
From:                                 Bjarne Gregersen
Sent:                                  Fri, 30 Apr 2021 10:32:45 +0200
To:                                      Nanna Fredslund Jensen
Subject:                             Høringssvar ? Lokalplan 460 - BRMV sag nr 14.12.00-P16-37-21
Attachments:                   Høringssvar – Lokalplan 460 BRMV sag nr 14.12.00-P16-37-21.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 

 

mailto:post@brmv.dk
mailto:bg@brmv.dk


 

 

 
 
 
 

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 boligbyggeri samt 1200m2 
dagligvarebutik på op til 8 meter i højden.  
 
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 – Lokalplan 460  
Søndervig Landevej, Søndervig 
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Høringssvar – Lokalplan 460  
Søndervig Landevej, Søndervig 
 
BRMV sag nr.  14.12.00-P16-37-21 

 

Dato: 29. april 2021 

Sagsbehandler: Bjarne Gregersen 



From:                                 Ribe Stift
Sent:                                  Wed, 12 May 2021 09:44:27 +0200
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Cc:                                      Ny Sogn og Gammel Sogn Menighedsråd (8763);Ringkøbing Provsti
Subject:                             Til Ringkøbing-Skjern Kommune, svar på høring over forslag til rammelokalplan nr. 469 for 
et område til boligformål ved Søndervig Landevej i Søndervig og afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering (STPR F2: 
1392409)
Attachments:                   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

Til Ringkøbing-Skjern Kommune
 
Ribe Stift har ingen bemærkninger til høring over forslag til rammelokalplan nr. 469 for et område til 
boligformål ved Søndervig Landevej i Søndervig og afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering.
 
 
 



From:                                 Jytte Tandrup
Sent:                                  Mon, 17 May 2021 09:46:18 +0000
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Cc:                                      John Wagner;Jytte Tandrup
Subject:                             Indsigelse vedr. rammelokalplan 469
Attachments:                   Indsigelse - rammelokalplan 469.pdf, Meddelelse om statusændring til forslag for 
lokalplan: "Område til boligformål syd for Søndervig Landevej, Søndervig", Ringkøbing-Skjern kommune

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

Kære jer i Ringkøbing-Skjern kommune 
 
Vedhæftet følger indsigelse fra De Samvirkende Købmænd vedr. kommunens forslag til rammelokalplan 469. 
 
Som I kan se indledningsvist, har jeg været i tvivl om fristen for indgivelse af indsigelse. Jeg har ikke fået tilsendt 
høringsmaterialet direkte og har derfor hentet det via Plandata. Når man ser fristen i Plandata, er denne i mailen 
angivet til den 10. juni. Til jeres orientering vedhæfter jeg mailen fra Plandata. 
 
Jeg kan ikke umiddelbart se, at denne dato efterfølgende er korrigeret, og vi har derfor opfordret kommunen til at 
forlænge høringsfristen, således at høringsfristen minimum løber til den 10. juni af hensyn til de eventuelle 
interessenter, der heller ikke har fået tilsendt planforslaget direkte fra kommunen, og som derfor også har fået 
materialet vedr. Plandata. 
 
Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte mig. 
 
De bedste hilsner 
 
Jytte Tandrup 
 
Jytte Tandrup 
Underdirektør 
 

 
 

De Samvirkende Købmænd
Islands Brygge 26, 2300 København S 
T + 45 39 62 16 16 

jta@dsk.dk | www.dsk.dk | følg os på  
 
Se vores store efterårsmagasin 2020. 
 

mailto:jta@dsk.dk
http://www.dsk.dk/
https://www.facebook.com/De-Samvirkende-K%C3%B8bm%C3%A6nd-785063684895898/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://pub.ad-branding.dk/DSK-2020/&data=02%7C01%7Cjta@dsk.dk%7C4f8c0040a77b460629ad08d85ec8f947%7C79d8edb7ef58481489a00b5628411749%7C0%7C0%7C637363564555336012&sdata=/9jK3PEEArMUoQT/aRItrOIfxjcdOaw7TdzH1qg2yhk=&reserved=0
https://www.facebook.com/De-Samvirkende-K%C3%B8bm%C3%A6nd-785063684895898/


 

 

 

 

 

 

 

 

De Samvirkende Købmænd 
Islands Brygge 26, DK-2300 København S | T +45 39 62 16 16 | dsk@dsk.dk | www.dsk.dk 

