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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. 
 
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. 
 
 
 
 
 



Redegørelse 
Lokalplan nr. 469 

Boligformål syd for Søndervig Landevej i Søndervig 

5 

 

Lokalplanområdets afgrænsning kan ses med sorte prikker på kortet.  
Ortofoto@ COWI og Geodatastyrelsen, Ortofoto fra 2019. 

 

 

 

Lokalplanens baggrund og formål 
 
Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede 
på mødet den 8. december 2020, at der kan 
igangsættes udarbejdelse af forslag til lokalplan 

for området. 
  
Baggrunden for Byrådets beslutning er, at Salling 
Group har ansøgt om at opføre en dagligvarebutik 
i området. Der er søgt om en dagligvarebutik på 
op til 8 m i højden og et bruttoetageareal på 
1.200 m² med tilhørende parkeringspladser og 

areal til varelevering. Samlet vil projektet omfatte 

et areal på ca. 5.000 m².  

Stort set hele Søndervig ligger af historiske 

årsager i sommerhusområde. Da byudvikling til 
butikker, spisesteder, andre byerhverv, 
institutioner, boliger mv. ifølge planloven skal ske 
i byzone, så er byudviklingsmulighederne i 
Søndervig stærkt begrænsede.  
 
Det ubebyggede areal over for Lalandia syd for 

Søndervig Landevej, hvor Salling Group ønsker at 
opføre en dagligvarebutik, er omfattet af 
rammeområde 46bo006 i kommuneplanen.  
 
Rammeområdet er det eneste område omkring 
Søndervig, hvor der er mulighed for overførsel til 

byzone og dermed for byudvikling. 
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Anvendelsesmulighederne er i rammen fastlagt til 
boligformål. Planloven indeholder regler om, at 
arealer til ny byzone kun kan planlægges i direkte 
forlængelse af eksisterende byzone. Det 

tilgrænsende byområde vest for lokalplanområdet 
har ligesom det meste af Søndervig by status af 
sommerhusområde selv om, det reelt er et 
boligområde. Da kommuneplanrammen har været 
gældende inden reglerne om, at ny byzone kun 
kan planlægges i direkte forlængelse af 
eksisterende byzone, kom ind i Planloven, så har 

Ringkøbing-Skjern Kommune en ret til at overføre 

arealet til byzone til boligformål. Det fremgik af 
planlovsændringen, at gældende planlægning 
skulle respekteres. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at udnytte 

muligheden for at overføre området til byzone og 
dermed skabe mulighed for byudvikling. 
Lokalplanen fastlægger overordnede rammer for 
områdets udnyttelse og har dermed karakter af 
en rammelokalplan, hvilket indebærer, at der skal 
udarbejdes en eller flere byggeretsgivende 
lokalplaner inden, der kan gives byggetilladelse til 

ny bebyggelse i området. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune vil, når området er 

overført til byzone, overveje, hvad den fremtidige 
anvendelse 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 anvendelser 
kunne være interessante, herunder også boliger, 
som der vil være stigende behov for med udsigten 

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

Lokalplanområdet 
Lokalplanområdet er beliggende i umiddelbart øst 

for den bymæssige bebyggelse i Søndervig og syd 

for Søndervig Landevej, se kortet side 5. 
Lokalplanområdet omfatter ca. 0,84 ha., som i 
dag udnyttes til landbrug.  
 
Langs områdets vestlige grænse ind mod 
Søndervig by er der en privat fællesvej, som giver 

adgang fra Søndervig Landevej til 
lokalplanområdet og til tilgrænsende boliger 
umiddelbart vest for lokalplanområdet. Den 
private fællesvej giver også adgang mod vest til 
Holmsland Klitvej.  
 
Langs sydsiden af Søndervig Landevej er der en 

dobbeltrettet sti, som indgår i den nationale 
cykelrute, der forbinder Søndervig og København. 

 
Lokalplanområdet er beliggende i landzone. 

 

 
Lokalplanområdet ligger i direkte forlængelse af 
Søndervig by og umiddelbart syd for Søndervig 
Landevej. 

