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§
Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i 
et område og give borgerne og byrådet mulighed 
for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med 
planlægningen som helhed.

I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser 
for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, 
veje, stier osv. skal placeres og udformes inden 
for et bestemt område.

Lokalplanen består overordnet af en redegørelse, 
planbestemmelser og tilhørende kortbilag.

Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet 
med lokalplanen beskrives, og der fortælles om 
lokalplanens indhold. Herudover redegøres der 
bl.a. også for de miljømæssige forhold, om 
hvordan lokalplanen forholder sig til anden 
planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen 
kræver tilladelser eller dispensationer fra andre 
myndigheder.

Planbestemmelserne, der er de bindende 
bestemmelser for områdets fremtidige 
anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i 
kursiv har til formål at forklare og illustrere 
planbestemmelserne og er således ikke direkte 
bindende.

Kortbilag, der består af: 

Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i 
forhold til skel.

Eksisterende forhold, der viser, hvorledes 
området er disponeret ved udarbejdelsen af 
lokalplanforslaget.

Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området 
er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med 
lokalplanbestemmelserne som er bindende. I 
tilfælde der er uoverensstemmelse mellem kort og 
bestemmelserne, så er det teksten, der er 
bindende.

Illustrationsskitse, der viser eksempel på, 
hvordan bebyggelse og anlæg kan udformes efter 
planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og 
inspiration og er derfor ikke bindende.

Visualiseringer, der viser eksempel på, hvordan 
bebyggelsen kan komme til at se ud.

Øvrige bilag kan være kommuneplantillæg og 
miljøscreening.
 
Hvorfor lokalplaner?

Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at 
udarbejde lokalplan, før der gennemføres større 
udstykninger eller større bygge- og 
anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. 
Dette gælder også, når det er nødvendigt for at 
sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når 
der skal overføres arealer fra landzone til byzone.

Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte 
at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan 
offentliggøres det i mindst 4 uger. I den periode 
har borgerne og andre interessenter lejlighed til 
at komme med bemærkninger, indsigelser eller 
forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er 
slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man 
vil imødekomme eventuelle indsigelser og 
ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages 
endeligt.

Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne 
indsigelser, eller efter eget ønske, vil foretage så 
omfattende ændringer, at der reelt er tale om et 
nyt planforslag, starter proceduren forfra med 
offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.

Den endelige vedtagne lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og 
bekendtgjort denne, er den bindende for de 
ejendomme, der ligger inden for lokalplanens 
område. Det betyder, at der ikke må etableres 
forhold i strid med planens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig 
anvendelse, som er etableret før 
lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan 
fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med 
lokalplanen - også efter ejerskifte.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre 
de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i 
planen.

Kommuneplantillæg nr. 39bo118 
Lokalplanen er i overensstemmelse med 
Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2017-2029. 
Derfor udarbejdes der ikke kommuneplantillæg.
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto taget i 2020.

Lokalplanens baggrund og formål

Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern 
Kommune besluttede den 25. august 2020, at der 
kunne igangsættes udarbejdelse af plangrundlag 
for et område til boligformål.

Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende 
lokalplanen er et ønske fra Bomidtvest om at 
omdanne et nuværende erhvervsområde til et 
boligområde. Det eksisterende plangrundlag 
giver imidlertid ikke mulighed for den ønskede 
udnyttelse.

Nærværende lokalplan skal sikre, at vejadgangen 
til området sker fra Nygade, og at der kan 
etableres tæt/lav boligbebyggelse i 1 og 2 plan i 
lokalplanområdet.

Formålet med lokalplanen er desuden at sikre, at 
bebyggelsen får et ensartet arkitektonisk udtryk.

Samtidig ønskes det at skabe kontakt mellem 
eksisterende rekreative områder ved bl.a. at 
skabe fælles grønne opholdsarealer i området.
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Lokalplanområdet
Lokalplanområdet består af matr.nr. 5ac, 5ao, 
5ap og 5bd Engsig, Skjern Jorder – se Bilag 1. 
Området ligger i den nordlige del af Skjern by tæt 
på bycentrum og er på ca. 1,5 ha og beliggende i 
byzone. Lokalplanområdet er omfattet af 
Lokalplan 335.

Lokalplanområdet er et nedslidt erhvervsområde, 
hvor de bygninger, som står tilbage er 
nedrivningsmodne. Bygningerne fremgår af Bilag 
2.

Billede 1: Eksisterende bygning i den sydlige del af 
lokalplanområdet.

Lokalplanområdet ligger tæt på centrum og byens 
butikker. Ydermere er der god mulighed for 
dagligvarehandel, da Aldi er placeret ca. 100 m 
fra lokalplanområdet.

Vejadgang til området skal ske fra øst via 
kommunevejen Nygade. 

På den vestlige side af området er et grønt 
område, som går langs en nedlagt jernbane, der i 
dag fungerer som en offentlig sti udenfor 
lokalplanområdet.

Lokalplanområdets omgivelser
Mod nord og øst afgrænses området af 
kommunevejene Svinget og Nygade. På den 
anden side af Svinget og Nygade ligger et 
erhvervsområde.

Billede 2: Nygade, taget fra nord mod syd

Mod syd og vest afgrænses området af 
eksisterende boligområder og af den før omtalte 
sti på den nedlagte jernbane. Stien har 
forbindelse til den omkringliggende by.

Lokalplanens indhold

Anvendelse
Lokalplanen skal sikre, at området anvendes til 
tæt-lav boligbebyggelse. Mellem boligområderne 
udlægges der grønne fællesområder, samt arealer 
til fælles parkeringspladser. 

Disponering
Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål og 
bliver opdelt i tre delområder. 
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Der kan i alt etableres 41 boliger inden for 
lokalplanområdet. Der er et ønske om at etablere 
tre forskellige typer boliger fordelt over 
lokalplanområdet - se Bilag 4.

Type A er en 4-værelses bolig i 1 plan.
Type B er en 3-værelses bolig i 1 plan.
Type C er en 4-værelses bolig i 2 plan.

De ønskede boligtyper danner udgangspunktet for 
opdelingen i følgende delområder:

Delområde I må anvendes til tæt-lav bebyggelse. 
Området går langs den nedlagte jernbane. 
Bebyggelsen i delområde I må maksimalt opføres 
i 2 plan. Derudover indrettes delområdet også 
med arealer udlagt til carport, skur og terrasse til 
hver bolig.

Delområde II ligger langs med Nygade og må 
anvendes til tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen i 
delområde II må maksimalt opføres i 1 plan. 
Derudover indrettes delområdet også med arealer 
udlagt til carport, skur og terrasse til hver bolig.

Delområde III indeholder vejareal, fælles 
parkeringspladser og fælles opholdsarealer, samt 
beplantningsbælte og legepladser. 
I delområde III må etableres legeredskaber og 
bygninger til fællesfaciliteter, herunder skure, 
bålhytter og lignende fællesfunktioner.

Bebyggelsen 
Inden for området er det muligt at opføre tæt-lav 
boligbebyggelse i både 1 plan og 2 plan. 
Området skal bindes sammen arkitektonisk med 
ensartede materialevalg og en ensartet 
udformning af husene. 

Skiltning og reklamering 
Skiltning må kun finde sted i tilknytning til liberalt 
erhverv i egen bolig, og kun med tilladelse fra 
kommunen efter en konkret ansøgning. 