CVR nr. 15232013 | Danske Bank 4180-4110212313 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
Sendt pr. mail til 
Land.by.kultur@rksk.dk 
 
 
    København, den 17. maj 2021 
 
 
Vedr.: Bemærkninger til lokalplan 469 
 
Ringkøbing-Skjern kommune har den 20. april 2021 sendt ovennævnte rammelokal-
plan i høring. Ved offentliggørelsen i Plandata fremgår høringsfristen af den med-
sendte mail at være 10. juni 2021, mens det af selve lokalplanforslaget fremgår, at 
fristen er 17. maj 2021. Vi skal derfor helt indledningsvist opfordre Ringkøbing-
Skjern kommune til at afvente yderligere behandling af planforslaget til efter den 
10. juni, så eventuelle indsigelser frem til dette tidspunkt anses for rettidige. 
 
Vi har hos De Samvirkende Købmænd med både interesse og stærk forundring fulgt 
tilblivelsen af ovenstående lokalplanforslag, da det fra første færd har været ganske 
klart, at Ringkøbing-Skjern kommune på ingen måde har tænkt sig at udlægge det 
berørte område til boliger, sådan som det fremgår af lokalplanforslaget, og vi skal 
hermed fremsætte vores indsigelse mod det udarbejdede forslag.  
 
Udarbejdelsen står i skærende kontrast til den faglige vurdering, som kommunens 
egen administration har foretaget. For det tilfældes skyld, at kommunens politikere 
”har glemt” konklusionerne, som det blev forelagt på et byrådsmøde den 18. august 
2020, fremgår det heraf, at: 
 
”Etablering af en dagligvarebutik på den ansøgte placering vil forudsætte: 
 

- At 'Nyhavn'-området udlægges som byzone, hvilket kun kan ske hvis den ek-
sisterende bymidte i Søndervig først overføres til byzone. Det er administrati-
onens vurdering, at dette kræver udarbejdelse af planstrategi og landsplandi-
rektiv og nemt kan tage flere år at gennemføre. Herefter kan "Nyhavn" mu-
ligvis overføres til byzone via lokalplan. 

- At bymidten i Søndervig udvides til også at omfatte den ansøgte placering. 
Udvidelse af bymidten kræver, at der udarbejdes en detailhandelsredegø-
relse, herunder skal det afklares om det planjuridisk er muligt at udvide by-
midten. 

mailto:Land.by.kultur@rksk.dk


De Samvirkende Købmænd 
Islands Brygge 26, DK-2300 København S | T +45 39 62 16 16 | dsk@dsk.dk | www.dsk.dk 

CVR nr. 15232013 | Danske Bank 4180-4110212313 

 
Overførsel til byzone vurderes planjuridisk udfordrende og det er ikke givet, at det 
kan gennemføres på trods af omfattende planredegørelser. 
 
Det er administrationens vurdering, at der kan udarbejdes en landzonelokalplan 
som kan realisere store dele af den omtalte ideplan for 'Nyhavn'-projektet. Forud-
sætningen er dog, at der ikke skal planlægges for en dagligvarebutik. 
 
Konklusion 
Administrationen anbefaler, at der meddeles afslag på at indarbejde planlægningen 
for en dagligvarebutik i lokalplanlægningen for 'Nyhavn' med baggrund i: 
 

- At kommuneplanen giver mulighed for, at en ny dagligvarebutik kan placeres 
i den eksisterende bymidte, herunder at denne placering understøtter en 
større synergi mellem butikkerne. 

- Det vil være vanskeligt og måske slet ikke muligt at gennemføre en planlæg-
ning, hvor området overføres til byzone og bymidten udvides. 

- Der kan opstå arealknaphed i 'Nyhavn'-området til de mange funktioner, som 
byens andre projekter er afhængig af.  

- Planlægning for en dagligvarebutik i 'Nyhavn'-området vil forlænge planpro-
cessen for 'Nyhavn'-projektet markant, hermed vil realisering af parkerings-
pladserne tidsmæssigt også blive forlænget. 

- Placeringen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen.” 
 
Herudover anfører forvaltningen – efter at have haft en vejledende dialog med Er-
hvervsstyrelsen – at processen for at kunne imødekomme Salling Groups ønske om 
etablering af en Netto-butik på det påtænkte areal vil medføre: 
 

- udarbejdelse af en planstrategi, 
- et landsplandirektiv (det er staten, der udarbejder landsplandirektivet, men 

ansøgningen hertil må forventes at kræve forskellige undersøgelser og rede-
gørelser), 

- et kommuneplantillæg og lokalplan for Søndervig By 
- et kommuneplantillæg og lokalplan for dagligvarebutikken 

 
 hvilket forventes at ville tage adskillige år. 
 