Lokalplanområdets omgivelser 
Lokalplanområdet grænser mod nord op til 
Søndervig Landevej og Lalandia. Søndervig 

Landevej er hovedindfaldsvejen til Søndervig fra 
øst. Der er busstoppested ved Søndervig Landevej 
ud for lokalplanområdet. Lalandia vil i området 
over for lokalplanområdet komme til at rumme 
centrale funktioner som Aquadome, 

oplevelsescenter og hotel. 

 
Mod vest grænser lokalplanområdet op til et 
mindre boligområde, som er Søndervigs 
bygrænse mod øst.  
 
Arealerne mod syd og øst udnyttes i dag ligesom 
lokalplanområdet til landbrug.  

 
Omkring 60 m øst for lokalplanområdet forløber 
den nye omfartsvej til Hvide Sande, som 
forbindes til Søndervig Landevej med en 
rundkørsel. 
 
Med sin placering i kanten af Søndervig by og 

umiddelbart syd for Lalandia har lokalplanområdet 
en central placering i Søndervig. 
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Lalandia er under opførelse umiddelbart nord for 
lokalplanområdet. 
 

Der er godt 400 m til Ringkøbing Fjord. 
 
Se i øvrigt kortet side 5.  

 

Lokalplanens indhold 
Lokalplanen er som nævnt en rammelokalplan, 
der har til formål at overføre området fra 
landzone til byzone og udlægge området til 

boligformål. Som rammelokalplan giver 
lokalplanen ikke mulighed for byggeri i området.  
 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og området 
er overført til byzone, vil byrådet overveje, hvad 
områdets fremtidige anvendelse skal være og 

udarbejde en eller flere byggeretsgivende 
lokalplaner, der giver mulighed for den 
udnyttelse, der besluttes. Som nævnt har Salling 
Group henvendt sig med et ønske om at opføre en 
Netto-butik i området. Det skal afklares om, der 
er mulighed for at planlægge for en 
dagligvarebutik i området, herunder om det er 

muligt at ændre området til detailhandelsområde 
inden for planlovens regler om detailhandel. 
Andre muligheder kan også komme i spil, 

herunder at fastholde områdets anvendelse til 
boligformål.  
 
Da lokalplanen har karakter af rammelokalplan, er 

bestemmelserne om anvendelse, de 
bebyggelsesregulerende bestemmelser, 
vejadgang, udstykninger, ubebyggede arealer mv. 
af overordnet karakter. Den eller de efterfølgende 
byggeretsgivende lokalplaner vil indeholde mere 
præcise bestemmelser med nærmere regler om 

udstykninger byggeri og anlæg i området. 
 
Planlægningen af området er sket i sammenhæng 
med planlægning af en større parkeringsplads, 
som tænkes anlagt syd og øst for 

lokalplanområdet mellem lokalplanområdet og 
den nye omfartsvej. Parkeringspladsen har til 

formål at dække det store behov for parkering i 
højsæsonen, lette trængslen med biler i 
bymidteområdet og motivere til at lade bilen stå 
uden for byen og gå til stranden, bymidten eller 
andre mål i Søndervig. Det er også tanken, at der 
skal være plads til selvstændige og midlertidige 
aktiviteter i området, eksempelvis 

bagagerumsmarked og forskellige ferie- og 
fritidsformål. 
 
Hovedpunkterne i rammelokalplanen er beskrevet 
i det følgende: 
 

Anvendelse 

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til 
boligformål i form af åben lav og tæt lav 
boligbebyggelse til helårsbeboelse. 

 

Bebyggelse 

Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ 

etager og ikke højere end 8,5 meter.  
 
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for 
åben lav bebyggelse og 40 for tæt lav 

bebyggelse. 
 
Mindste grundstørrelse er 700 m² for åben lav 

bebyggelse og 300 m² for tæt lav bebyggelse. 
 
Trafik 
Området tilsluttes Søndervig Landevej i 
lokalplanområdets østlige del. Vejtilslutningen 
skal give adgang til dels lokalplanområdet, og dels 

den planlagte parkeringsplads øst for 
lokalplanområdet. 
 