Antenner og paraboler 
Individuelle antenner og paraboler må ikke være 
synlige fra nabobebyggelser, fællesarealer, 
offentlig veje og stier.

Trafik
Kørende trafik til og fra området, skal ske fra den 
kommunale vej, Nygade. I lokalplanområdet 
anlægges 6 m brede privat fællesveje. Fortov 
anlægges på begge sider af adgangsvejen fra 
Nygade, samt på den ene side af den nord-syd 
gående fællesvej, som vist på bilag 3. 
Der udlægges areal til stier i lokalplanområdet, 
som binder boligarealerne sammen.

Parkering
Der skal udlægges 1,5 parkeringsplads pr. 2-plans 
bolig. I delområde I anlægges 1 parkeringsplads 
på egen grund. Garager, carporte o. lign 
medregnes som parkeringspladser.
Derudover udlægges arealer til 16 fælles 
parkeringspladser, heriblandt 5 handicap 
parkeringspladser i delområde III, som vist på 
Bilag 3. Disse pladser skal deles af beboerne i 2-
plans boligerne.

I delområde II udlægges der areal til 2 
parkeringspladser pr. 1-plans bolig.
Parkeringspladserne skal anlægges på egen 
grund. Garager, carporte o. lign medregnes som 
parkeringspladser.

Inden for lokalplanområdet vil der samlet være 
udlagt areal til 77 p-pladser. Der stilles krav om 
forberedelse til ladestandere iht. 
Ladestanderbekendtgørelsen. 

Landskab og beplantning
I lokalplanområdet skal der udlægges areal til 
fælles friarealer, hvortil der opnås forbindelse via 
områdets stier. I det fælles friareal skal der 
udlægges et areal til et 5 meter bredt 
beplantningsbælte mod Svinget og Nygade. Den 
nedlagte jernbane, som ligger langs en offentlige 
sti skal friholdes fra bebyggelse, hvormed det 
bliver en del af de fælles grønne friarealer. 

Billede 3: Offentlig sti på den vestlige side af 
lokalplanområdet.

Miljø
I nærområdet er der flere støjbelastende 
virksomheder, hvilket gør, at hele 
lokalplanområdet er dækket af en 
støjkonsekvenszone. For at beskytte boligerne for 
støj opstilles en støjskærm i det førnævnte 
beplantningsbælte både langs Svinget og Nygade. 
Støjskærmen skal være med til at dæmpe 
virksomhedsstøj, men har også positiv effekt ift. 
trafikstøj fra Svinget og Nygade. Støjskærmen 
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kan laves med et grønt præg, sådan at den får et 
naturligt udseende.  Støjskærmen skal 
dimensioneres sådan, at området overholder 
reglerne omkring støj i boligområder.

Ekspropriation
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 
i planloven ekspropriere fast ejendom, der tilhører 
private, eller private rettigheder over fast 
ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig 
betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller 
byplanvedtægt og for varetagelsen af almene 
samfundsinteresser.
Ekspropriation efter planloven kan ske under 
opfyldelse af en række betingelser. Heraf kan 
følgende særligt fremhæves:

 Der skal foreligge en vedtaget og 
offentligt bekendtgjort lokalplan (eller 
byplanvedtægt) på det tidspunkt, hvor 
der træffes beslutning om ekspropriation.

 Lokalplanen skal indeholde præcise og 
detaljerede bestemmelser om det projekt, 
der ønskes gennemført.

 Ekspropriation kan kun ske inden for det 
område, som omfattes af lokalplanen.

 Nødvendige tilladelser og dispensationer 
til realisering af ekspropriationsformålet 
skal være meddelt på 
ekspropriationstidspunktet.

 Ekspropriation i planloven kan ske til 
offentlige formål. Ekspropriation til fordel 
for en privat aktør er heller ikke 
udelukket, hvis ekspropriationen i øvrigt 
tjener almene samfundsinteresser. Der 
gælder imidlertid et skærpet 
nødvendighedskrav, hvis ekspropriation 
skal ske til fordel for private.

 Ekspropriationens formål må ikke kunne 
opnås med mindre indgribende midler, for 
eksempel ved en frivillig aftale med den 
berørte lodsejer. Ekspropriationen må 
ikke omfatte et større areal end 
nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, 
ejeren har indgået aftale med, selv vil og 
kan forestå virkeliggørelsen, kan der 
heller ikke eksproprieres. Det er desuden 
en betingelse, at der skal være et aktuelt 
behov for virkeliggørelse af de 
foranstaltninger, som lokalplanen giver de 
planmæssige rammer for.

 Ekspropriation skal være nødvendig og 
tidsmæssig aktuel for realisering af 
ekspropriationsformålet, ligesom 
indgrebet og betydningen heraf for den 
ejer af ejendom, som vil skulle 
eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold 
til de almene samfundsinteresser, som 
forfølges med ekspropriationen. 
Kravet om rimelighed og 

forholdsmæssighed må således vurderes 
konkret med hensyn til indgrebets 
karakter og betydning for de involverede.

Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at 
ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved 
ekspropriationssagens gennemførelse skal 
kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler 
for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102.

Det indebærer bl.a.:
 At kommunen har ansvaret for at 

tilvejebringe grundlaget for ekspropriation 
inklusive arealfortegnelse og 
ekspropriationsplan,

 At kommunen skal offentliggøre et 
tidspunkt mv. for en såkaldt 
åstedsforretning og indvarsle ejere m.fl. 
hertil med mindst fire ugers varsel,

 At kommunen skal afholde 
åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er 
indkaldt, og hvor grundlaget for 
ekspropriationen gennemgås,

 At kommunen under åstedsforretningen 
kan fremsætte erstatningsforslag over for 
ejere m.fl., og at ejere m.fl. kan 
acceptere erstatningsforslag med 
forbehold for ekspropriationens fremme,

 At ejere m.fl. inden for en frist på fire 
uger efter åstedsforretningen kan komme 
med bemærkninger til den planlagte 
ekspropriation,

 At kommunalbestyrelsen som hovedregel 
først efter udløbet af fristen på fire uger 
efter åstedsforretningen kan træffe 
beslutning om ekspropriation, og at 
kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
ekspropriationsbeslutningen kan 
fremsætte erstatningsforslag over for 
ejere m.fl.,

 At ejere m.fl. kan klage til 
Planklagenævnet over lovligheden af 
ekspropriationsbeslutningen, og

 At kommunen har pligt til at sørge for, at 
erstatningen fastsættes ved taksation, 
hvis der ikke kan opnås aftale om 
erstatning. Sagen skal indbringes til 
taksationsmyndigheden senest otte uger 
efter, at ekspropriationsbeslutningen er 
meddelt og – i tilfælde af klage over 
ekspropriationsbeslutningen – senest fire 
uger efter endelig afgørelse af 
klagesagen.

En mere detaljeret gennemgang af betingelserne 
for ekspropriation og processen herfor kan bl.a. 
findes i Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne 
for ekspropriation efter planloven og 
Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation 
efter vejloven, 2015.
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Lokalplanens sammenhæng med 
anden planlægning

EU-naturbeskyttelsesområder
Ifølge bekendtgørelse om administration af 
planloven i forbindelse med internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter (Bekendtgørelse nr. 1383 af 26. 
november 2016) kan et planforslag ikke vedtages, 
hvis gennemførelse af planen kan betyde:
- at planen skader Natura 2000-områder,
- at yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i 
Habitatdirektivet (EU direktiv nr. 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt 
vilde dyr og planter) bilag IV, litra a) kan blive 
beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, 
som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra 
b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. 

