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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 hvor 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. 

 

 

Øvrige bilag er 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. 3 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den 

gældende kommuneplanramme. Derfor ændres 

den eksisterende kommuneplanramme i et tillæg 

til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres 

samtidig med lokalplanen og med samme 

indsigelsesfrist. 
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:500.  

Luftfoto optaget i 2020. 

 

 

 

 

Lokalplanens baggrund og formål 
Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern 

Kommune besluttede på mødet den 20. oktober 

2020, at igangsætte udarbejdelse af et 

plangrundlag for et område til centerformål ved 

Bredgade 73-77 i Skjern. 

 

Lokalplanen erstatter den eksisterende lokalplan 

nr. 41 som udlægger lokalplanområdet til 

offentlige formål i form af museum.  

 

Den eksisterende bebyggelse ønskes anvendt til 

centerformål, herunder boliger, liberale erhverv, 

butikker, kontor- og servicevirksomheder samt 

offentlige og kulturelle formål i form af 

eksempelvis lægeklinik eller lignende, kulturelle 

institutioner og foreninger. Bygningerne ønskes 

tilpasset til den nye anvendelse med respekt for 

bygningernes bevaringsværdi.  

 

Formålet med lokalplanen er at bevare de 

bevaringsværdige bygningers autentiske og 

originale udtryk og gøre det er muligt at opføre 

mellembygninger og tilbygninger til de 

bevaringsværdige bygninger samt at opføre en ny 

fritliggende bebyggelse.   

 

Tilbygningerne til de eksisterende bygninger skal 

udformes i respekt for de eksisterende og 

bærende kulturhistoriske værdier.  
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Formålet med lokalplanen er at fastlægge 

områdets anvendelse til centerformål. Derudover 

er lokalplanens formål af muliggøre, at de 

eksisterende bygninger og tilbygningerne, samt 

den nye fritliggende bebyggelse, kan anvendes til 

boliger, liberale erhverv, kontor- og 

servicevirksomheder samt offentlige og kulturelle 

formål i form af eksempelvis lægeklinik eller 

lignende, kulturelle institutioner og foreninger. 

 

Det er også lokalplanens formål, at sikre mulighed 

for, at der er plads til eventuel stiforbindelse 

gennem området.  

 

Endelig er det lokalplanens formål at sikre 

eksisterende beplantning og belægning i området. 

 

Lokalplanområdet 
Lokalplanområdet er i byzone og ligger langs 

Bredgade i den centrale del af Skjern.  

 

Lokalplanområdet er på ca. 1440 m² og udgøres 

af matr. nr. 768h Skjern Bygrunde.  

 

Lokalplanområdet indeholder to tidligere DSB-

funktionærboliger, som tidligere har været 

anvendt til museum. Bygningerne er beliggende 

på Bredgade 73 og 77. Disse bygninger er 

bevaringsværdige og er i 1 ½ etage med 

sadeltag. Derudover er der i området et fredet 

vandtårn i tre etager og som er 15,5 m højt. 

Tårnet er opført 1898 og er Skjerns ældste 

bygning. Det er opført i røde mursten med 

cisternen øverst camoufleret af grønligt træværk 

og prydet med en vindfløj af et lokomotiv. På 

tårnet er en udvendig vandstandsmåler. Tårnet 

har ikke været anvendt som vandtårn siden 1920 

og har ikke været anvendt til andet formål.  

 

 
Foto af den eksisterende bebyggelse set fra sydøst fra 

Bredgade.  

 

De gamle DSB-funktionærboliger er nyklassicistisk 

stil med inspiration fra Bedre Byggeskik. De har 

en bevaringsværdi på 3 og udgør sammen med 

vandtårnet en vigtig del af den bebyggelse, der 

blev opført i tilknytning til jernbanen og Skjern 

bys opstående som stationsby.  

 

 
Foto af det fredede vandtårn 

Lokalplanområdets omgivelser 
Lokalplanområdet ligger centralt i Skjern tæt ved 

banegården. Byens bebyggelse er overvejende 

opført i 2-3 etager som randbebyggelse med 

facaderne repræsentativt udformet mod gaderne. 