Den private fællesvej i lokalplanområdets vestlige 
del fastholdes for nu. 
 

Der skal være plads til 2 parkeringspladser for 

hver åben lav-bolig og 1,5 parkeringspladser for 
hver tæt lav-bolig. 
 
Der planlægges en sti langs lokalplanområdets 
sydlige grænse. Stien skal give forbindelse fra 
lokalplanområdet og parkeringsområdet til 
Søndervig bymidte. 

 

 
Lokalplanområdet ligger umiddelbart syd for Søndervig 
Landevej, hvor der er dobbeltrettet sti og 
busstoppested. 

 
Landskab og beplantning 
Området er et åbent og fladt fjordlandskab med 

store regulære marker og vidt udsyn mod 
Ringkøbing Fjord.  
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Byens overgang mod det åbne fjordlandskab 
udgøres i dag af boligbebyggelsen vest for 
lokalplanområdet, hvor den maksimale 
bygningshøjde er fastsat til 8,5 meter i 

kommuneplanramme 46bo006. 
 
Bebyggelsens højde i lokalplanområdet er fastsat 
til maksimalt 8,5 meter, sådan at bebyggelse i 
lokalplanområdet vil svare til det, der gælder for 
byens nuværende overgang mod det åbne 
fjordlandskab, og som er normalt gældende for 

boligområder. 

 
Der stilles ikke krav om etablering af 
beplantningsbælter mv., da det ikke vil være i 
tråd med områdets karakter af åbent landskab. 
Hvis der etableres beplantning, skal det ske med 

egnskarakteristiske træer og buske. 
 

 
Lokalplanområdet set fra Søndervig Landevej med 
Søndervig by i baggrunden 

 

  
 
 

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.  

 
Lokalplanens område ligger ikke inden for et 
Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-
område er område nr. 66 Stadil Fjord og Vest 
Stadil Fjord (H59, F41 og R3) beliggende godt 3 
km nord og nordøst for lokalplanområdet. Godt 10 
km sydøst for lokalplanområdet ligger Natura 

2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord og 

Nymindestrømmen (H62, F43 og R2). Derudover 
ligger starten på Natur- og vildtreservat 
Ringkøbing Fjord ca. 350 meter øst for 
planområdet. 
 

Det er i forbindelse med miljøscreeningen 
vurderet, at lokalplanen ikke vil medføre negative 
påvirkninger af raste- og 
fourageringsmulighederne for de fuglearter, der 
indgår i udpegningsgrundlaget for de nærmeste 
Natura 2000-områder. 
 

Habitatdirektivets bilag IV 
 
Bilag IV-plantearter 

Ringkøbing-Skjern Kommune har ingen aktuelle 
registreringer af plantearter, der står på 
Habitatdirektivets Bilag IV i lokalplanområdet. 
Området anvendes i dag til landbrug og vurderes 

ikke at indeholde særlige naturværdier. Det er på 
baggrund af ovenstående kommunens vurdering, 
at der næppe er forekomster af de beskyttede 
plantearter på arealet.  
 
Bilag IV-dyrearter 

Grundet bilag IV-dyrearternes levevis, vurderer 
Ringkøbing-Skjern Kommune, at ej heller 
dyrearterne vil blive påvirket negativt som følge 
af en realisering af lokalplanen, idet området ikke 
er et egnet levested eller fødesøgningsområde. 
Det er endvidere Ringkøbing-Skjern Kommunes 

vurdering, at en realisering af lokalplanen ikke vil 

skade yngle- eller rasteområder for arter, der er 
beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. 
 
Beskyttede naturområder og landskaber 
Det offentlige vejareal langs Søndervig Landevej 
umiddelbart øst for lokalplanområdet er omfattet 
af strandbeskyttelseslinjen omkring Ringkøbing 

Fjord. Lokalplanområdet er ikke omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
Forholdet til kysten 
Lokalplanområdet ligger inden for 
kystnærhedszonen på 3 km fra både vestkysten 

og Ringkøbing Fjord. 
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I kystnærhedszonen gælder, at der kun må 
inddrages nye arealer i byzone, hvis der er en 
særlig planlægningsmæssig eller funktionel 
begrundelse for kystnær lokalisering.  

