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Notat med behandling af indkomne ideer og forslag 

Grundet ændring i kommuneplantillæggets omfang samt ændring i den fremtidige anvendelse af 

området har der været gennemført to foroffentlige høringer for et område til blandet bolig- og 

erhvervsformål i det sydlige Kloster. Der har været gennemført en foroffentlig høring i perioden den 

17. august til 1. september samt igen i perioden den 15. marts 2021 til 5. april 2021  

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med den første foroffentlige høring. Det er derfor 

alene høringssvar fra den anden foroffentlige høringsfase, der behandles her.  

Tabel 1 nedenfor indeholder en oversigt over, hvem der har indsendt bemærkninger, et resumé af 

bemærkningerne, samt kommunens svar på bemærkningerne. 

 

Tabel 1 
 

 

Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

1 Ejer af 

Klostervej 3, 

6950 

Ringkøbing 

Ejeren oplyser, at vandværksgrunden 

ligger ca. 1,5 meter over terrænet af hans 

grund. Derfor er der stor risiko for 

indbliksgener. Han ønsker derfor gerne, 

om der i lokalplanen kunne blive stillet 

krav om fx et stakit eller lignende, så 

indbliksgener kan undgås. 

Bemærkningerne er indarbejdet i lokalplanudkastet 

og der er stillet krav om, at der i delområde I (mod 

nord) ikke må etableres altaner eller tagterrasser 

mod nord, samt disse i øvrigt skal afskærmes 

således indkigsgener undgås. 

Derudover stilles der krav om at den nordlige facade 

for bebyggelsen i delområde I maksimum må 

fremstå i 1,5 etage. Der stilles desuden krav om, at 

bebyggelsen i delområde 1 har en taghældning mod 

nord og at der ikke etableres adgang til første sal fra 

nord. 

Endelig er der med byggelinjer fastlagt, at 

bebyggelsen skal opføres minimum 5 m fra det 

nordlige skel.  

 

2 Ejer af arealet 

syd og vest for 

planområdet 

a) Det vurderes umiddelbart, at 

eksisterende erhverv på 

adressen Klostervej 3, kan 

Ad. 2a:  

I forbindelse med planlægningen er det undersøgt, 

om den kommende planlægning vil kunne påvirke 
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Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

udfordres og møde 

restriktioner af anførte forslag 

om ændring af 

kommuneplanramme 26er019. 

Der opfordres hermed til at 

planafdelingen sikrer at 

nuværende erhverv kan 

fortsættes uhindret. 

b) Dernæst kan det overvejes, at 

optage drøftelse om udvidelse 

af planområdet. 

Økonomiudvalget har pr. 23/3 

2021 Indstillet ”Strategi for 

Grundudvikling af boliggrunde 

og erhvervsarealer” til 

godkendelse. (bilag3) 

(beslutningsdokument fra ØU d. 

23. marts 2021)) Heri anføres 

Kloster specifikt, som et af de 

områder hvor muligheden for 

at tilbyde byggegrunde, 

tilnærmelsesvist er udtømt. Det 

er en mulighed med en mindre 

udvidelse af området mod syd 

og vest. Jf. de i bilag 2 anførte 

områder.  

Rent praktisk ligger området 

højt/klimasikkert, det har 

sammenhæng med øvrig 

bebyggelse osv. Som sagt, det er 

vi villige til at kigge på og tage 

en drøftelse omkring. MEN- Det 

bør koordineres med arbejdet 

omkring Helhedsplan Kloster. 

Der kan være prioriteringer her 

som gør ovenstående forslag 

uaktuelt. 

c) Overordnede kommentarer til 

Kloster syd og ”Helhedsplan 

Kloster” (bilag 1) 

Det kunne være godt at få 

konkretiseret hvad Kloster og 

omegn skal ”være” i fremtiden. 

Vi har ikke været en del af det 

forarbejde og er kun blevet 

spurgt om salg af jord vedr. 