Dette standpunkt understøttes klart af den advokat, som Ringkøbing-Skjern kom-
mune anmodede om en juridisk vurdering af sagen. Advokaten konkluderede i et 
notat af 7. juli 2020: ”Jeg vurderer derfor, at den skitserede proces [med at vedtage 
en boliglokalplan som mellemstation] vil være udtryk for en omgåelse af planlovens 
§ 11a, stk. 8, og hensynene bag denne regel”. 
 



De Samvirkende Købmænd 
Islands Brygge 26, DK-2300 København S | T +45 39 62 16 16 | dsk@dsk.dk | www.dsk.dk 

CVR nr. 15232013 | Danske Bank 4180-4110212313 

Det fremgår klart af det til byrådet fremsendte materiale undervejs i forløbet, at 
kommunens planafdeling og kommunens eksterne advokat har anset den ønskede 
fremgangsmåde for ulovlig og har anført, at det vil være omgåelse af loven, hvis 
man forsøger at komme uden om det skitserede forløb ved først at udlægge områ-
det til et boligområde for straks derefter at udlægge det til en dagligvarebutik.  
 
Det fremgår endvidere, at Salling Groups repræsentanter har presset kommunen og 
udtalt, at det ifølge deres opfattelse ikke vil være en omgåelse af loven. Forvaltnin-
gen har herefter bedt Erhvervsstyrelsen definere, hvad begrebet ”omgåelse” dæk-
ker over – og som det fremgår af svaret, så er omgåelse i sagens natur ikke define-
ret i planloven, der alene beskriver retsreglerne.  Styrelsen konkluderer: ”Hvis man 
anvender planlovens regler på en måde, hvor man opnår det, som reglerne sigter 
mod at forhindre, og hvor der samtidig ikke er en legitim grund til at gennemføre 
processen på en måde for at opnå dette, og at man er bevidst herom, kan der være 
tale om omgåelse”.  
 
Da det har fremgået meget klart i hele processen, herunder både i medierne og i 
det fremlagte materiale, at formålet med dette lokalplanforslag ikke er at udlægge 
området til boliger, men at det alene er et step på vejen til at udlægge en dagligva-
rebutik i området, falder det faktiske hændelsesforløb helt inden for den af Er-
hvervsstyrelsen anførte definition af begrebet ”omgåelse”. Det er derfor i vores op-
tik helt og aldeles klart, at der med det foreliggende planforslag er tale om en klar 
omgåelse af reglerne i planloven. 
 
Det er derfor vores opfattelse, at Ringkøbing-Skjern kommune med det udarbej-
dede lokalplanforslag søger at omgå planlovens regler for lokalplanlægning, og 
skulle byrådet alligevel – mod bedre vidende – vælge at vedtage det foreliggende 
lokalplanforslag, agter vi at indgive vores indsigelse herimod til Planklagenævnet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jytte Tandrup 
Underdirektør 
 



From:                                 plandata_noreply@erst.dk
Sent:                                  Tue, 20 Apr 2021 07:34:28 +0000
To:                                      DSK
Subject:                             Meddelelse om statusændring til forslag for lokalplan: "Område til boligformål syd for 
Søndervig Landevej, Søndervig", Ringkøbing-Skjern kommune

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift: 

Planid: 10703508

Kommune: Ringkøbing-Skjern

Plantype: lokalplan

Planstatus: forslag

Plannummer: Lokalplan 469

Plannavn: Område til boligformål syd for Søndervig Landevej, Søndervig

Forslagsdato: 13-04-2021

Startdato for høringsperiode: 20-04-2021

Slutdato for høringsperiode: 10-06-2021

Generel anvendelse: 11 - boligområde

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10703508_1618903223008.pdf

Planen er sendt i forslag.



From:                                 Mikkel Vindfeldt
Sent:                                  Mon, 17 May 2021 12:54:21 +0000
To:                                      Land By og Kultur-Fællespostkasse
Cc:                                      Kim Trenskow
Subject:                             Bemærkninger til lokalplan 469 [KR-1057602]
Attachments:                   Indsigelse mod forslag til rammelokalplan nr. 469.pdf, Notat om planretlig 
fremgangsmåde.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, Land, By og Kultur 
 
På vegne af Søndervig Centerforening indsender vi hermed indsigelse mod Ringkøbing-Skjern 
Kommunes forslag til rammelokalplan nr. 469 for et område til boligformål ved Søndervig Landevej i 
Søndervig. Indsigelsen samt det notat, der er henvist til i indsigelsen, er vedhæftet denne e-mail. 
 