 
Lokalplanområdet er omfattet af 
kommuneplanens rammeområde 46bo006, som 
giver mulighed for at overføre området fra 
landzone til byzone og udnytte det til boligformål. 
Forholdet til den kystnære beliggenhed, herunder 
muligheden for at overføre til byzone, er dermed 

afklaret i kommuneplanen, der danner rammen 

for lokalplanen. Lokalplanen holder sig inden for 
bestemmelserne i kommuneplanrammen. 
 
Det kan tilføjes, at mulighederne for udvikling af 
lokalplanområdet harmonerer med Ringkøbing-

Skjern Kommunes turistpolitiske overvejelser om, 
at Søndervig er en lokalcenterby, der skal 
udvikles som servicebrohoved mellem baglandet 
og sommerhusområderne langs kysten, og som 
centrum for helårsturisme. Behovene for at 
udvikle Søndervig er blevet forstærket med 
etableringen af Lalandia umiddelbart nord for 

lokalplanområdet. Lalandia betyder, at der bliver 
behov for både boliger til de ansatte og butikker 
og andre erhverv relateret til de mange flere 

besøgende, som Søndervig vil få. 
 
Rammeområde 46bo006er er det eneste 
byudviklingsområde i Søndervig, der er udlagt i 

kommuneplanen. Der er derfor ingen alternativer 
til byudvikling i rammeområde 46bo006.  
 
Området ligger godt placeret i kanten af 
Søndervig by mod øst. Der er god trafikal 
tilgængelighed med både bil, cykel, gang og bus, 

og med etableringen af Lalandia umiddelbart nord 
for lokalplanområdet vil lokalplanområdet også 
mod nord grænse op til bymæssig bebyggelse. 
 
Set i forhold til kystnærhedszonen langs 
vestkysten er lokalplanområdet placeret på 

bagsiden af Søndervig by i retningen væk fra 

Vestkysten.  
 
Set i forhold til kystnærhedszonen omkring 
Ringkøbing Fjord er lokalplanområdet placeret 
foran eksisterende by i retningen mod fjorden. 
Byudvikling i lokalplanområdet vil derfor betyde, 
at byen rykker tættere på fjorden. Der er i dag 

knap 500 meter mellem den bymæssige 
bebyggelse og fjorden. Mellem lokalplanområdet 
og fjorden er der omkring 420 meter. Med en 
maksimal bygningshøjde på 8,5 meter vil området 
ikke skille sig væsentligt ud fra bebyggelsen i 
Søndervig by set fra det flade landskab omkring 

fjorden. Mod nord ved Lalandia er der mod 

lokalplanområdet bl.a. planlagt Aquadome og 
oplevelsescenter med mulighed for byggeri med 

højder op til 24 meter og et hotel langs Søndervig 
Landevej på op til mellem 12 og 15 meter. Set fra 
fjorden i retningen mod Lalandia vil 
lokalplanområdet derfor blive opfattet som en lav 

bebyggelse med den højere bebyggelse i Lalandia 
og den planlagte Aquadome som et landskabeligt 
dominerende element bagved. 
 
Endelig danner den nye omfartsvej en naturlig 
afgrænsning af Søndervig by mod det åbne 
kystlandskab mod Ringkøbing Fjord.  

 

Samlet set vurderes det, at byudvikling i 
lokalplanområdet inden for planens rammer vil 
indgå i en naturlig afrunding af Søndervig by mod 
Ringkøbing Fjord, og at landskabspåvirkningerne 
vil være begrænsede. 

 
Fredning, bevaringsværdige bygninger, 
kulturmiljøværdier mv.  
 
Kulturmiljøværdier 
Lokalplanområdet er omfattet af et større 
værdifuldt kulturmiljø: Klitgårdene langs kysten.  

