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Planafdelingen gør opmærksom på, at skabelonen til kommuneplantillæg skal ses 

som et hjælpemiddel, men fritager ikke ansøgers ansvar for planens lovlige 

udformning. 

 

Læsevejledning: 

Sort tekst er hovedoverskrifter på afsnittene samt tekst som skal bibeholdes 
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Forord  
Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til centerformål ved Bredgade i 
Skjern.  
 
Kommuneplantillægget består af: 
En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål. 
Bestemmelser med tilhørende kort, der omhandler ændringer i kommuneplanrammen for centerformål, 
der regulerer rammerne for lokalplanlægningen. 

 

Redegørelse 

 
Baggrund og formål 
Dette tillæg til kommuneplanen er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 467.  
 
Kommuneplantillægget vedrører rammeområde 39ce032, som er udlagt til et område til centerformål i 
Skjern bymidte. Der ændres ikke på afgrænsningen af kommuneplanrammen.  

 
En del af rammeområdet består af matr.nr. 768h Skjern Bygrunde, hvor der er to tidligere DSB-
funktionærboliger med en bevaringsværdi på 3. Disse bygninger har tidligere været anvendt til museum. 
I øjeblikket står bygningerne tomme. Derudover er der et fredet vandtårn. 
 
Der ønskes mulighed for at anvende de eksisterende bevaringsværdige bygninger og det fredede 
vandtårn på matr.nr. 768h Skjern Bygrunde til centerformål herunder boliger, liberale erhverv, butikker, 

kontor- og servicevirksomheder samt offentlige formål i form af lægeklinik eller lignende, herunder 

kulturelle institutioner og foreninger.  
 
Derudover ønskes der mulighed for at kunne opføre ny bebyggelse i form af mellembygninger og 
tilbygning til de bevaringsværdige bygninger og en ny fritliggende bebyggelse. De nye bygninger 
indpasses den eksisterende bebyggelse, i form, materialer og farve og beliggenhed, således der tages 
hensyn til den eksisterendes bebyggelses byggeskik.  

 
Baggrunden for dette kommuneplantillæg er derfor, at give mulighed for en lokalplanlægning, der sikrer 
en revitalisering af bebyggelsen og arealet for matr.nr. 768h Skjern Bygrunde. Konkret er der følgende 
uoverensstemmelser mellem den ønskede anvendelse og bebyggelse på matr.nr. 768h Skjern Bygrunde 
og de gældende rammebestemmelser, idet der ønskes mulighed for: 

 boliger i stueplan 

 at opføre en fritliggende bygning i 1½ plan og bevare de bevaringsværdige bygninger (og altså 
ikke planlægge for en randbebyggelse) 

 at opføre baghusbebyggelse i en højere højde end 3,5 m.  

 at eksisterende arealer mod vest og i umiddelbart tilknytning til bebyggelsen anvendes som 
private opholdsarealer og dermed fraviger kravet om opholdsarealer fra de generelle rammer. 

 at bygge til de bevaringsværdige bygninger på en reversibel måde. 
 

Idet den overordnede anvendelse af området ikke ændres og idet, der alene er tale om en ændring for en 
del af rammeområdet, er der ikke indkaldt idéer og forslag. Det skyldes at ændringen vurderes at være 
af underordnet betydning, der ikke strider imod kommuneplanens hovedprincipper, jf. planlovens § 23c, 
stk. 1 pkt. 3. 
 
Miljøvurdering 
Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), og der er således gennemført en screening af kommuneplantillægget sammen med 
lokalplanforslaget.  
 

Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at kommuneplantillægget ikke 
omfatter kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelsen af planen ikke vurderes at medføre væsentlige 
indvirkninger på miljøet, jf. § 8, stk. 2.  
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Screeningen viser, at kommuneplantillægget og lokalplanen for et område til centerformål ved Bredgade i 
Skjern ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af 
miljøvurderingslovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb.  
 

Generelt knytter de mulige negative konsekvenser af planernes realisering sig hovedsageligt til den 
forøgede aktivitet og trafik til og fra planområdet, og en lille forøgelse af overfladevand.  
 
Der vil ske en lille ændring i bymiljøet idet det bliver muligt at etablere boliger i stueplan og der vil ske 
en lille ændring i kulturmiljøet, da anvendelsesmulighederne af bygningerne forøges.  
 
Derudover vil de bevaringsværdige bygninger blive påvirket at de mulige mellembygninger og 

tilbygninger samt det mulige nye byggeri. Påvirkningen begrænses ved at lokalplanen fastlægger 
bestemmelser for de nye bebyggelses ydre fremtræden, omfang og placering, således at bygningerne 
indpasses i de bærende bevaringsværdier. Tilsvarende stilles der i kommuneplantillægget krav om 
bevaring af de bevaringsværdige bygninger og vandtårnet og at til- og ombygning af de gamle DSB-
funktionærboliger skal ske med respekt for bygningernes originale byggeskik. 
 

Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse 
af planen ikke vurderes at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet jf. § 8, stk. 2. 
Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der er indsat som bilag til kommuneplantillægget. 
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Bestemmelser 
I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
foretages følgende ændring af Kommuneplan 2021-2033: 
 
Rammebestemmelsen for rammeområde 39ce032 ændres fra nedenstående eksisterende bestemmelser 
til nedenstående nye bestemmelser. 
 