Såfremt der er spørgsmål til indsigelsen, er I velkomne til at kontakte advokat Kim Trenskow. 
 
Med venlig hilsen/Best regards 

Mikkel Vindfeldt 
Advokatfuldmægtig / Assistant Attorney 

Dir.   +45 38 77 42 74
Mob. +45 24 86 00 29 

Partner: Kim Trenskow 

Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
DK-8000 Aarhus C 
Tel.   +45 70 12 12 11 

     

     
 

This is an email from the law firm of Kromann Reumert.
CVR NO: 62606711. Registration address Sundkrogsgade 5, DK-2100 Copenhagen Ø

This email may contain confidential information and/or privileged legal advice. This email is intended for the addressee(s) 
stated above only. If you receive this email by mistake, please return it to Kromann Reumert without producing, distributing or 
retaining copies hereof.

If Kromann Reumert processes personal data relating to physical persons, such processing will meet the requirements of 
applicable data protection legislation. In Kromann Reumert's Privacy Policy, we provide you with information on how we 
collect, store, erase, etc. personal data and how physical persons may exercise their rights as data subjects. Click here to view 
our Privacy Policy. 
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SIDE 1 
 

 

PER E-MAIL 

Ringkøbing-Skjern Kommune 

Land, By og Kultur 

Smed Sørensens Vej 1 

6950 Ringkøbing 

INDSIGELSE MOD FORSLAG TIL RAMMELOKALPLAN NR. 469 FOR ET 

OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SØNDERVIG LANDEVEJ I SØNDERVIG 

 

På vegne af Søndervig Centerforening skal vi gøre indsigelse mod Ringkøbing-Skjern Kom-

munes forslag til rammelokalplan nr. 469 for et område til boligformål ved Søndervig Lande-

vej i Søndervig (herefter "rammelokalplanforslaget").  

 

Vores indsigelse er hovedsageligt begrundet i, at rammelokalplanforslaget realiserer første 

trin i en fremgangsmåde (en "to-trins-model"), der efter vores vurdering udgør en omgåelse 

af planlovens regler om byvækst - og dermed er i strid med planloven.  

 

Vores vurdering af "to-trins-modellen" er nærmere uddybet i vores notat af 7. august 2020, 

der er vedlagt denne indsigelse, men vores hovedsynspunkter er i korthed gengivet i det føl-

gende: 

 

Den fremgangsmåde, som Ringkøbing-Skjern Kommune på politisk niveau har vedtaget at 

følge, indebærer gennemførelse af to trin: 

 

1. Vedtagelse af lokalplan, der udlægger området til boligformål samt overfører dette 

til byzone, og 

2. Herefter vedtagelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan, der ændrer anvendel-

sen af området til centerformål, men samtidig fastholder byzonestatus. 

 

Trin 1 i den vedtagne fremgangsmåde har - efter vores opfattelse - alene til formål at reali-

sere trin 2, idet det flere gange på politisk niveau er eksplicit angivet, at området ikke er til-

tænkt anvendelse som boligområde.  

 

Med rammelokalplanforslaget er Ringkøbing-Skjern Kommune ved at realisere trin 1 i oven-

nævnte fremgangsmåde. 

 

Sådanne "to-trins-modeller", hvor det første trin har til formål at nå til trin 2, hvor formålet 

samlet er at opnå det, som reglerne har til formål at forhindre, og hvor trin 1 ikke har et selv-

stændigt planlægningsmæssigt formål, er imidlertid underkendt i klagenævnspraksis, jf. MAD 

2004.1595. Denne klagenævnspraksis er tiltrådt af domstolene i U 2008.129/2. 



 

 

 

 

      
SIDE 2 

 

 

 

På denne baggrund er det vores vurdering, at den vedtagne fremgangsmåde - og dermed også rammelokalplanforslaget 

- vil indebære en omgåelse af planlovens regler om byvækst, herunder § 11 a, stk. 8, og dermed være i strid med planlo-

ven. 

 

Vores vurdering af den vedtagne fremgangsmåde er samstemmende med den vurdering, Ringkøbing-Skjern Kommune 

har indhentet ved sin eksterne advokat, samt de besvarelser fra Erhvervsstyrelsen, som administrationen i Ringkøbing-

Skjern Kommune har indhentet under sagens forløb. 

