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Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan nr. 469 

 

Der har været gennemført en offentlig høring af forslag til Lokalplan nr. 469 for et område til boligformål syd for Søndervig Landevej i Søndervig i perioden 20. april 2021 til 18. maj 
2021. 

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, et resumé af bemærkningerne, samt kommunens svar på bemærkningerne. 

Tabel 1 

 

Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Myndigheder m.v. 

1 Brand og Redning 

MidtVest 

1a: Brand og Redning MidtVest gør opmærksom på kravene til 

redningsberedskabets adgang til planområdet. De gør blandt andet 

opmærksom på at: 

 
 Der skal etableres befæstede tilkørselsveje til fremføring 

af redningsberedskabets køretøjer m.v. jf. gældende 
byggelov/bygningsreglement. 

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

 Der skal etableres vendepladser for tilkørselsveje som er 
længere end 200 meter, vendepladser på tilkørselsveje 
som ender blindt samt areal til udstigning jf. gældende 
byggelov/bygningsreglement. 

 

Ad 1a: Kravene, som Brand og Redning MidtVest gør opmærksom på, 

vil indgå i en fremtidig byggeretsgivende lokalplan. 

2 Ribe Stift 2a: Ribe Stift har ingen bemærkninger til planforslaget Ad 2a: Ingen bemærkninger 
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Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Foreninger 

3 Advokatfirmaet Kromann 

Reumert på vegne af 

Søndervig Centerforening 

3a: Søndervig Centerforening gør indsigelse mod planforslaget med 

den begrundelse, at fremgangsmåden med totrinsplanlægning er en 

omgåelse af Planloven. 

 

3b: Foreningen har vedlagt bilag ”Notat om planretlig 

fremgangsmåde” af 7. august 2020, som tidligere er sendt til 

Byrådets politikere.  

I indsigelsen gennemgås indholdet af notatet i korte træk: 

Indsiger påpeger, at planlægningen til boliger alene har til formål at 

muliggøre trin 2, og finder derfor ikke at rammelokalplanen har et 

selvstændigt planlægningsmæssigt formål. Indsiger henviser til 

klagenævnspraksis herom jf. afgørelse MAD 2004.1595. Denne 

klagenævnspraksis er tiltrådt af domstolene i U 2008.129/2. 

 

3c: Foreningen tilføjer at rammelokalplanforslagets forskellige 

bestanddele kommer til at fremstå som misvisende/illusoriske, idet 

Ringkøbing-Skjern Kommune allerede har truffet politisk 

beslutning om at anvende rammelokalplanforslagets område til 

butiks-/centerformål.  

 

3d: Foreningen finder at lokalplanens redegørelse samt 

miljøscreening ikke findes oprigtig eller retvisende, af ovenstående 

årsager. 

 

3e: Foreningen henstiller til, at rammelokalplanforslaget forkastes 

eller ændres, således at der i stedet følges en lovlig planretlig 

fremgangsmåde. 

Ad 3a: Administrationen har fremlagt den vurdering, at der kan være 

tale om en omgåelse af Planlovens regler. På Byrådsmødet den 8. 

december blev det besluttet, at afprøve fremgangsmetoden. Se referat 

af byrådsmødet den 8. december 2020 her: https://www.rksk.dk/om-

kommunen/byraad-2018-2021/dagsorden-og-

referat?AgendaID=3093#af55b2fa-10bf-401c-b61f-a409008b81db  

 

Ad 3b: Bemærkningen tages til efterretning. Se endvidere ad 3a. 

 

 

Ad 3c: Bemærkningen tages til efterretning. Se endvidere ad 3a. 

 

 

Ad 3d: Miljøscreeningen screener de muligheder, der gives med 

rammelokalplan 469, det vil sige boliger. Såfremt der udarbejdes et 

forslag til en lokalplan, der udlægger området til boligformål, skal der 

foretages en ny screening, som forholder sig til mulighederne i den nye 

lokalplan.   

 

Ad 3e: Bemærkningen tages til efterretning. Se endvidere ad 3a. 

 

https://www.rksk.dk/om-kommunen/byraad-2018-2021/dagsorden-og-referat?AgendaID=3093#af55b2fa-10bf-401c-b61f-a409008b81db
https://www.rksk.dk/om-kommunen/byraad-2018-2021/dagsorden-og-referat?AgendaID=3093#af55b2fa-10bf-401c-b61f-a409008b81db
https://www.rksk.dk/om-kommunen/byraad-2018-2021/dagsorden-og-referat?AgendaID=3093#af55b2fa-10bf-401c-b61f-a409008b81db
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Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

4 De Samvirkende 

Købmænd 

4a: Brancheorganisationen informerer indledningsvist, at der er en 

fejl i høringsfristen angivet i Plandata, og opfordrer til, at 

høringssvar indkommet inden den 10. juni anses for rettidigt 

indkommet. 