 

Eksisterende rammebestemmelser (Se kortbilag 1) 
 

Områdets anvendelse  
Centerområde 
 
Bebyggelsens art og anvendelse 
Specifik anvendelse er boligområde, kontor- og serviceerhverv, bymidte, publikumsorienterede 

serviceerhverv, område til offentlige formål, kulturelle institutioner. 
 
Bymidte til butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende værksteder og fremstillingsvirksomheder i 
tilknytning til butikkerne, boliger og off. formål. Butikker skal etableres med indgang i stueetagen. 
Boliger skal være helårsbeboelse. 
 

Særlige bestemmelser 
Butikker, se Tabel 1 under detailhandel i hovedstrukturen. Der må ikke etableres boliger i stueetagen. 
 
Bebyggelsesforhold 

For hele rammeområdet gælder 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 80% af den enkelte ejendom. 
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5 etage(r). 

Rammen regulerer ikke udstykning.  
Bebyggelsen skal overvejende opføres som randbebyggelse i gadelinjen i 1,5-2,5 etager og med en 
taghældning på 40-50 grader. Husdybden for randbebyggelsen må ikke overstige 13 m. 
Baghusbebyggelse må opføres i maksimum 1 etage med en højde på 3,5 m.  
 
Opholds- og parkeringsarealer 
Opholdsarealer og parkering, se de generelle rammer. 

 
Miljø 
Der må ikke foretages nedrivninger, ombygninger eller andre facademæssige ændringer af bebyggelsen 
langs karreens gader og pladser. 
 

Zonestatus 

Fremtidig zonestatus er byzone 
 



Tillæg nr. 3 

Kommuneplan 2021-2033  

5 

  
Kortbilag 1 (Eksisterende rammeområde) 
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Nye rammebestemmelser (Se kortbilag 1, da der ikke er ændringer i afgrænsningen af 
kommuneplanrammen) 
 
Områdets anvendelse  

Centerområde 
 
Bebyggelsens art og anvendelse 
Specifik anvendelse er boligområde, kontor- og serviceerhverv, bymidte, publikumsorienterede 
serviceerhverv, område til offentlige formål, kulturelle institutioner. 
 
Bymidte til butikker, liberale erhverv, mindre ikke generende værksteder og fremstillingsvirksomheder i 

tilknytning til butikkerne, boliger og off. formål. Butikker skal etableres med indgang i stueetagen. 
Boliger skal være helårsbeboelse. 
 
Særlige bestemmelser 
Butikker, se Tabel 1 under detailhandel i hovedstrukturen. 
 

Bebyggelsesforhold 
For hele rammeområdet gælder 
Den maksimale bebyggelsesprocent er 80% af den enkelte ejendom. 
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2,5 etage(r). 
Bebyggelseshøjden må ikke overstige 13 m. 
Rammen regulerer ikke udstykning.  
Bebyggelsen skal overvejende opføres som randbebyggelse i gadelinjen i 1,5-2,5 etager med en 

taghældning på 40-50 grader og en husdybde på max 13 m. Baghuse må opføres i max 1 etage. Krav om 

randbebyggelse gælder ikke for matr.nr. 768h Skjern Bygrunde. 
 
Opholds- og parkeringsarealer 
Opholdsarealer og parkering, se de generelle rammer. 
På matr. nr. 768h Skjern Bygrunde tillades kravet om opholdsarealer dog reduceret til 50 % af 
bygningernes grundareal, hvis opholdsarealerne udformes som private opholdsarealer. I forbindelse med 

vandtårnet skal blot sikres et passende opholdsareal. 
 
Miljø 
Det fredede vandtårn samt de bevaringsværdige gamle DSB-funktionærboliger på matr. nr. 768h Skjern 

Bygrunde skal bevares. Til- og ombygning af de gamle DSB-funktionærboliger skal ske med respekt for 

bygningernes originale byggeskik. 

 
Zonestatus 
Fremtidig zonestatus er byzone. 
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Planloven 
I henhold til Planlovens § 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i 

Planlovens § 12 stk. 2 og 3. 

 

I henhold til §12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i 

strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det 

pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før 

kommuneplanen. 

 

I henhold til §12, stk. 3 kan byrådet inde for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af 

bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller 

anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, 

når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er 

omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

 

Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 offentliggøres samtidig med forslag til Lokalplan nr. 

467 i henhold til Planlovens § 24, med en frist på 4 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller 

ændringsforslag til planforslagene. 

 
 
 

Vedtagelsespåtegning 
 

Forslag til kommuneplantillægget 
Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd/Teknik og Miljøudvalg i henhold til § 24 i Lov 
om planlægning, den       2021.  

 
 
 
 
 Hans Østergaard/John G. Christensen  Jens Peter Hegelund Jensen/Niels Peter V. 
Lauridsen 

 Borgmester/Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Kommunaldirektør/Fagchef for Land, By og Kultur 
 
 
 
Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget 

Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i henhold til § 27 i Lov om 
planlægning, den       2020. 

 
 
 

 
 Hans Østergaard/John G. Christensen  Jens Peter Hegelund Jensen/Niels Peter V. 
Lauridsen 
 Borgmester/Formand for Teknik- og Miljøudvalget  Kommunaldirektør/Fagchef for Land, By og Kultur 
 
 
 

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget 
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den       2021. 

Kommuneplantillægget er i henhold til § 54b i Lov om planlægning registreret i Plandata.dk. 