 

Rammelokalplanforslaget - der således efter vores opfattelse alene har til formål at nå til trin 2 i ovennævnte fremgangs-

måde - rejser herudover væsentlige betænkeligheder i relation til kravene om redegørelse for lokalplanen, høring af of-

fentligheden og miljøscreening. Dette skyldes, at rammelokalplanforslagets forskellige bestanddele kommer til at fremstå 

som misvisende/illusoriske, idet Ringkøbing-Skjern Kommune allerede har truffet politisk beslutning om at anvende ram-

melokalplanforslagets område til butiks-/centerformål. Der er således ingen realitet i trin 1 og derfor er hele redegørelsen 

ikke oprigtig og retvisende, men det modsatte. 

 

Som eksempel herpå kan der bl.a. henvises til rammelokalplanforslagets redegørelse (side 6), hvori det anføres:  

 

"Ringkøbing-Skjern Kommune vil, når området er overført til byzone, overveje, hvad den fremtidige an-

vendelse skal være. Med etableringen af Lalandia og den positive udvikling i turismen er der behov for 

at kunne udvikle Søndervig. Salling Group har henvendt sig og ønsker en dagligvarebutik i området. Det 

skal undersøges nærmere, om det er muligt at planlægge for en butik i området, men også andre anven-

delser kunne være interessante, herunder også boliger, som der vil være stigende behov for med udsig-

ten til flere arbejdspladser ved Lalandia og den generelt positive udvikling i turismen." 

 

Tilsvarende beskrivelse fremgår af rammelokalplanforslagets side 7. 

 

Disse beskrivelser forekommer efter vores opfattelse misvisende, herunder særligt for offentligheden, idet det netop er 

politisk vedtaget, at Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at anvende området til dagligvarebutik, ligesom andre anven-

delser af området kun i begrænset omfang har været genstand for nærmere drøftelser.  

 

Rammelokalplanforslaget indebærer dermed, at offentligheden ikke får fuld indsigt i - eller adgang til at gøre indsigelse 

mod - formålet med og konsekvenserne af rammelokalplanforslaget, idet rammelokalplanforslagets egentlige formål er 

udeladt og opdelt i flere lokalplanforslag. Herudover vil de indsigelser fra offentligheden, der måtte vedrøre udlægningen 

af området til boligområde, være uden reel betydning eller indvirkning i det videre forløb frem mod rammelokalplanforsla-

gets eventuelle vedtagelse, idet området ikke er tiltænkt faktisk at skulle anvendes til boligformål. 

 

Disse konsekvenser af den vedtagne fremgangsmåde og rammelokalplanforslaget er - efter vores opfattelse - vanskelige 

at forene med planlovens krav om en retvisende redegørelse for lokalplanforslaget samt formålet med planlovens regler 

om høring af offentligheden forud for vedtagelse af lokalplaner.  

 

Tilsvarende misvisende/illusoriske vurderinger ses i forhold til den miljøscreening, som Ringkøbing-Skjern Kommune har 

foretaget af rammelokalplanforslaget. Miljøscreeningen tager således udgangspunkt i, at området faktisk vil blive anvendt 

til boligområde - hvilket er uden realitet, da Ringkøbing-Skjern Kommune netop allerede har truffet politisk beslutning om 
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at anvende området til butiks-/centerformål. Miljøscreeningen forholder sig derfor ikke til de gener, der vil være forbundet 

med at anvende området til dagligvarebutik, herunder bl.a. i form af øget trafik og dertilhørende forøgede støjgener.    

 

Miljøscreeningen er derfor ikke relevant i forhold til den anvendelse, der faktisk er tiltænkt området. Denne tilgang er ef-

ter vores opfattelse svær at forene med formålet med miljøvurderingsloven og kravene heri om miljøscreening/-vurde-

ring. 

 

Det er således sammenfattende vores vurdering, at rammelokalplanforslaget - udover at være i strid med planlovens 

regler om byvækst - er uforenelig med planlovens krav om en retvisende redegørelse for lokalplanen og høring af offent-

ligheden, samt med formålet med miljøvurderingslovens krav om screening. 

 

Rammelokalplanforslaget vil derfor efter vores vurdering ikke lovligt kunne vedtages. 

 

Af disse grunde henstiller vi til, at rammelokalplanforslaget forkastes eller ændres, således at der i stedet følges en lovlig 

planretlig fremgangsmåde. 