Bebyggelsen i Bredgade er primært ældre 

bygninger.  
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Lokalplanområdet grænser mod øst/nordøst op til 

Bredgade og mod vest/sydvest op til jernbanen 

mellem Holstebro og Skjern. Mod nordvest er der 

en tunnel for gående som går under jernbanen og 

forbinder centrum af Skjern med bydelen Amager 

i Skjern.  

 

Mod sydøst er der en eksisterende 3 etages 

bygning placeret ud mod Bredgade. 

Lokalplanens indhold 
Anvendelse 

Lokalplanen muliggør ændringen i anvendelsen af 

området til centerformål herunder, boliger, 

liberale erhverv, kontor- og servicevirksomheder 

samt offentlige og kulturelle formål i form af 

eksempelvis lægeklinik eller lignende, kulturelle 

institutioner og foreninger. 

 

Vandtårnet og arealet omkring det kan anvendes 

til alle de ovenstående formål, men idet der ikke 

må ske ombygning af facaden, er anvendelsen 

begrænset i forhold til lovgivningens krav til 

indretning af boliger, kontorerhverv og lignende.  

 

Der udlægges også et areal til en eventuel 

fremtidig stiforbindelse for gangbesværede til 

tunnelen under banen. 

 

Bebyggelse 

Vandtårnet er fredet. Ændringer af bygningen skal 

derfor godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Grundarealet af vandtårnet er 13 m².  

 

Derudover gør lokalplanen det muligt at opføre 

mellembygninger og tilbygninger til den 

eksisterende bebyggelse, samt at opføre en ny 

bebyggelse på det nuværende friareal. 

   

Forandringen af de eksisterende 

bevaringsværdige DBS-funktionærboliger skal ske 

i respekt for den historiske byggestil og 

tilbygninger skal udføres på en reversible måde, 

som gør det muligt at fjerne dem igen.  

 

På Bilag 3 er der vist de forskellige byggefelter. 

Med lokalplanen gives mulighed for at opføre: En 

fritliggende bygning i 1 ½ etage med 85 m² i 

grundplan og 65 m² i den udnyttede tagetage. 

Derudover er der mulighed for 45 m² til 

tilbygning, 10 m² og 55 m² til mellembygninger 

samt 70 m² til skure, det vil sige i alt 330 m². 

Med de eksisterende 348 m2 gives der med 

lokalplanen mulighed for i alt 598 m2 plus 70 m2 

skure/udhuse samt vandtårnet. 

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at de 

eksisterende bevaringsværdige DSB-

funktionærboliger skal bevares. 

 

Omfugning af facader på bevaringsværdige 

bygninger skal ske med hydraulisk kalkmørtel 

iblandet baggesand. Eventuel udskiftning af 

mursten eller genopbygning af facade skal ske 

med håndstrøgne mursten i samme farvenuance 

som det eksisterende murværk.  

 

Lokalplanen giver ud over overstående mulighed 

for opførelse af en ny fritliggende bebyggelse 

mellem DSB-funktionærboligerne og vandtårnet. 

Den nye fritliggende bebyggelse kan opføres i op 

til 1 ½ etage og skal tilpasses den eksisterende 

bebyggelse og samtidig have et nutidigt udtryk.  

 

 
Illustration af mulig ny samlet bebyggelse set fra 

nordøst med facader ud mod Bredgade, se bilag 4. 

 

Lokalplanens overordnede princip er at de 

eksisterende bygninger skal bevares og 

mellembygninger og tilbygninger samt ny 

bebyggelse skal tilpasses til den eksisterende 

bebyggelses stil og udformning.  

 

Den nye bebyggelse generelt i lokalplanområdet 

skal udformes med inspiration i de 

bevaringsværdige bygningers formsprog og som 

en nyfortolkning af de gamle pakhuse og 

servicebygninger tilknyttet jernbanen, som ofte 

var udformet i træ. 

 

Der må kun placeres døre/vinduer i de 

bevaringsværdige DSB-funktionærboliger, hvor 

der i forvejen er ”hul” i facaden. Dette ”hul” må 

godt udvides til gulv, så der kan etableres store 

vinduer i alle åbninger i facaden – så længe der er 

symmetri.  