En række dyr og planter, der er omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, 
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i 
nærområdet for arealet. Ringkøbing-Skjern 
Kommune har ingen aktuelle registreringer af 
plante og dyrearter, der står på Habitatdirektivets 
Bilag IV i lokalplanområdet. 
Området består i dag af erhvervsbebyggelse. Det 
er kommunens vurdering, at området næppe 
rummer bilag IV-arter.

Natura2000 områder
Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af 
Skjern, og området er ved planens udarbejdelse 
et nedlagt erhvervsområde, hvor 
erhvervsbygningerne stadigvæk findes. Det 
nærmeste Natura 2000 område er Skjern Å 
(områdenr. 68), som ligger ca. 2,7 km syd for 
lokalplanområdet. På grund af anvendelsen i 
lokalplanområdet og afstanden til Natura 2000-
området, vurderes lokalplanen og andre planer i 
forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen ikke 
at påvirke natura 2000 området.  

Beskyttede naturområder
Der findes ingen beskyttede naturområder inden 
for lokalplanområdet. 

Fredning, bevaringsværdige bygninger, 
kulturmiljøværdier mv. 
Der er ingen fredninger, bevaringsværdige 
bygninger eller kulturmiljøværdier inden for 
lokalplanområdet.

Kommuneplanen
Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens 
rammeområde 39bo118. Rammeområdet er 

udlagt til blandet boligområde i form af åben-lav, 
tæt-lav og etagebolig. 
Bestemmelserne fastsætter en 
bebyggelsesprocent på maksimalt 30 for åben-
lav, 40 for tæt-lav og 100 for etagebebyggelse. 
Derudover fastsætter bestemmelserne en min. 
grundstørrelse på 700 m2 ved åben-lav og 300 m2 
ved tæt-lav. Lokalplanen er i overensstemmelse 
med bestemmelserne i kommuneplanens 
rammeområde.

Lokalplan nr. 335
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 
335, Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved byrådets 
vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves den 
del af Lokalplan nr. 335 som nærværende 
lokalplan dækker.

Miljøforhold
Opvarmning
Lokalplanområdet er udlagt til fjernvarme, og der 
er derfor mulighed for tilslutning til fjernvarme

Solfanger/solceller
Der skal være mulighed for at etablere solceller, 
integreret i tagfladen eller som tag med indbygget 
solceller, og med mulighed for at placere en 
batteripark i et skur. Dvs. at der skal være 
mulighed for at bebyggelsen kun delvis bliver 
forsynet med offentligt el.

Vandforsyning
Ny bebyggelse skal tilsluttes den almene vand-
forsyning efter Ringkøbing-Skjern Kommunes 
anvisning. 

Grundvand
Lokalplanområdet ligger inden for områder med 
drikkevandsinteresser (OD) men uden for 
områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD), følsomme indvindingsopblande (FI) og 
indsats-områder (IO). 

Området er tidligere erhvervsområde, og ift. den 
fremtidige anvendelse som boligområde, vurderes 
der ingen risiko for at den ændrede anvendelse vil 
forurene drikkevandet. Den kendte 
jordforurening, der allerede findes i området, skal 
imidlertid iagttages.  

Kloakering
Det er ikke muligt at etablere LAR-løsninger i 
området.

Området er i Spildevandsplan 2019-2027 udlagt 
til separatkloakeret område. Det vil derfor ikke 
være nødvendigt med et tillæg til 
Spildevandsplanen for at sikre kloakforsyningen i 
området.
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Jordforurening
Der er registreret arealer, som er kortlagt 
værende muligt forurenet og forurenet iht. Lov 
om forurenet jord. Det drejer sig om matr.nr. 
5bd, 5ao og dele af 5ac, Engsig, Skjern Jorder. 

På disse arealer har der tidligere været hhv. 
møbelindustri, engroshandel med korn, såsæd og 
foderstoffer og autolakererier, og maskinindustri 
samt snedkerforretning. Desuden findes arealer, 
som er udgået inden kortlægningen. 
Dette indebærer, at der før bygge- og anlægs-
arbejdet, samt ændringen fra erhverv til bolig-
formål, skal indhentes en § 8 tilladelse i henhold 
til Lov om forurenet jord. Det vil i den forbindelse 
blive nødvendigt med gennemførelse af under-
søgelser og evt. afværgeforanstaltninger.

Billede 4: Jordforurening i lokalplanområdet.

I henhold til Jordforureningslovens § 50a (Lov om 
forurenet jord nr. 282 af 27. marts 2017) er 
byzonearealer omfattet af områdeklassificeringen. 
Betegnelsen dækker over at området kan være 
lettere forurenet. 

Området der i dag er byzone, er derfor som 
udgangspunkt omfattet af områdeklassificeringen 
og reglerne for anmeldelse og dokumentation i 
forbindelse med flytning af jord. Hvis det 
vurderes, at arealet bør undtages af 
områdeklassificeringen, vil dette foregå iht. 
Jordforureningsloven (lovbekendtgørelse nr. 282 
af 27. marts 2017). Det betyder som 
udgangspunkt, at flytning af jord væk fra 

lokalplanområdet skal anmeldes til Ringkøbing-
Skjern Kommune forud for flytning. 

Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens 
”Regulativ for jordstyring i Ringkøbing-Skjern 
Kommune” af 19. januar 2008 eller senere 
rettelser, samt jordflytningsbekendtgørelsen nr. 
1452 af 7. december 2015 med eventuelle senere 
ændringer. 

Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller 
jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet 
standses ifølge § 71 i lov om forurenet jord. 
Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern 
Kommune, og arbejdet må først genoptages efter 
fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, 
om der skal fastsættes vilkår for arbejdet.

Renovation 
Lokalplanområdet er omfattet af 
dagrenovationsregulativ for Ringkøbing-Skjern 
Kommune. 
Placering af affaldsbeholdere skal følge regulativet 
for husholdningsaffald i Ringkøbing-Skjern 
Kommune.

Af hensyn til fremkommeligheden i området skal 
køreveje for renovationsbiler og vendepladser 
indrettes efter reglerne i Ringkøbing-Skjern 
Kommunes "Regulativ for Dagrenovation".

Museumsloven, arkæologi og skjulte 
fortidsminder
Fortidsminder, som for eksempel bopladser og 
grave fra oldtiden, er beskyttet af Museumsloven 
og må ikke ødelægges uden at en forudgående 
arkæologisk vurdering og eventuel undersøgelse 
har fundet sted. Måske er der allerede kendskab 
til fortidsminder i et bestemt område, men ofte er 
fortidsminderne skjult under muldlaget, og er 
derfor ikke registreret i forvejen. 

For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke 
berøres af et anlægsarbejde, anbefales det 
bygherren at kontakte ARKVEST for at få en 
udtalelse for området. En udtalelse er museets 
arkæologiske vurdering af det pågældende 
område. Udtalelsen kan resultere i en frigivelse af 
området, fordi museet ikke vurderer 
sandsynligheden for skjulte fortidsminder som 
høj. 

