan, – synes at "hyggen" på Lodbergsvej forsvinder, hvis byggeriet bliver alt for 
stort. Det skal jo fortsat gerne være en hyggelig turistby.
Jeg synes i øvrigt, ideen med at bygge flere selvstændige bygninger ser godt ud. (Dog kun med 1. etage) 
 
Med venlig hilsen
 

Virusfri. www.avg.com
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http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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