 

Nye døre og vinduer i de bevaringsværdige DSB-

funktionærboliger skal udføres symmetrisk og 

sprosserne i nye større vinduer og døre skal flugte 



Redegørelse 

Lokalplan nr. 467 
Centerformål, Bredgade nr. 73-77, Skjern 

 

8 

med de sprosser, der er i de eksisterende vinduer 

i stueplan i bygningerne.  

 

Vinduerne i de bevaringsværdige bygninger skal 

udføres som hvidmalede, koblede vinduer i 

kernetræ og med kitfals.  

 

Eksisterende vinduer må udskiftes, så de i 

materialer, farver og udseende er magen til 

husets originale byggestil og de eksisterende 

vinduer i de bevaringsværdige bygninger.  

 

Nye store (til gulv) vinduer i de to 

bevaringsværdige DSB-funktionærboliger skal 

være ens. Det samme gælder nye døre, der 

ligeledes skal udformes som enten de store 

vinduer til gulv eller de originale døre, i 

materialer, farver og udseende.  

 

 
Illustrationen viser mulig ombygning af den 

eksisterende bebyggelse med mulige store vinduer til 

gulv ud mod Bredgade. © Hansen og Larsen. 

 

 

 
Illustration af mulig ny samlet bebyggelse set fra 

nordvest med facaderne mod jernbanen. © Hansen og 

Larsen. 

 

Kviste på den eksisterende bebyggelse skal 

placeres symmetrisk på tagfladen og udføres som 

”Ringkøbing Kviste”. Antal og placering sker i 

nærmere dialog med Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Overfor er vist et eksempel på en 

”Ringkøbing” kvist.  

 

 
Billede af en ”Ringkøbing” Kvist 

 

Det er vigtigt at bevare symmetrien i bygningen 

og at kvistene ikke bliver for dominerende til 

bygningen i forhold til antal og størrelsen af de 

enkelte kviste.  

 

På grund af orienteringen af bebyggelsen 

Bredgade 77 og mellembygningen, er der ikke 

mulighed for kviste på disse bygninger. Det 

samme gælder den nye fritliggende bygning, da 

det vil bryde med de arkitektoniske referencer 

(genkendeligheden) til Bredgade 77.  
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Illustration af mulig ny mellembygning. © Hansen og Larsen. 

 

Den nye fritliggende bebyggelse skal opføres i 1 

½ etage med saddeltag. Nedenfor er der vist en 

illustration af mulig ny fritliggende bebyggelse. 

Højden på den nye bebyggelse skal være magen 

til den eksisterende bebyggelse Bredgade nr. 77 

på 8,00 m højde.  

 

 
Illustration af mulig ny fritliggende bebyggelse set fra 

Bredgade. © Hansen og Larsen. 

 

Ny bebyggelse skal udføres med mørke facader 

og tage i sort tagpap med lister eller anden sort 

tagbeklædning. Tage skal udføres, så de fremstår 

som symmetrisk saddeltag med samme hældning 

som på de eksisterende tage for DSB-

funktionærboligerne på ca. 45 grader.  

 

Døre og vinduer i den nye fritliggende bebyggelse 

skal have samme farve som vinduer og døre i 

mellembygningen og tilbygningen til DBS-

funktionærboligerne. Vinduerne skal være 

sidehængte og rektangulære i hel eller halv 

størrelse af vinduerne i stueplan på de 

bevaringsværdige DSB-funktionærboliger. Der må 

gerne være vinduer til gulv. Døre skal have 

samme bredde som et vinduesfag i vinduerne på 

de bevaringsværdige DSB-funktionærboliger.  

 

Mellembygninger og tilbygninger til DBS-

funktionærboligerne skal udføres som reversible 

løsninger. Det vil sige, at det skal være muligt at 

fjerne bygningsdelene igen uden der sker f.eks. 

påvirkning af murværket på de bevaringsværdige 

bygninger.  

 

Mellembygningens facade er trukket tilbage set i 

forhold til facaden mod Bredgade (Bredgade nr. 

73) og udføres med glas og mørke sprosser.  

Mellembygninger skal udføres med fladt tag.  

 

Sprosserne i vinduer og døre i mellembygningerne 

og tilbygningen til DSB-funktionærboligerne bør 

flugte med de sprosser, der er i de eksisterende 

vinduer.  

I

 
Illustration af mulig mellembygning set fra sydøst på 

Bredgade. © Hansen og Larsen. 