 

Mine klienters retsstilling forbeholdes i enhver henseende. 
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JURIDISK VURDERING - PLANLÆGNING FOR NY DAGLIGVAREBUTIK I "NYHAVN"-
OMRÅDET, SØNDERVIG 
 
Forvaltningen i Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter "Forvaltningen") og Salling Group har 
gennem de seneste måneder drøftet de planretlige muligheder for at placere en ny Netto-
butik på en ejendom i det kommende "Nyhavn"-område (herefter "butiksejendommen").  
 
Salling Groups konsulent har i forbindelse med drøftelserne fremsat forslag til en planlæg-
ningsmæssig fremgangsmåde herfor. 
 
Vi er på denne baggrund blevet anmodet om at foretage en juridisk vurdering af, om dette 
forslag til planretlig fremgangsmåde er lovligt og ligger indenfor planlovens rammer, herun-
der om forslaget kan danne grundlag for den videre planlægningsproces for "Nyhavn"-områ-
det.  
 

1. KONKLUSION 

Det er vores vurdering, at Salling Groups konsulents forslag til fremgangsmåde er 
i strid med planloven, idet fremgangsmåden vil have karakter af omgåelse af plan-
lovens regler om byvækst, herunder planlovens § 11 a, stk. 8. 
 
Salling Groups konsulents forslag kan efter vores vurdering derfor ikke lovligt 
danne grundlag for den videre planlægningsproces for "Nyhavn"-området.  
 

2. SAGENS BAGGRUND 

2.1 Det gældende planretlige grundlag for butiksejendommen 

Butiksejendommen er i kommuneplanen omfattet af rammeområdet "46bo006", 
der er udlagt til boligområde.  
 
Rammeområdets eksisterende zonestatus er sommerhusområde og landzone, og 
fremtidig zonestatus er angivet til byzone. Butiksejendommen er beliggende i den 
del af rammeområdet, som er landzone. 
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Butiksejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. 

2.2 Forvaltningens indstilling til Ringkøbing-Skjern Kommunes Økonomiudvalg 

Forvaltningen har i sin indstilling til Ringkøbing-Skjern Kommunes Økonomiudvalg vurderet, at overførsel af 
butiksejendommen fra landzone til byzone kræver, at der vedtages et landsplandirektiv, hvorved Søndervig by 
overføres til byzone.  
 
Dette skyldes ifølge Forvaltningen, at nye arealer til byzone skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende 
bymæssig bebyggelse i byzone, jf. planlovens § 11 a, stk. 8. Da Søndervig bys zonestatus er sommerhusom-
råde, er der ikke nogen eksisterende byzone, som kan begrunde overførsel til byzone i henhold til planlovens 
§ 11 a, stk. 8.  
 
Forvaltningen har i et notat til indstillingen beskrevet sin vurdering således: 
 

"1. En del af Søndervig by ændres via landsplandirektiv, kommuneplan og lokalplan fra sommerhuszo-
nestatus til byzone-status  
 
En hovedregel for byudvikling er et princip om at der skal planlægges ”indefra og ud”. Derfor er det ikke 
muligt for kommunen blot at overføre en del af Nyhavn til byzone. Et krav er, at en del af det eksiste-
rende Søndervig by (som pt. har sommerhuszone-status) skal overføres til byzone – dermed kan prin-
cippet om ”indefra og ud”, opfyldes.  
 
Dette kræver, at RKSK først vedtager tillæg til planstrategien, herefter søger staten om at der udarbej-
des en landsplandirektiv, som giver kommunen lov til at vedtage en lokalplan, som udlægger en del af 
Søndervig by til byzone. 
 
2. Arealet ved Nyhavn via en lokalplan og kommuneplan går fra landzonestatus til byzonestatus  
 
Når en del af Søndervig by har fået ændret status til byzone, kan der planlægges for at ændre zonesta-
tus for ”butiksarealet” i Nyhavn fra landzone til byzone. Dette kræver kommune- og lokalplanlægning." 

2.3 Salling Groups konsulents forslag til planretlig fremgangsmåde 

Salling Groups konsulent vurderer imidlertid, at butiksejendommen kan overføres til byzone uden ændring af 
zonestatus for Søndervig by. 
 