 
Det værdifulde kulturmiljø strækker sig langs hele 
vestkysten fra Vedersø Klit i nord til Bjerregård i 

syd, da de gamle klitgårde ligger spredt langs 
hele kysten. 
 
Den nærmeste klitgård ligger midt i et 

sommerhusområde vest for Holmsland Klitvej, ca. 
500 m fra lokalplanområdet, og realiseringen af 
lokalplanen vurderes derfor ikke, at påvirke 
oplevelsen af kulturmiljøet. 
 
Kommuneplan 2017-2029 samt forslag til 

kommuneplan 2021-2033 
Søndervig er i både kommuneplan 2017-2029 og 
forslag til kommuneplan 2021-2033 udpeget som 
lokalcenterby, der skal overføres til byzone. 
 
Lokalplanen ligger i både kommuneplan 2017-

2029 og forslag til kommuneplan 2021-2033 

inden for kommuneplanens rammeområde 
46bo006, der udlægger området til boligformål.  
  
Lokalplanen stemmer overens med kommuneplan 
2017-2021 og forslag til kommuneplan 2021-
2033 
 

Skatteforhold 
Hvis en ejendom eller en del af heraf ændrer 
status fra landzone til byzone i forbindelse med 
vedtagelsen af en lokalplan, vil der ske en 
ændring af ejendomsvurderingen ved den 
førstkommende vurdering. 

 

Denne vurdering vil tage udgangspunkt i, hvad 
arealet er udlagt til i planen eksempelvis 
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boligområde, erhvervsområde eller offentlige 
formål. Vurderingen vil derudover blive fastsat på 
baggrund af Vurderingsstyrelsens skøn samt 
prisudvikling for sammenlignelige ejendomme. 

 
 

Miljøforhold 
 

Opvarmning  
Der tages stilling til områdets varmeforsyning i 
forbindelse med efterfølgende byggeretsgivende 

lokalplanlægning. 
 
Vandforsyning 
Bebyggelsen skal tilsluttes den almene 

vandforsyning.  
 
 
Grundvand 
Lokalplanområdet ligger udenfor områder med 
drikkevandsinteresser (OD), særlige 

drikkevandsinteresser (OSD), følsomme 
indvindingsopblande (FI) og indsatsområder (IO). 
 
Kloakering  
Lokalplanområdet er omfattet af område SØ 13 i 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan. 
Området er ikke kloakeret i dag, men skal ifølge 

spildevandsplanen separatkloakeres. 
 
Spildevand transporteres til Ringkøbing 
Renseanlæg, der er et mekanisk og biologisk 
anlæg med kvælstof og fosforfjernelse (MBNDK). 
 
LAR-løsning 

Der skal i forbindelse med efterfølgende 
byggeretsgivende lokalplaner overvejes lokal 
afledning af regnvand (LAR). 
 
Jordforurening 
Lokalplanområdet, der overføres fra landzone til 

byzone, vil som udgangspunkt være omfattet af 

områdeklassificeringen og reglerne for anmeldelse 
og dokumentation i forbindelse med flytning af 
jord.  

Hvis kommunen vurderer, at arealet bør undtages 
af områdeklassificeringen, vil dette foregå iht. 
Jordforureningsloven (BEK nr. 895 af 3. juli 2015) 

sideløbende med lokalplanprocessen.  

Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens 
hjemmeside. 
 
Der er ikke kendskab til forurenet jord inden for 
lokalplanområdet.  
 

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 
Hvordan affaldshåndteringen skal ske, afklares 
senere i forbindelse med efterfølgende 
byggeretsgivende lokalplan. 
 

Støj 

Der er støj fra trafikken på Søndervig Landevej. 
Støjen langs nordsiden af Søndervig Landevej er 
beregnet i forbindelse med miljøvurderingen af  
lokalplan nr. 451 for Lalandia.  
Beregningerne viser, at støjen er under 58 dB(A) 

omkring 20 m fra vejmidte på strækningen langs 
lokalplanområdet. 58 dB(A) er grænseværdien for 
støj ved boliger. Det må antages, at 
støjudbredelsen vil være omtrent den samme 
langs sydsiden af Søndervig Landevej. 
Lokalplanen indeholder et byggefelt, som sikrer, 
at bebyggelse skal placeres mindst 24 m fra 

vejmidte. Det vurderes derfor, at der ikke vil 
være risiko for overskridelse af grænseværdierne 
for støj. 