 

Vinduer skal være i samme mørke farve som 

inddækningen på mellembygningen, hvilket vil 

give dem et mere diskret udstyk. På denne måde 

træder mellembygningen lidt i baggrunden, i 

forhold til den bevaringsværdige bebyggelse. 

 

Vinduer og døre i mellembygningen og 

tilbygningen til DSB-funktionærboligerne må 

gerne udføres i træ/alu eller andre materialer, 

dog ikke i plastik.  
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Illustration af mulige mellembygninger og tilbygning set 

fra syd og med jernbanen til venstre. © Hansen og Larsen. 

 

Tilbygningen til Bredgade nr. 77 (mod jernbanen) 

skal udføres med mørke facader med enten 

symmetrisk saddeltag med en hældning på 30-45 

grader eller med en ensidig taghældning 

(hældning ind mod Bredgade nr. 77) eller med 

fladt tag. Ovenfor er vist en illustration af de to 

mellembygninger og den nye tilbygning.  

 

Tilbygningen skal placeres således at det er 

muligt at foretage vedligeholdelse på egen grund. 

 

Skure skal opføres indenfor byggefeltet B5, se 

Bilag 3.  

   

Overdækkede terrasser, drivhuse o.l. må alene 

opføres indenfor de private opholdsarealer, se 

Bilag 3. De skal udføres, så de ikke er synlige fra 

sti- og vejarealer. Overdækkede terrasser og 

drivhuse og lignende må maksimalt udgøre 1/5 af 

det private opholdsareal.  

 

Bygningerne kan opføres i glas, træ eller metal og 

være i mørke farver tilsvarende 

mellembygningerne eller tilbygningen. 

Taghældningen kan være 30 til 45 grader eller 

være fladt.  

 

Trafik 

Vejadgangen til og fra lokalplanområdet sker i 

dag fra Bredgade via to adgange. Lokalplanen 

ændrer ikke på de eksisterende vejadgange.  

 

Trafikken er ensrettet og der er plads til 4 

parkeringspladser inden for lokalplanområdet. 

Renovation bliver i dag afhentet ude fra vejen, da 

renovationsbilen ikke kan komme ind på grunden. 

Det vil ligeledes ske fremover, hvor området til 

renovation vil blive placeret sammen med 

cykelskuret mellem Bredgade 71 og 73. 

 

Parkering 

Alt afhængig af hvad lokalplanområdet vil blive 

anvendt til udløser det forskellige krav til antal 

parkeringspladser.  

 

I de generelle bestemmelser i Ringkøbing-Skjern 

Kommuneplan 2021-2033 fastsættes 

parkeringsnormen for ejendomme. 

Lokalplanområdet er beliggende i det centrale 

byområde af Skjern (zone 1). Der gælder 

følgende minimumskrav til antallet af 

parkeringspladser:  

 For boliger: 1,5 parkeringsplads pr. bolig 

 For butikker (salgsareal): 1,0 

parkeringsplads pr. 30. m² etageareal 

 For kontor og administration: 1,0 

parkeringsplads pr. 50 m² etageareal 

 For lager under 1000 m²: 1,0 

parkeringsplads pr. 60 m² etageareal 

 

Det skal bemærkes, at parkeringsnormen for 

butikker kun gælder for salgsarealet. Øvrige 

lokaler i butikker skal overholde kravene til 

henholdsvis lager og kontorer.  

 

De krævede antal parkeringspladser skal 

etableres på egen grund eller tinglyses på andet 

nærliggende privatejet areal.  

 

Byrådet kan endvidere godkende, at manglende 

antal parkeringspladser tilvejebringes gennem 

kommunens parkeringsfond under forudsætning 

af, at kommunen kan finde et areal til etablering 

af parkeringspladserne i Skjern bymidte.  

 

Parkeringsnormen kan ikke opfyldes inden for 

området, og parkering skal derfor løses på anden 

privatejet eller offentlig ejendom eller ved 

indbetaling til kommunens parkeringsfond.  

 

Hvis der i alt bliver 4 boliger inden for 

lokalplanområdet vil parkeringsbehovet være 6 

parkeringspladser.  

 

Hvis hele området bliver erhvervsareal (ca. 630 

m² inkl. vandtårnet) vil parkeringsbehovet være 

12 parkeringspladser.  