 

4b: Brancheorganisationen fremhæver, at den fremgangsmåde, der 

er valgt til at nå i mål med en dagligvarebutik i Nyhavn, står i 

skærende kontrast til den vurdering, administrationen fremlagde 

til byrådsmødet den 18. august 2020. Denne indebar blandt andet 

behovet for et landsplandirektiv, hvis Søndervig og dermed Nyhavn 

skulle overføres til byzone. 

 

4c: Brancheorganisationen henviser til notat udarbejdet af den 

advokat, som Ringkøbing-Skjern Kommune har anmodet om en 

vurdering i sagen. Her vurderer advokaten, at fremgangsmåden vil 

være et udtryk for omgåelse af Planlovens §11a, stk. 8 og 

hensynene bag denne regel. Der henvises til, at administrationen i 

sagens forløb har anset fremgangsmåden på samme måde – som en 

omgåelse af loven. 

 

4d: Brancheorganisationen udtrykker, at Salling Groups 

repræsentanter har presset kommunen, og udtalt at det ifølge 

deres opfattelse ikke vil være en omgåelse af loven. 

 

4e: Brancheorganisationen henviser til Erhvervsstyrelsens 

tidligere udmelding om, hvad der må betegnes som en omgåelse. 

Med baggrund heri og med baggrund i processen og det faktum, at 

det har været klart i hele processen at formålet med planlægningen 

ikke er at etablere boliger, men at muliggøre en dagligvare-

forretning, finder De Samvirkende Købmænd, at der er tale om en 

omgåelse af loven. 

Ad 4a: Kommunen er opmærksom på fejlen i Plandata, som desværre 

ikke har været mulig at rette. Høringsfristen oplyst via digital post 

samt kommunens hjemmeside er korrekt. Der er ikke indkommet 

yderligere høringssvar i perioden før den 10. juni.  

 

Ad 4b: De samvirkende købmænd henviser til den tidligere vurdering, 

administrationen har fremlagt på baggrund af dialog med 

Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har sidenhen præciseret, at den 

eksisterende kommuneplanramme til boliger godt kan udnyttes, 

hvorved området overføres til byzone.  

På baggrund af denne nye udmelding fra Erhvervsstyrelsen, er det 

administrationens vurdering, at Nyhavn godt kan lokalplanlægges til 

boligformål, og samtidig overføres til byzone i overensstemmelse med 

kommuneplanen. På baggrund heraf er der modtaget ansøgning om 

først at planlægge for boligformål og derefter at ændre planlægningen 

til centerformål med mulighed for en dagligvarebutik – den såkaldte 

’totrinsmodel’. 

Det er fortsat administrationens vurdering, at overførsel af hele 

Søndervig til byzone kræver den fremgangsmåde, som blev beskrevet 

på byrådsmødet den 18. august 2020. 

 

Ad 4c: Administrationens vurdering af fremgangsmåden med 

’totrinsplanlægning’ fremgår af referat fra byrådsmødet den 8. 

december 2020, som findes her: https://www.rksk.dk/om-

kommunen/byraad-2018-2021/dagsorden-og-

referat?AgendaID=3093#af55b2fa-10bf-401c-b61f-a409008b81db  

 

 

Ad 4d: Det er besluttet politisk, at man vil afprøve fremgangsmåden, 

se referat af byrådsmødet den 8. december 2020.  

https://www.rksk.dk/om-kommunen/byraad-2018-2021/dagsorden-og-referat?AgendaID=3093#af55b2fa-10bf-401c-b61f-a409008b81db
https://www.rksk.dk/om-kommunen/byraad-2018-2021/dagsorden-og-referat?AgendaID=3093#af55b2fa-10bf-401c-b61f-a409008b81db
https://www.rksk.dk/om-kommunen/byraad-2018-2021/dagsorden-og-referat?AgendaID=3093#af55b2fa-10bf-401c-b61f-a409008b81db
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Nr. 

 

Afsender af bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

 

4f: Brancheorganisationen oplyser, at da der efter deres opfattelse 

er tale om en omgåelse af loven, agter de, såfremt 

lokalplanforslaget vedtages, at indgive klage herover til 

Planklagenævnet. 

 

Ad 4e: Se ad 4d. 

 

 

Ad 4f: Bemærkningen tages til efterretning. 

 

 

 

 