 
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, 
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 
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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 Museumsloven” om Museumsloven 

og anlægsarbejde. Folderen kan også ses på 

ARKVEST hjemmeside: www.arkvest.dk. 
 

Miljøvurdering 
Ifølge Bekendtgørelse af 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 eller 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. 
 
Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af 
kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af 
planen ikke vurderes at medføre væsentlige 
indvirkninger på miljøet jf. § 8, stk. 2. 

 
Generelt knytter de mulige negative konsekvenser 

af planernes realisering sig hovedsageligt til en 
yderst begrænset mertrafik på Søndervig 

Landevej, som kan medføre begrænset 
opstuvning på Søndervig Landevej. 
Trafikpåvirkningen vurderes at være acceptabel, 
men forventes afhjulpet i forbindelse med 

etablering af parkeringsplads og tilhørende 
svingbane på Søndervig Landevej. 
 

 

Tilladelser eller dispensationer 

fra andre myndigheder 
 
 
Jordbrugskommissionen for Region 
Midtjylland 
Matrikel nummer 34bf Søgård Hgd., Nysogn er på 
tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse pålagt 

landbrugspligt. Landbrugspligten skal ophæves 
efter § 6 og § 7 i lov om landbrugsejendomme, 
hvilket sker i forbindelse med Geodatastyrelsens 
approbation af de matrikulære ændringer, når 
planområdet overgår til den planlagte anvendelse. 

Servitutter 
Private tilstandsservitutter, der er uforenelige 
med lokalplanen, fortrænges af og bør aflyses 

konkret med lokalplanen.  
 
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.  
 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af 

lokalplanen foretaget en forespørgsel i LER 
(ledningsregistret). Formålet med 
graveforespørgslen er at få afklaret, hvilke 
ledninger der ligger inden for området, og at 
undgå, at der sker skade på ledningerne ved 
gravearbejder.  
 

Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, 
at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle 
fejl og mangler i nedenstående oplysninger 
vedrørende servitutter.  
 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af 
lokalplanen lavet en servitutundersøgelse. Der er 

tinglyst flere servitutter af forskellig art, herunder 

servitutter om ledninger.  
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Der aflyses ingen servitutter med lokalplanen. 
Eksisterende ledninger skal respekteres eller 
eventuelt flyttes efter aftale med ledningsejer. På 
bilag 2 ses nogle af de væsentligste ledninger, der 

kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde 
inden for lokalplanområdet, og som derfor 
omtales her:  
 
Vejbyggelinjer  
Der er tinglyst vejbyggelinje på 25 m fra vejmidte 
af Søndervig Landevej, hvortil skal lægges et 

højdetillæg på 2 x højdeforskel og 1 meter 

passagetillæg. Påtaleberettiget er Ringkøbing-
Skjern Kommune.  
 
Vejbyggelinjer inklusive højde- og passagetillæg 
fremgår af kortbilag 2 og 3.  

 
Naturgasledninger  
Der er tinglyst servitutter om 
naturgasdistributionsledninger gennem 
lokalplanområdet. Der er bl.a. et forbud mod at 
bebygge, plante træer med dybe rødder eller 
andet, der kan genere ledningsanlægget, på 2 m 

på hver side for nogle ledninger og 4 m på hver 
side af andre ledninger. Påtaleberettiget er den til 
enhver tid værende ledningsejer. På nuværende 

tidspunkt er ledningsejeren Evida.  
 
Spildevand  
Der er spildevandsledning i lokalplanområdets 

vestlige del. Påtaleberettiget er Ringkøbing-Skjern 
Forsyning.  
 