Dette skyldes ifølge konsulenten, at butiksejendommen ifølge den gældende kommuneplan er udlagt til bolig-
område og med fremtidig zonestatus angivet til byzone. Kommuneplanen er vedtaget forud for indsættelsen af 
§ 11 a, stk. 8 i planloven, hvorfor kommuneplanen fortsat er gældende ifølge relevante overgangsbestemmel-
ser. 
 
Ifølge Salling Groups konsulent kan butiksejendommen derfor overføres til byzone i forbindelse vedtagelsen af 
en lokalplan, der udlægger området til boligformål, hvorefter Ringkøbing-Skjern Kommune kan vedtage en 
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kommune- og lokalplan, der fastholder byzonestatus og udlægger butiksejendommen til centerformål/daglig-
varehandel. 
 
Forvaltningen har i e-mail af 6. juli 2020 til Erhvervsstyrelsen beskrevet den foreslåede fremgangsmåde såle-
des: 
 

"Sallings Groups konsulent foreslår, at kommunen beslutter en lokalplan til boligformål, der overfører 
arealet til byzone. Når det er på plads, og arealet er kommet i byzone besluttes en ny planlægning med 
et kommuneplantillæg og en lokalplan, der ændrer arealets anvendelse til centerformål." 

2.4 Forvaltningens korrespondance med Erhvervsstyrelsen  

I forbindelse med drøftelserne med Salling Group anmodede Forvaltningen om Erhvervsstyrelsens vurdering 
af, hvilke muligheder der var for at overføre butiksejendommen fra landzone til byzone.  
 
Erhvervsstyrelsen besvarede Forvaltningens anmodning ved e-mail af 10. juni 2020, hvoraf bl.a. fremgår: 
 

"Ringkøbing-Skjern kommune ønsker at få afklaret, hvorvidt det er muligt at overføre et areal i Søndervig 
til byzone på baggrund af det gældende plangrundlag. Du beskriver, at området ikke er lokalplanlagt, 
men er omfattet af kommuneplanens ramme 46bo006, hvor anvendelsen er fastlagt til boligformål, og 
fremtidig zonestatus er byzone. 
 
Der kan planlægges i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer. Det vil sige, at der kan 
lokalplanplanlægges for et område til boligformål, som med lokalplanen overføres til byzone. 
 
Hvis der ønskes planlagt for andet formål, end de gældende rammer giver mulighed for, fx centerom-
råde, og der dermed er behov for ændring af planlægningen gennem et kommuneplantillæg, skal planlo-
vens § 11 a, stk. 8, overholdes." 

 
Forvaltningen forelagde ved e-mail af 6. juli 2020 Salling Groups konsulents forslag til fremgangsmåde for 
Erhvervsstyrelsen. 
 
Erhvervsstyrelsen svarede ved e-mails af 10. og 15. juli 2020, hvori Erhvervsstyrelsen henviste til sin tidligere 
besvarelse vedrørende de planretlige muligheder. Erhvervsstyrelsen anførte i e-mail af 15. juli 2020 supple-
rende:  
 

"Omgåelse er i sagens natur ikke defineret i planloven, der alene beskriver retsreglerne. Hvis man an-
vender planlovens regler på en måde, hvor man opnår det, som reglerne sigter mod at forhindre, og 
hvor der samtidig ikke er en legitim grund til at gennemføre processen på en måde for at opnå dette, og 
at man er bevidst herom, kan der være tale om omgåelse. 
 
Vi har desværre ikke i Erhvervsstyrelsen umiddelbart et tilstrækkeligt kendskab til Planklagenævnets 
praksis til, at vi kan vejlede jer her om, hvordan denne konkrete sag vil blive afgjort, hvis den bliver på-
klaget." 
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3. VURDERING AF SALLING GROUPS KONSULENTS FORSLAG TIL FREMGANGSMÅDE 

3.1 Det retlige grundlag 

I forbindelse med moderniseringen af planloven i 2017 blev det grundlæggende planprincip om, at al byudvik-
ling skal ske i byzone og i direkte tilknytning til eksisterende byområder og bebyggelse, lovfæstet som en ny 
bestemmelse i planlovens § 11 a, stk. 8. Bestemmelsen fik følgende ordlyd: 
 

"Et nyt areal til byzone, jf. stk. 6 og 7, skal placeres i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyg-
gelse i byzone" (vores fremhævelse). 

 
Bestemmelsen indebærer, at nye arealer ikke - ved kommunernes planlægning - kan udlægges til byzone, 
medmindre de ligger i direkte tilknytning til eksisterende byzone.  
 