En anden mulighed er, at der skal foretages en 
forundersøgelse, før museet kan udarbejde en 
gældende udtalelse. Det er absolut en fordel for 
bygherre at kontakte museet så tidligt som muligt 
i et projektforløb for at undgå at skjulte 
fortidsminder først dukker op, når anlægsarbejdet 
er gået i gang, hvorefter arbejdet må indstilles, 
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medens en arkæologisk undersøgelse foretages. 
Uden en udtalelse mister man muligheden for et 
statsligt tilskud til bygherrens omkostninger til en 
evt. arkæologiske undersøgelse.

Findes der ikke ved en forundersøgelse 
fortidsminder på området, kan bygherren hvad 
angår Museumsloven uden videre gå i gang med 
anlægsarbejdet. Findes der ved forundersøgelsen 
fortidsminder, som bør undersøges, kan 
anlægsarbejdet muligvis flyttes, så 
fortidsminderne ikke berøres. Er dette ikke 
muligt, skal der foretages en arkæologisk 
undersøgelse.
Se i øvrigt folderen ”Vejledning til bygherrer - 
arkæologi og Musemsloven” om Museumsloven og 
anlægsarbejde. Folderen kan også ses på 
ARKVEST hjemmeside: www.arkvest.dk.

Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, 
stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en 
miljøvurdering, hvis planen skønnes at: 

1. være omfattet af lovens bilag 1 og 2
2. kunne påvirke et udpeget 

internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt, 
eller i øvrigt 

3. kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 

Hvis planer er omfattet af lovens bilag 1 og 2 og 
hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan eller alene 
indeholder mindre ændringer i sådanne planer, 
skal der ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 1, kun 
gennemføres en miljøvurdering, hvis de må 
antages at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Det samme gælder for planer, der i øvrigt 
fastlægger rammer for fremtidige 
anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig 
indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2).

Screening af lokalplanforslaget
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en 
screening af lokalplanforslaget (efter lovens § 8, 
stk. 2) for at vurdere, om der skal gennemføres 
en miljøvurdering i henhold til lovens § 8, stk. 1. 

Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der 
er indsat som Bilag 5 i forslag til Lokalplan nr. 
462.

Generelt knytter de mulige negative konsekvenser 
af planernes realisering sig hovedsageligt til den 
øgede trafikmængde til og fra området, samt 
jordforureningen fra tidligere erhvervsvirksom-
heder. 

I forhold til den trafikale påvirkning vurderes der 
alene at være tale om et mindre antal personbiler 
pr. dag, som kommunevejen Nygade vurderes at 
have kapacitet til.

Jordforureningen dækker store dele af 
lokalplanområdet, og der skal laves 
undersøgelser, som vurderer konsekvenserne af 
jordforureningen. Resultatet af undersøgelserne 
skal afklare, om jorden skal oprenses, eller der 
skal laves afværgeforanstaltninger, inden 
boligbebyggelsen opføres. 

Med baggrund i ovenstående screening vurderes 
planen ikke at være omfattet af kravet om 
miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen 
vurderes ikke at medføre væsentlig indvirkninger 
på miljøet.

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. 

Tilladelser eller dispensationer 
fra andre myndigheder

Politiet
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives 
tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan 
have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed 
og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over 
tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- 
og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom 
på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er 
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber 
høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan 
f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-
kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, 
gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen 
kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke 
forsyningsselskaber, der dækker det pågældende 
område.

Inden der foretages grave og anlægsarbejder i 
vejarealer, skal der foretages forespørgsel i LER 
(ledningsregistret). Formålet med 
graveforespørgslen er at få afklaret, hvilke 
ledninger der ligger i det pågældende areal, og 
dermed undgå, at der sker skade på ledningerne 
ved gravearbejder. 

http://www.arkvest.dk/
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Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der påvist én 
tinglyst servitut: 

Tinglyst: 12.03.200112.03.2001.
Titel: Forbud mod at drive grovvarehandel i 
detailledet i konkurrence med A/S Korn- og 
Foderstof Kompagniet.

Påtaleberettiget: Aktieselskabet Korn- og 
Foderstof Kompagniet, Grøndalsvej 1,8260 Viby J.

Servitutten er forældet og uden betydning for 
lokalplanens realisering, og den aflyses ved 
lokalplanens godkendelse.
Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, 
at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle 
fejl og mangler i servitutoversigten. 
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Lokalplanområdets afgrænsning.

Indledning

I henhold til Lovbekendtgørelse af Lov om 
planlægning, Miljøministeriets (LBK. nr. 287 af 
16. april 2018 med senere ændringer), fastsættes 
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte 
område.

Det fremgår af Planlovens § 15, hvad der kan 
træffes bestemmelse om i en lokalplan. 
Lokalplanens bestemmelser suppleres af 
bestemmelse i anden lovgivning navnlig 
byggeloven – herunder bygningsreglementet.

Lokalplanens bestemmelser er bindende og 
registreres i Plandata.dk.

Lokalplanens bindende bestemmelser står i 
venstre margen.

I højre margen – med kursiv – er der korte 
supplerende kommentarer til de enkelte 
bestemmelser.
Tekst skrevet i kursiv er altså ikke 
lokalplanbestemmelser og er således ikke 
bindende.
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1. Formål

Lokalplanens formål er at sikre:

- at området kan anvendes til tæt/lav 
boligformål,

- at ny bebyggelse gives et ensartet 
udseende jf. bestemmelse 6.1

- at bebyggelsen indrettes med grønne 
friarealer

- at vejadgangen til området skal ske via 
Nygade

- at der sikres forbindelse til det 
overordnede stinet

- at der foretages afværgeforanstaltninger 
ift. forurenet jord, inden der etableres 
boliger

- at der foretages afværgeforanstaltninger 
for trafik- og virksomhedsstøj i det 
omfang, det er nødvendigt

2. Område og zonestatus

2.1. Matrikeloversigt
Lokalplanens område er vist på Bilag 1.

Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre:
5ac, 5ao, 5ap og 5bd Engsig, Skjern Jorder, samt 
alle parceller eller delnumre, der udstykkes fra de 
nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

2.2 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområder I, II og III, 
som vist på Bilag 3.

2.3 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

 

Lokalplanområdet er på ca.1,5 ha.

3. Arealanvendelse

3.1. Delområde I
Arealet må kun anvendes til boligbebyggelse i 
form af tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 plan, 
samt de dertilhørende carporte, skure og haver.

3.2. Delområde II
Arealet må kun anvendes til boligbebyggelse i 
form af tæt-lav bebyggelse i maksimalt 1 plan, 
samt de dertilhørende carporte, skure og haver.
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3.3. Delområde III
Delområde III må kun anvendes til vej og fælles 
friareal, samt fællesfaciliteter i form af bålhytte, 
legehuse og lignende.

3.4. Generelle bestemmelser
Der må kun opføres helårsbeboelse, og 
boligerne må ikke anvendes til ferieformål/
fritidsudlejningsbolig.

Der må drives virksomhed til liberale erhverv, i 
overensstemmelse med kommunens regler for 
liberalt erhverv i egen bolig, 

4. Udstykning

4.1. Delområde I og II
Grunde indenfor delområde I og II kan 
udstykkes jf. princippet vist på bilag 4.

4.2. Delområde III
Området kan ikke udstykkes yderligere. 

5. Bebyggelsens placering og 
omfang

5.1. Delområde I og II
Bebyggelsen skal opføres, som vist på Bilag 3. 

Inden for lokalplanområdet må bebyggelses-
procenten for tæt-lav bebyggelse ikke overstige 
40% beregnet for den enkelte ejendom.