Vandledning  
Der er tinglyst vandledning langs sydsiden af 
Søndervig Landevej i lokalplanområdets vestlige 

og nordlige del. Påtaleberettiget er Ringkøbing-
Skjern Forsyning.  
 
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. 
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Lokalplanområdets afgrænsning er vist med sorte prikker. 
Ortofoto@ COWI og Geodatastyrelsen, Ortofoto fra 2019. 

 

 

 

Indledning  

  
I henhold til Lovbekendtgørelse af Lov om 
planlægning, Miljøministeriets (LBK. nr. 1157 af 
01/07/2020 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. 

 

 
 



Planbestemmelser 
Lokalplan nr. 469  
Boligformål syd for Søndervig Landevej i Søndervig 

14 

  



Planbestemmelser 
Lokalplan nr. 469  

Boligformål syd for Søndervig Landevej i Søndervig 

15 

  

1. Formål  

  
Lokalplanens formål er at sikre: 
 

at området kan anvendes til boligformål, 

 

  
at bebyggelsens højde fastlægges under 
hensyntagen til områdets beliggenhed i 

kystnærhedszonen. 

 

  
at området overføres til byzone.  

  

2. Område og zonestatus  

  
2.1. Matrikeloversigt 
Lokalplanens område er vist på Bilag 1. 

.  

  
Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 
Del af matr. nr. 34bf samt alle parceller eller 

delnumre, der udstykkes fra de nævnte 
ejendomme inden for lokalplanens område. 

 

  
2.2. Zoneforhold 

Lokalplanområdet ligger i landzone. Med 
bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne 
lokalplan overføres landzonearealet, som er vist 

med lodret skravering på Bilag 1, til byzone. 

SKAT ændrer ejendomsvurderingen på det tidspunkt, 

hvor lokalplanen vedtages. Jorden, der er bragt i 
byzone, ændres til en råjordspris, som opgøres pr. m² 
ud fra planlagt fremtidig anvendelse. 

 
Der tages ved denne vurdering udgangspunkt i, hvad 
jorden er udlagt til, eksempelvis boligområde, 
erhvervsområde eller offentlige formål – og 
vurderingen fastsættes så på baggrund af SKATs 
beregninger. Når jorden senere byggemodnes og 

udstykkes til formålet, vurderes den igen. 
 
Vedtages en lokalplan for en ejendom eller en del 
heraf vil den efterfølgende ændring af 
ejendomsvurderingen ske den førstkommende 1. 
oktober. Denne ændring af ejendomsvurderingen, som 
f.eks. finder sted inden 1. oktober 2021, vil så først 

virke i forbindelse med opkrævningen af 
ejendomsskatten i 2023. 

 

  

3. Arealanvendelse  

 Boliger (åben-lav) 
 Boliger (tæt-lav) 
 Boligerne må kun anvendes til 

helårsbeboelse. 

 

  

4. Udstykning  

Mindste grundstørrelse 700 m² ved åben-lav og 

300 m² ved tæt-lav bebyggelse. 
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5. Bebyggelsens placering og 
omfang 

Lokalplanen er en rammelokalplan. Der skal derfor - 
før der kan udstedes en byggetilladelse – udarbejdes 
en ny lokalplan, der indeholder detaljerede 
byggeretsgivende bestemmelser. 

  
5.1. Byggefelter 
Ny bebyggelse skal placeres inden for 
byggefeltet, som er vist på Bilag 3.  

 

  

5.2 Bebyggelsesprocenter 
Bebyggelsesprocent for tæt-lav bebyggelse 

maks. 40 for den enkelte ejendom. 
 
Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse 
maks. 30 for den enkelte ejendom. 

 

  
5.3 Etager 

Bygninger må maks. opføres i 1½ etage. 
 

  
5.4 Bygningshøjde 

Højde maks. 8,5 m, målt fra et niveauplan 
fastsat i henhold til Bygningsreglementet. 
Skorstene og antenner er ikke omfattet af 
højdebegrænsningen. 