”Kloster syd”. Men- Vi har haft 

en arkitekt (og tidligere 

byplanlægger), til at se på 

denne case. Hvor før omtalte 

bosætningsudvalg har foreslået 

at flytte den eksisterende 

dagligvarebutik op mod 

Søndervig Landevej, eventuelt 

fulgt af yderligere 

virksomheden på Klostervej 3. Dette er ikke 

vurderet tilfældet. Der henvises til lokalplanens 

redegørelse og afsnittet miljøforhold. Derudover 

henvises til notat om miljøforhold, som vedlægges 

den politiske behandling af planforslaget.  Endelig 

henvises til bemærkningerne fra ejer af Klostervej 3, 

se ovenfor. 

Ad 2b: 

Ringkøbing-Skjern Kommune er enig i, at en 

eventuel udvidelse af Kloster bør ses i sammenhæng 

med helhedsplanen for Kloster. Som det også 

anføres i bemærkningerne er der i dag eksisterende 

rammeområder med restrummelighed i Kloster. 

Dette er relevant at fremføre, da Kloster er en by 

beliggende inden for kystnærhedszonen, hvorfor 

der er særlige hensyn at tage og der vil skulle 

redegøres særligt for behovet for inddragelse af 

barmarksarealer til byformål.  

Ad. 2c:  

Ringkøbing-Skjern Kommune finder også, at 

placering af en dagligvarebutik og den overordnede 

fremtidige vejstruktur i Kloster bør ses i 

sammenhæng med helhedsplanen for Kloster.  

Bemærkningen er i øvrigt overdraget til 

administrationen i forbindelse med udarbejdelsen af 

helhedsplanen for Kloster. 
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Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

butiksområde/småt erhverv 

plus boligområde, således byen 

bindes sammen med ny butik. 

Vores arkitekts umiddelbare 

kommentar var følgende: 

”Vil man så flytte by-centrum, 

op til hovedvejen?” 

Betragtningen bygger på 

almindelig byplanlægning, hvor 

der i hovedreglen skal 

fastholdes en bykerne hvorfra 

man udbygger. Den naturlige 

bykerne i Kloster, er 

Dagligvarebutikken. Den 

foreslås nu flyttet mod 

Søndervig Landvej. Derved 

forskydes centrum af byen- det 

er indiskutabelt.  

 

For os at se er det derfor et 

enten/eller valg der skal træffes 

nu, eller også skal der tænkes 

helt ud af boksen. 

 

Ønsker man at flytte bykernen 

mod syd- bør man måske 

overveje at gå hele vejen og 

udpege et større område, hele 

vejen rundt om den planlagte 

rundkørsel, til fremtidig 

byudvikling. (Se bilag 4) I vores 

optik åbner det op for ret store 

perspektiver, men også en vis 

risiko. Som lægmand vurderes 

der potentiale i den store andel 

af sommerhusejere og turister 

der passerer forbi. Søndervig og 

Klitten generelt vurderes at 

være rigeligt belastet og hele 

området kunne måske gøres 

mindre klaustrofobisk ved at 

tilføre et alternativt i baglandet, 

nærmere bestemt Kloster.  

 

Alternativt skal man overveje 

om det er muligt at finde 

butiks-placering inden for det 

nuværende byskilt, til en ny og 

mindre dagligvarebutik, hvor 

investeringen står mål med den 

nuværende omsætning og 

avance. Måske kan man lykkes 

med noget i stil med 

ovenstående ”mini-

vækstområde”. Hvis ”tilbuddet” 
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Nr. 

 

Afsender af 

bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

bemærkning) 

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

bliver synliggjort fra Søndervig 

landevej. 

 

Et sidste og helt vildt alternativ 

er simpelthen at flytte 

hovedfærdselsåren ned til 

byskiltet. Det er alment kendt at 

Søndervig Landevej har 

perioder med stærk trafik. Der 

har, os bekendt, været 

alternativer linjeføringer i spil. 

Hvor man så er faldet tilbage til 

en udbygning af den 

eksisterende vej. Det kan jo 

overvejes at genoptage tanken, 

om en ny linjeføring med en 

aflastende vej der ”fanger” 

Novej ved Heeager og i lige linje 

går syd om Kloster, op til den 

ny-planlagte rundkørsel. (bilag 

5) Derved slås to fluer med eet 

smæk. Butik op til 

hovedfærdselsåre og aflastning 

af Søndervig Landevej. Det 

erkendes at det er et 

kontroversielt og dyrt forslag.  
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Kort over adresser, hvorfra der er indsendt bemærkninger  

 

Indsæt kort 
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