Planlovens § 11 a, stk. 8 trådte i kraft den 15. juni 2017 og skal derfor overholdes ved alle planforslag, der 
fremsættes efter denne dato. Planer, der var sendt i høring eller vedtaget på tidspunktet for bestemmelsens 
ikrafttræden, forblev dog gyldige ifølge lovens overgangsbestemmelser. 

3.2 Juridisk vurdering af Salling Groups konsulents forslag 

Salling Groups konsulents forslag til fremgangsmåde indebærer gennemførelse af følgende to trin: 
 

1. Vedtagelse af lokalplan, der udlægger området til boligformål samt overfører dette til byzone, og 
2. Herefter vedtagelse af kommuneplantillæg og ny lokalplan, der ændrer anvendelsen af området, her-

under butiksejendommen, til centerformål, men samtidig fastholder byzonestatus. 
 
Trin 1 i dette forslag har - efter vores opfattelse - alene til formål at realisere trin 2, idet det eksplicit er angivet, 
at området ikke er tiltænkt anvendelse som boligområde.  
 
I MAD 2004.1595 har Naturklagenævnet taget stilling til sådanne "to-trins-modeller", hvor det første trin har til 
formål at nå til trin 2, hvor formålet samlet er at opnå det, som reglerne har til formål at forhindre, og hvor trin 1 
ikke har et selvstændigt planlægningsmæssigt formål. Afgørelsen er afsagt af samtlige 10 medlemmer af Na-
turklagenævnet, herunder med deltagelse af 2 højesteretsdommere.  
 
I sagen havde en kommune tilbageført et sommerhusområde, der aldrig var blevet udstykket, til landzone og 
samtidig vedtaget kommuneplantillæg og lokalplan, der overførte området til byzone og udlagde et større 
areal til boligområde. Herved omgik kommunen forbuddet i planlovens § 5 b, hvorefter sommerhusområder i 
kystnærhedszonen skal fastholdes som sommerhusområder. 
 
Naturklagenævnet underkendte kommunens fremgangsmåde bl.a. med følgende begrundelse: 
 

"I dette tilfælde har kommunen ikke truffet beslutningen om tilbageførsel af sommerhusområdet til land-
zone, fordi man har ønsket at arealet skal henligge som et landzoneareal. Kommunens formål med at 
tilbageføre arealet til landzone har været at undgå forbuddet i planlovens § 5b, stk. 1, nr. 3, mod at over-
føre sommerhusområdet til byzone. Dette formål kan ikke varetages efter planlovens § 45, og kommu-
nens beslutning om tilbageførsel må derfor ophæves som ugyldig." 
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Denne nævnspraksis er tiltrådt af domstolene, jf. således f.eks. Højesterets dom i UfR.2008.129/2 (Stase-
vang). 
 
Det er vores vurdering, at den af Salling Group foreslåede fremgangsmåde vil indebære en tilsvarende omgå-
else i forhold til planlovens regler om byvækst, herunder planlovens § 11 a, stk. 8.  
 
Dette skyldes, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke har til hensigt at anvende området, herunder butiksejen-
dommen, i overensstemmelse med en lokalplan, der udlægger området til boligformål. Denne lokalplan vedta-
ges derfor ikke med henblik på at skulle opfylde sin formåls- og anvendelsesbestemmelse om boligområde, 
men derimod for:  
 

− at muliggøre realisering af det egentlige formål om udlægning af området til centerformål/dagligvare-
handel, samt  

− at undgå anvendelse af de gældende regler i planloven om byvækst, herunder planlovens § 11 a, 
stk. 8.  

 
Disse hensyn kan ikke anses for saglige i henhold til planloven, jf. ovenstående afgørelse. Salling Groups kon-
sulents forslag udgør derfor en omgåelse af planlovens regler, herunder planlovens § 11 a, stk. 8. 
 
Det er derfor vores vurdering, at Salling Groups konsulents forslag er i strid med planloven og dermed ikke 
kan danne grundlag for den videre planlægningsproces for "Nyhavn"-området. 
 
Denne vurdering understøttes efter vores opfattelse endvidere af Forvaltningens egen vurdering i sagen og af 
Erhvervsstyrelsens svar på Forvaltningens forespørgsler.  
 
Det er i overensstemmelse hermed vores vurdering, at en lokalplan, der vedtages i overensstemmelse med 
det beskrevne forslag, i tilfælde af en klage vil blive ophævet under henvisning til, at der ikke foreligger en 
saglig og lovlig begrundelse for planen. 
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