 

  

6. Bebyggelsens udseende Lokalplanen er en rammelokalplan. Nærmere 

bestemmelser om bebyggelsens udseende fastlægges 
i en efterfølgende lokalplan. 

  
6.1. Ny bebyggelse skal fremstå ensartet med 

hensyn til bebyggelsesform, materialer og 
farver. 

 

  
6.2. Paraboler skal placeres på terræn, facade 
eller gavl og må ikke rage op over 

hovedbygningen på ejendommen. Diameteren 
findes ud fra det stedlige behov men må ikke 
overstige 100 centimeter. 

 

  

6.3. Solfangere og solceller skal placeres på 

bygningen.  

Monteres solfangere og solcelleanlæg på taget, 
skal de have samme hældning som taget og 
nedfældes i tagfladen. Hvis panelets højde er 
under 100 centimeter, kan de dog anbringes på 

tagfladen. Solfangerne og solcellerne kan dog 
også indbygges i bygningens facade og tag som 
en del af arkitekturen. 

 

  

7. Ubebyggede arealer Lokalplanen er en rammelokalplan. Nærmere 

bestemmelser om de ubebyggede arealer fastlægges i 
en efterfølgende lokalplan. 
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7.1. Max 50 % af områdets grundareal må 
bebygges eller have en tæt belægning, som 
asfalt, fliser o.l. 

 

  
7.2. Opholdsarealer 

Der skal etableres opholdsarealer svarende til 
100 % af boligetagearealet. Hvis der er mere end 
6 boliger, skal mindst 20 % af det samlede 
grundareal samtidig udlægges til fælles 
opholdsarealer, legepladser med mere. 
 

 

  
7.3 Beplantning skal ske med 
egnskarakteristiske træer og buske. 

 

  

8. Veje, stier og parkering Lokalplanen er en rammelokalplan. Nærmere 

bestemmelser om interne veje, stier og parkering 
fastlægges i en efterfølgende lokalplan. 

  
8.1 Veje 
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra 

Søndervig Landevej via vej A-A som vist i 
princippet på Bilag 3. 
 
Vejen A-A kan forlænges mod syd. 
 

Fra vej A-A kan der etableres overkørsel til areal 
øst for lokalplanområdet. Overkørslen kan ikke 

etableres tættere på Søndervig Landevej end 50 
m. 

Der skal søges om tilladelse til etablering af overkørsel 
hos Ringkøbing Skjern Kommune, der er 

vejmyndighed. 
 
 
 

  
8.1. Stier  
Der udlægges areal til en 4,0 m bred sti som 

vist i princippet på Bilag 2. 
 
Stiens krydsning med vej A-A skal ske vinkelret 
på vej A-A, og der skal sikres en trafiksikker 
overgang. 

 

  
8.3 Vejbyggelinjer  
Der må ikke placeres bebyggelse tættere end 25 

meter fra vejmidte af Søndervig Landevej.  
Byggefeltet på bilag 3 er afgrænset sådan at der er 25 

meter til vejmidte af Søndervig Landevej. 
  
8.3 Parkering 
Der reserveres areal til 2 parkeringspladser pr. 
åben lav-bolig og 1½ parkeringspladser pr. tæt 
lav-bolig. 
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9. Betingelser for, at ny 
bebyggelse må tages i brug 

Ingen betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse, 
da lokalplanen er en rammelokalplan, som ikke giver 
mulighed for bebyggelse i området. 

  

10. Lokalplan og byplanvedtægt Ingen eksisterende lokalplaner eller byplanvedtægter 
ophæves. 

  

11. Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 
  

12. 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 

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 
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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       2021.  

 
 

 
 
 John G. Christensen  Flemming Juel-Nielsen 
 Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Direktør 
 
 

 

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  Direktør 
 
 
 

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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Figur 1: Ortofoto@ COWI og Geodatastyrelsen, Ortofoto fra 2019. 
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Figur 2: Ortofoto@ COWI og Geodatastyrelsen, Ortofoto fra 2019. 
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Figur 3: Ortofoto@ COWI og Geodatastyrelsen, Ortofoto fra 2019.
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