Den skal ses som vejledende, og der kan forekomme 
mindre ændringer.

Bebyggelsesprocenten er etagearealets procentvise 
andel af grundens areal.

Ingen del af bebyggelsens ydervægge eller tag 
må være hævet mere end 8,5 meter over 
terræn efter reglerne i bygningsreglementet.

Garager, carporte og lignende mindre bygninger 
til udhusformål må opføres i eller nærmere 
naboskel end 2,5 m, når længden i 
naboskel/stiskel ikke overstiger 12 m og højden 
i en afstand af 2,5 m fra skel ikke overstiger 3,5 
m.

Bygningshøjde i skel må maksimalt. være 2,5 
m. Hovedbebyggelsens højde må ikke overstige 
1,4 x afstanden til naboskel og sti.
Af hensyn til oversigtsforhold må carporte og 
skure ikke opføres nærmere end 2 m til vejskel.

5.2. Delområde III
Delområde III skal som udgangspunkt friholdes 
for bebyggelse. Dog kan der bygges én/ét 
mindre bygning/skur i op til 20 m² og opstilles 
legeredskaber, så områdets anvendelse til 
fælles friareal bliver understøttet. 
Legehuse, legetårne o. lign. tæller med ift. 
maksimalt etageareal.
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6. Bebyggelsens udseende

6.1. Generelt
Bebyggelsen inden for delområde I og II skal 
fremstå med ensartede materialer og farver, 
samt med ensartet taghældning og tagform.

6.2. Facade
Facader skal udføres som blank mur i tegl, 
pudset, vandskuret, træ, metalplader, skifer 
eller beton. Facaderne på beboelses-
bygningerne, skal holdes i ensartede farve-
nuancer. 

Sekundære bygninger må også udføres i andre 
materialer, f.eks. træ, stål, kobber, zink og 
aluminium, men de skal holdes i en ensartet 
stil.

6.3. Vinduer og døre
Vinduer, døre og terrassedøre skal holdes i 
ensartede farver og materialer. 

6.4. Tag
Bygningerne inden for lokalplanområdet skal 
have samme taghældning, den første bygning 
der opføres inden for området er bestemmende 
for taghældningen på de resterende bygninger. 
Tage på beboelsesbygninger skal udføres med 
en hældning på mellem 0 og 45 grader i forhold 
til det vandrette plan.

Taghældningen på sekundære bygninger såsom 
garager må være forskellig fra taget på 
beboelsesbygningerne. Taghældningen skal dog 
være mellem 0 og 45 grader, i forhold til det 
vandrette plan. 

Til tagbeklædning må anvendes tegl, eternit, 
skifer, tagpap eller lignende materialer. Tage 
skal holdes i ensartede farver og materialer.

6.5. Solfangere
Solfangere skal nedfældes eller indbygges i 
tagfladen og må ikke medføre blændingsgener 
for naboer, genboer eller forbipasserende.

6.6. Skiltning 
Skiltning må kun finde sted
i tilknytning til liberalt erhverv i egen bolig, og 
kun med tilladelse fra kommunen efter en 
konkret ansøgning. 
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7. Ubebyggede arealer

7.1. Beplantning
Der skal udlægges et 5 m bredt 
beplantningsbælte mod kommunevejene 
Svinget og Nygade, som vist på Bilag 3. 

Beplantningen ud mod den offentlige sti, mod 
vest, skal bevares. Såfremt beplantningen ikke 
kan bevares i forbindelse med byggeriet af 
området skal der plantes en ny række træer, 
så stien bliver afskærmet.

7.2. Opholdsarealer
Delområde III indeholder alle fælles 
opholdsarealer. Disse placeres og disponeres, 
som vist på Bilag 3 og 4. Opholdsarealerne skal 
fremstå grønne og velholdte. 

Inden for opholdsarealerne er det muligt at 
opstille borde og bænke samt at bygge én 
mindre bygning på op til 20 m², som kan 
anvendes til madpakkehus, legeredskaber ol. 

7.3 Støjafskærmning
Inde i beplantningsbæltet kan der opføres en 
støjskærm til dæmpning af evt. virksomheds- 
og trafikstøj fra henholdsvis Nygade og Svinget. 
Støjskærmen skal dimensioneres sådan, at 
området overholder reglerne omkring støj i 
boligområder. Det resterende areal skal dækkes 
af træer og buske.

For at sikre god oversigt må beplantningen ved 
stier, som går fra lokalplanområdet ud til 
Nygade, ikke overstige 80 cm i højden. 
Støjskærmen skal placeres, så der sikres 
oversigtsareal i henhold til vejreglerne.

Beplantningen skal sikre, at den arkitektoniske 
oplevelse fra stien ikke bliver forringet.

8. Veje, stier og parkering

8.1. Veje
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra 
Nygade, som vist i princippet på Bilag 3.

Vej A-A udlægges i en bredde på 9 m, og 
anlægges i en bredde på 6 m med 1,5 m fortov 
på begge sider af vejen.

Vej B-B udlægges i en bredde på 7,5 m, og 
anlægges i en bredde på 6 m med 1,5 m fortov 
på den venstre side af vejen.

Vej C-C udlægges i en bredde på 7 m, og 
anlægges i en bredde på 6 m.
Vej udlægget er vist i princippet på Bilag 3.  

Med "i princippet" menes, at veje og stier godt kan 
flyttes nogle meter i forbindelse med fastlæggelsen af 
den endelige vejstruktur, dog skal bredderne 
fastholdes.
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Veje, herunder vendepladser skal dimensioneres 
til færdsel med en 12 m lastbil.
Ved blinde boligveje udlægges areal til 
vendepladser på min. 15 x 15 m.

Veje A-A, B-B og C-C skal befæstes med en tæt 
belægning, der er indrettet med fald mod afløb, 
hvorfra der kan ske en kontrolleret afledning.

Sti a-a udlægges og anlægges i en bredde på 3 
m, som vist i princippet på Bilag 3. Der er 
mulighed for at etablere stier fra 
lokalplanområdet og ud til Nygade, hvis dette 
bliver nødvendigt.

8.2. Befæstelse
Veje, fortove og stier skal hver for sig udføres 
med ensartet materialevalg, der afspejler og 
afgrænser de respektive arealers funktion.
 
8.3. Parkering
Til hver 2-plans bolig udlægges areal til 1,5 
parkeringsplads. 
Der skal anlægges 1 parkeringsplads på egen 
grund i delområde I, derudover skal fælles 
parkeringspladserne i delområde III deles 
mellem 2-plans boligerne.

I delområde II udlægges der til hver 1-plans 
bolig areal til 2 parkeringspladser pr. bolig.
Iht. Ladestanderbekendtgørelsen skal der 
reserveres plads til ladestandere ved den fælles 
parkering.

8.4. Belysning 
Armaturer til belysning af vej, sti og 
fællesarealer skal fremstå med samme 
udformning, men tilpasset den enkelte funktion. 
Der må ikke etableres kraftig belysning eller høj 
belysningskilde der kan være til gene for 
beboerne. 
Belysning af veje, stier og friarealer skal udføres 
med armaturer med nedadrettet lyskilde, som 
er rettet mod det, de skal oplyse. Armaturerne 
skal være sådan udformet, at selve lyskilden 
ikke er synlig på afstand. 

Bestemmelsen skal sikre at belysning i området 
fremstår ens, mens højden af armaturet kan variere 
afhængig af om der er tale om en stamvej eller en 
mindre parkeringsplads i en tæt-lav boligbebyggelse.

9. Tekniske anlæg

9.1. Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende 
skal fremføres under terræn.

9.2. Antenner og paraboler
Individuelle antenner og paraboler må ikke 
være synlige fra nabobebyggelser, 
fællesarealer, offentlige veje og stier.
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9.3. Vandforsyning
Ny bebyggelse, herunder om- og tilbygninger 
skal tilsluttes den almene vandforsyning efter
Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisning. 

9.4. Kloakering
Ny bebyggelse, herunder om- og tilbygning skal 
tilsluttes det separatkloakerede spildevandsnet 
efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisning.

9.5. Renovation
Al renovation varetages fra den enkelte bolig.

Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene 
mellem afhentningssted og renovationsbilerne 
leve op til kravene i Ringkøbing-Skjern 
Kommunes "Regulativ for Dagrenovation".

10. Miljø

10.1. Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på 
området
Der må inden for området ikke foregå 
aktiviteter, der ved støjafkast påvirker de i 
området værende boliger og omliggende boliger 
med mere end de i henhold til miljøloven 
fastsatte vejledende grænseværdier for støj i 
områder forbeholdt åben-lav og tæt-lav 
boligbebyggelse.

11. Grundejerforening

11.1 Medlemspligt
Der skal oprettes én grundejerforening med 
medlemspligt for samtlige grundejere inden for 
lokalplanens område.

11.2 Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes senest ved 
første selvstændige udstykket grund, eller når 
Ringkøbing-Skjern Kommune kræver det.

11.3 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, efter krav fra 
Ringkøbing-Skjern Kommune, optage 
medlemmer fra tilgrænsende områder, 
sammenslutte sig med en eller flere bestående 
grundejerforeninger for tilgrænsende områder 
eller opdele foreningen i to eller flere 
selvstændige foreninger.

11.4 Skøde på fælles arealer og fælles 
grønt område
Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde 
på de i § 3.3 nævnte fællesarealer og 
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fællesanlæg (delområde III) som vist på 
kortbilag 3.

11.5 Opgaver
Grundejerforeningen skal forestå drift og 
vedligeholdelse af beplantning, adgangsveje, 
stier, belysning samt fællesarealer og -anlæg. 
Drift og vedligeholdelse af veje omfatter tillige 
afvanding, herunder etablering og vedligehold af 
rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der 
skal føres frem til offentlige regnvandsledninger.

Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de 
opgaver, som i medfør af lovgivningen 
henlægges til foreningen.

11.6 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer 
heraf skal godkendes af Ringkøbing-Skjern 
Kommune.

12. Betingelser for, at ny 
bebyggelse må tages i brug

12.1. Vandforsyning
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før den er 
tilsluttet kollektiv vandforsyning. 

12.2. Kloakering
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er 
sket tilslutning til det separat kloakerede 
kloaksystem efter Ringkøbing-Skjern Forsyning 
anvisning.

12.4. Veje og stier
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er 
etableret veje, stier, fortove og 
parkeringspladser iht. lokalplanens pkt. 8.

12.5. Opholdsarealer
Fælles friareal jf. lokalplanens punkt 7, skal 
være etableret når 50 % af boligerne er opført.

12.6 Støjskærmende foranstaltninger
Boligerne må ikke tages i brug førend det er 
påvist, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj 
overholdes. 

13. Lokalplan og byplanvedtægt

13.1. Lokalplan nr. 335
Ved offentlig bekendtgørelse af den endeligt 
godkendte Lokalplan nr. 462 ophæves 
Lokalplanplan nr. 335, Ringkøbing-Skjern 



Planbestemmelser
Lokalplan nr. 462 

For et område til boligformål ved Svinget og Nygade, Skjern

21

Kommune, vedtaget den 02.05.2013, for det 
område, der er omfattet af Lokalplan nr. 462.

14. Servitutter
Ved den endelige vedtagelse og offentlige 
bekendtgørelse af Lokalplan 462 ophæves 
følgende servitutter inden for lokalplanens 
område:

14.1. Ophævelse af servitutter
Matr.nr. 5ac, 5ao og 5ap Engsig, Skjern 
Jorder.
Tinglyst: 12.03.200112.03.2001.
Titel: Forbud mod at drive grovvarehandel i 
detailledet i konkurrence med A/S Korn- og 
Foderstof Kompagniet.
Påtaleberettiget: Aktieselskabet Korn- og 
Foderstof Kompagniet, Grøndalsvej 1,8260 Viby 
J.

15. Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger
Når forslaget til lokalplan er offentliggjort må de 
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke 
udnyttes på en måde, der kan foregribe 
indholdet af den endelige plan.

Da forslaget til lokalplan kan blive ændret ved 
Byrådets endelige vedtagelse, omfatter 
bestemmelsen også bebyggelse og anvendelse af 
bebyggelse, der er i overensstemmelse med 
forslaget.

Der gælder efter planlovens § 17, stk. 1, et 
midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse 
og ændring af anvendelsen. Den eksisterende 
lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte 
som hidtil.

De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil 
lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen 
er offentliggjort, dog højst et år efter 
offentliggørelsen.

Efter udløbet af indsigelsesfristen i forbindelse med 
den offentlig høringsperiode kan Byrådet eventuelt 
give tilladelse til, at en ejendom udnyttes i 
overensstemmelse med forslaget.

Endelige retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet 
og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke 
retligt eller faktisk etableres forhold i strid med 
planens bestemmelser.

En lokalplan medfører ikke “handlepligt”. Det betyder, 
at eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som 
hidtil. Men når ejerne eller brugerne af en ejendom 
ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, 
bygge om m.v. - så skal ændringerne være i 
overensstemmelse med lokalplanen.

Dispensationsmuligheder
Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, 
hvis dispensationen ikke er i strid med 
principperne i planen. Mere omfattende 
afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde 
en ny lokalplan.

Dispensation kan kun meddeles efter forudgående 
naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en 
sådan orientering er af underordnet betydning for de 
personer og foreninger, der skal orienteres.

Overtagelsespligt
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Da der ikke er handlepligt medfører en lokalplan 
som altovervejende hovedregel ikke 
erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en 
ejendom er udlagt til et offentligt formål i en 
lokalplan, så kan ejeren under visse 
forudsætninger forlange ejendommen overtaget 
af kommunen mod erstatning. 

I henhold til planlovens § 47, kan der foretages 
ekspropriation af privat ejendom eller 
rettigheder over ejendomme, når 
ekspropriationen er af væsentlig betydning for 
virkeliggørelsen af en lokalplan.
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Forslag til lokalplan
Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik og Miljøudvalg i henhold til § 24 i Lov om 
planlægning, den 23/3 2021. 

John G. Christensen Flemming Juel-Nielsen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Fagchef for Land, By og Kultur

Endelig lokalplan
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i henhold til § 27 i Lov om 
planlægning, den       2021.

John G. Christensen Flemming Juel-Nielsen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Fagchef for Land, By og Kultur

Offentlig bekendtgørelse af lokalplanen
Lokalplanen er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2021.
Lokalplanen er i henhold til § 54b i lov om planlægning registreret i Plandata.dk.
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Hvad er en screening af 
planforslag efter Lov om 
miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete 
projekter (VVM)?

Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), jf. LBK nr. 1225 af 
25/10/2018. 

§ 8 stk. 1 fastlægger, at alle fysiske planer skal 
indeholde en miljøvurdering, hvis planen 
skønnes at: 

1. være omfattet af lovens bilag 1 og 2, 
2. kunne påvirke et udpeget internationalt 

naturbeskyttelsesområde væsentligt, 
eller i øvrigt 

3. kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 

Hvis planer er omfattet af lovens bilag 1 og 2 og 
hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan eller alene 
indeholder mindre ændringer i sådanne planer, 
skal der ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 1, kun 
gennemføres en miljøvurdering, hvis de må 
antages at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Det samme gælder for planer, der i 
øvrigt fastlægger rammer for fremtidige 
anlægstilladelser og kan forventes at få 
væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 
2).

Screening 
For at fastlægge om en plan kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet skal kommunen foretage 
en såkaldt screening jf. lovens § 8, stk. 2. De 
kriterier, der skal anvendes ved screeningen 
fremgår af lovens bilag 3, jf. § 10. Kriterierne er 
indarbejdet i nedenstående tjekliste, som 
benyttes ved screeningen. 

Høring af berørte myndigheder 
Andre myndigheder, hvis område berøres af et 
planforslag, skal høres inden kommunen kan 
afgøre, om der skal gennemføres en 
miljøvurdering jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 1.

Samlet vurdering af screening 
Tjeklistens resultat sammenfattes i en samlet 
vurdering af, om planen må antages at kunne få 
væsentlig indvirkning på miljøet. Heri er der 
taget højde for svarene indkommet fra berørte 
myndigheder. 

Resulterer screeningen i, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøvurdering, skal beslutningen 
offentliggøres med en begrundelse for 
afgørelsen. 

Miljøvurdering 
Resulterer screeningen i, at planen må antages 
at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, 
skal planforslaget enten indeholde eller ledsages 
af en miljørapport. 

I miljørapporten vurderes planens sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den 
biologiske mangfoldighed, befolkningen, 
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, 
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, 
kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, 
samt arkitektonisk og arkæologisk arv, landskab 
og det indbyrdes forhold mellem ovenstående 
faktorer. 

Omfattes planen af kravet om miljøvurdering, 
skal relevante myndigheder inddrages for at få 
fastlagt omfanget og detaljeringsgraden af 
miljørapporten.
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Screening af forslag til Lokalplan nr. 462 for et område til boligformål 
ved Svinget og Nygade, Skjern. 

Beskrivelse af planen1

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at etablere tæt-lav bebyggelse i Skjern by. 
Lokalplanområdet er ca. 1,5 ha, og er på nuværende tidspunkt et nedslidt erhvervsområde, hvor 
bygningerne fremstår nedslidte og forladte. Lokalplanen skal skabe forbindelse mellem eksisterende og 
fremtidige rekreative områder ved bl.a. at udlægge areal til fælles grønt opholdsareal i området. 

Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til blandet boligområde forsynet med grønne 
opholdsarealer (del af rammeområde 39bo118).  

Er der obligatorisk miljøvurderingspligt?
I dette skema foretages en vurdering af planen/planerne i forhold til lovens § 8, stk. 1.

Vurdering af planen iht. lovens § 8, stk. 1, 
nr. 2

Ja Nej Bemærkninger

Kan planen påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt (§ 8, stk. 1, 
nr. 2)

X Afstanden til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000 nr. 68 - ”Skjern Å”) er ca. 2,7 
km. Det vurderes, at 
lokalplanområdet ikke vil påvirke 
naturbeskyttelsesområdet pga. 
afstanden og områdets anvendelse.

Kan planen beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyrearter, der er optaget i 
habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge 
de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets 
bilag IV, litra b) i alle livsstadier? 

X  

Vurdering af planen iht. lovens § 8, stk. 1, 
nr. 1 og 3

Ja Nej Bemærkninger

Er planen omfattet af lovens bilag 1 eller 2? X Nærværende lokalplan nr. 462 for et 
område til boligformål ved Svinget og 
Nygade, Skjern omhandler fysisk 
planlægning. Lokalplanen fastlægger 
ikke rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter 
omfattet af bilag 1 eller 2.

Hvis ja: Fastlægger planen anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan eller indeholder planen 
mindre ændringer i sådanne planer? (§ 8, stk. 2, 
nr. 1)
Hvis nej: Fastlægger planen rammer for 
fremtidige anlægstilladelser og kan planen 
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 
8, stk. 2, nr. 2)

X Planforslaget fastlægger rammer for 
fremtidig anlægstilladelser. Hvorvidt 
planen kan forventes at medføre 
væsentlig indvirkning på miljøet 
vurderes nedenfor.

1 Når der i det videre i skemaerne står planen, menes der plan i bred forstand. Det kan f.eks. både være en lokalplan, 
et kommuneplantillæg eller et varmeprojekt.
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Screening af planen
Nedenfor gennemføres en screening af planen for at vurdere, om der skal gennemføres en 
miljøvurdering i henhold til lovens § 8, stk. 2.

Har planen væsentlig indvirkning på miljøet? JA NEJ POS
Risikovurdering Lille Middel Stor Nej Positiv
GRUNDVAND
Indebærer planen risiko for indvirkninger på 
grundvandsressourcens kvalitet og omfang?

X

Bemærkninger: Planområdet er udpeget som område med drikkevandsinteresse. Området må 
anvendes til boligformål, som ikke vurderes at påvirke drikkevandsressourcerne i væsentlig 
omfang. 
OVERFLADEVAND Lille Middel Stor Nej Positiv
Indebærer planen risiko for væsentlig forøgelse af udledning af 
overfladevand? (fra p-arealer, udendørsproduktionsarealer, 
ect.)

X

Bemærkninger: Arealet er i dag erhvervsbebyggelse og en omdannelse af arealet til boligformål 
vil give en let øget mængde overfladevand fra hustage, veje og parkeringsarealer. 
Regnvand fra området ledes til offentlig kloak.
JORD Lille Middel Stor Nej Positiv
Er der risiko for konflikt med kendte jordforureninger i området 
eller tilstødende arealer?

X

Bemærkninger: Store dele af arealet i lokalplanområdet er kortlagt iht. Jordforureningsloven. I 
den nordlige del er det kategori V2 jordforurening, og i den sydlige del er det kategori V1 
jordforurening. Der stilles derfor krav til, at områdets forureningstilstand bliver undersøgt 
nærmere, og det skal sikres, at der laves afværgeforanstaltninger ved at håndtere og bortskaffe 
overskudsjord, jf. Jordflytningsreglerne, inden området kan anvendes til boligformål. 

Hvis der ikke foretages oprensning og dermed udtagning af kortlægningen iht. 
Jordforureningsloven, vil der skulle indhentes en §8-tilladelse til ændret anvendelse af området 
samt etablering af boliger. 
LUFT Lille Middel Stor Nej Positiv
Indebærer planen risiko for uhensigtsmæssig placering af luft-
forurenende aktiviteter?

X

Hvis der er luft-forurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen?

X

Bemærkninger: Der gives ikke mulighed for luftforurenende aktiviteter igennem planlægningen. 
Luftforurening fra vejene, der etableres i området, anses for at være ubetydelige. 
Lokalplanen grænser op til boligområder og rekreative områder. Fra disse arealer vurderes der 
ikke at være luftforurenende aktiviteter. Mod nord og øst afgrænses området af kommunevejene 
Svinget og Nygade, samt erhvervsområder med aktive erhverv. Fra disse arealer vurderes 
luftforureningen at være ubetydelig. 
LUGT-GENER Lille Middel Stor Nej Positiv
Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering af lugt-
forurenende aktiviteter?

X

Hvis der er lugt-forurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen?
Bemærkninger: Der planlægges ikke for lugtforurenende aktiviteter.
STØJ-GENER Lille Middel Stor Nej Positiv
Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering af støj-
forurenende aktiviteter?

X

Hvis der er støjforurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen?

X

Bemærkninger: Området og dets veje kan medføre øget støj-gener. Disse vurderes til at være 
ubetydelige. Fællesarealerne samt de 2 legepladser midt i området kan også medføre støjende 
aktiviteter. Dog vurderes den støjforurenende aktivitet at være tålelig. Mod øst og nordøst findes 
erhvervsområder med aktive erhverv i miljøklasse 3-5. Disse vurderes at medføre støj-gener, der 
vil påvirke lokalplanområdet. Derfor opstilles en støjskærm langs med kommunevejene Svinget og 
Nygade for at reducere støj-gener.
Kommunevejene Svinget og Nygade kan medfører støj-gener, men disse gener skønnes at være 
acceptable. Støjskærmen vil også nedbringe støjen fra vejene.
TRANSPORT Lille Middel Stor Nej Positiv
Indebærer planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger i art og mængde af transport? (Luftforurening, 
ressourceforbrug og klima)

X
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Har art og mængde af transport i området betydning for planen? X
Bemærkninger: Områdets vejbetjening skal ske fra Nygade. Adgangsvejen til lokalplanområdet 
forsyner i forvejen de eksisterende bolig- og erhvervsområder øst og syd for lokalplanområdet. 
Indenfor lokalplanområdet, kan der etableres ca. 40 boliger, derfor vil transporten og 
luftforureningen stige idet arealet i dag består af bebyggelse fra tidligere erhverv. 

Selvom der kommer øget trafik til og fra lokalplanområdet, vurderes luftforureningen at være lille, 
da det er transport til og fra et boligområde, hvor der ikke er tung trafik og en del af den øgede 
trafikmængde vil også være fra cyklende og gående. 
FORSYNING Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for at udlægge et område uden miljørigtig 
forsyning af el, varme, vand og kloak?

X

Bemærkninger: I lokalplanen optages der bestemmelser om, at området skal tilsluttes offentlig 
forsyning.
DYRE OG PLANTELIV Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for ændringer i kvaliteten og omfanget af 
levesteder for planter og dyr? (ex. spredningskorridorer og 
faunapassager)

X

Bemærkninger: Stier og grønne områder i lokalplanen er placeret, så der skabes sammenhæng 
med de eksisterende grønne korridorer i de omkringliggende områder, som Stampebækken i den 
sydlige del. 
Ved realiseringen af lokalplanen bliver 20 % af området udlagt til grønne arealer med ekstensiv 
brug. Derfor vurderes det at lokalplanen ikke indebærer en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag 
IV-arters yngle eller rasteområder. 

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, 
fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i nærområdet for arealet. Ringkøbing-Skjern 
Kommune har ingen aktuelle registreringer af plante og dyrearter, der står på Habitatdirektivets 
Bilag IV i lokalplanområdet. 
BY-MILJØ / ÅBEN LAND Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af det eksisterende bymiljø/ åben land?

X

Bemærkninger: Planområdet skal forbindes med den eksisterende by.

BOLIG-MILJØ Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af det eksisterende bolig-miljø?
Bemærkninger: Idet området skal forsyne ca. 40 boliger vil vejbelastningen af Nygade stige, på 
den måde er der en lille påvirkning af det eksisterende boligmiljø. 

For at skabe attraktive grønne byområder skal udbygningen af lokalplanområdet ske på en sådan 
måde, at landskabet trækkes ind i byen via større gennemgående grønne kiler. Derfor er der i 
lokalplanen prioriteret få større og bredere kiler frem for flere smalle kiler.   
Der etableres en grøn kile ned gennem området fra Svinget i nord til det eksisterende boligmiljø i 
syd. 
På grund af afstanden til de eksisterende boligområder, vil disse ikke blive påvirket af bebyggelsen 
i lokalplanområdet. Bebyggelsen vil max blive 2 etager, hvormed der bliver minimal skyggevirkning 
og indbliksgener, og den visuelle påvirkning vil også være minimal. Der i lokalplanen indsat 
bestemmelser om tagterrasser og altaner for at minimere indbliksgener. 
KULTURLIV Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af det eksisterende kulturliv?

X

Bemærkninger: Flere mennesker kan påvirke kulturlivet og kulturtilbuddene, men Skjern by har et 
indbyggertal på ca. 8000, så en forøgelse fra området på 40-80 mennesker vurderes at påvirke 
kulturlivet i ubetydelig grad.
FRITIDSLIV Lille Middel Stor Nej Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af de eksisterende fritidsliv?

X

Bemærkninger: Området er i dag overvejende erhvervsområde, hvor der ikke er konkret friluftsliv.
KULTURARV, ARKITEKTONISK/ARKÆOLOGISK ARV Lille Middel Stor Nej  Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af de eksisterende forhold?

  X

Bemærkninger: Der er ingen kulturarv i området, derfor indeholder planen ingen risiko for 
ændringer eller påvirkninger af dette.
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Høring af berørte myndigheder
Region Midtjylland vurderes at være berørt 
myndigheder foruden Ringkøbing-Skjern 
Kommune selv. 

Samlet vurdering af screeningen
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en 
screening af planen i henhold til ovenstående 
screeningsskema.

Generelt knytter de mulige negative 
konsekvenser af planernes realisering sig 
hovedsageligt til den øgede trafikmængde til og 
fra området, samt jordforureningen fra tidligere 
erhvervsvirksomheder. 

I forhold til den trafikale påvirkning vurderes der 
alene at være tale om et mindre antal 
personbiler pr. dag, som kommunevejen Nygade 
vurderes at have kapacitet til.

Jordforureningen dækker store dele af 
lokalplanområdet, og der skal laves 

undersøgelser, som vurderer konsekvenserne af 
jordforureningen. Resultatet af undersøgelserne 
skal afklare, om jorden skal oprenses, eller der 
skal laves afværgeforanstaltninger, inden 
boligbebyggelsen opføres. 

Konklusion på screeningen
Med baggrund i ovenstående screening vurderes 
planen ikke at være omfattet af kravet om 
miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen 
vurderes ikke at medføre væsentlig 
indvirkninger på miljøet.

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. 

Offentliggørelse
Kommunens afgørelse annonceres samtidig med 
annonceringen af planforslagets vedtagelse og 
fremlæggelse til offentlig debat.
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