 

Hvis der etableres op til 400 m2 butiksareal, så vil 

dette medføre krav om et sted mellem 13-15 p-

pladser, da lagerarealerne har mindre parkerings-

krav end selve butiksarealet. 
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Cykelparkering kan ske ved den sydlige ende af 

Bredgade 73, hvor der kan etableres cykelskur.  

 

Stier 

Der udlægges et areal til en mulig fremtidig sti fra 

Bredgade med eventuel adgang til tunnelen under 

jernbanen. Stien udlægges i en bredde af 

minimum 3 m. De steder, hvor vandtårnets 

placering ikke tillader det, kan stiudlægget 

reduceres til minimum 2,5 meter. Anlægsbredden 

skal minimum være 2,0 m. Etablering af stien er 

ikke afklaret for nuværende og derfor reserveres 

der alene areal til en sådan i lokalplanen. 

 

Opholdsarealer, belægning og beplantning 

Der skal i henhold til kommuneplanen udlægges 

opholdsarealer af en passende størrelse i forhold 

til bebyggelsens benyttelse, beliggenhed og 

omfang. Lokalplanen fastsætter derfor, at der skal 

etableres udendørs private opholdsarealer som 

vist på Bilag 3.  

 

Derudover skal der udlægges et passende 

opholdsareal i umiddelbart tilknytning til 

vandtårnet afhængig af den konkrete fremtidige 

anvendelse. Der vurderes ikke sandsynligt at 

vandtårnet kan anvendes til beboelse. 

 

Den eksisterende beplantning mod Bredgade skal 

søges bevaret. Dog kan træerne foran Bredgade 

nr. 73 klippes og formes som f.eks. en 

stammehæk.  

 

Den eksisterende belægning af brosten på 

adgangsvejen og parkeringsarealet skal søges 

bevaret.  

 

Hegnet mod banen skal være minimum 1,40 m 

højt og kan eventuelt etableres som en 

støjafskærmning, hvis det viser sig at være 

nødvendigt.  

 

Beplantningen mod jernbanen må ikke sprede sig 

til eller vokse ind på banearealet.   

 

Beplantningen og hegn mellem de private 

opholdsarealer, kan maksimalt være op til 1,80 

m.  

 

For at sikre oversigtsforholdene ud mod Bredgade 

fra vejadgangen og stien skal beplantningen her 

maksimalt være 1,00 m højt. Dog må 

beplantningen ind mod de private opholdsarealer 

være maksimalt 1,80 m for at sikre imod 

indbliksgener. De opstammede træer skal 

bevares, se bilag 3. 

 

Miljø 

Lokalplanområdet kan anvendes til centerformål 

herunder boliger, liberale erhverv, kontor- og 

servicevirksomheder samt offentlige og kulturelle 

formål i form af eksempelvis lægeklinik eller 

lignende, kulturelle institutioner og foreninger.  

 

Da der stilles krav om, at områdets anvendelse 

ikke overstiger en maksimal miljøklasse på 3 og 

da miljølovgivningen skal overholdes, så vurderes 

anvendelsen ikke at medføre miljøgener for de 

omkringliggende områder. 

 

Lokalplanområdet er beliggende mellem 

jernbanen og Bredgade. Som det fremgår 

nedenfor vurderes området ikke belastet med støj 

eller luftforurening. Der gives dog med 

lokalplanen mulighed for, at opstille en støjskræm 

ud mod banen. Derudover stilles der krav om, at 

der forud for ibrugtagelse af ny bebyggelse skal 

dokumenteres, at de vejledende støjgrænser kan 

overholdes.  

 

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. 1595 af 6. 

december 2018) 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.  

 

Der er ca. 2,0 km fra lokalplanområdet til 

det nærmeste Natura 2000-område, som er 

nr. 118 Skjern Å.  

 

Det vurderes, at lokalplanen i sig selv eller i 

forbindelse med andre planer og projekter 

ikke påvirker Natura 2000-område 
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væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsens § 6. 

Vurdering er begrundet med afstanden 

mellem planområdet og Natura 2000-

området samt omfanget og karakteren af de 

lokalplanlagte forhold (idet der er tale om et 

eksisterende bebygget område).  

 

En række dyr og planter, der er omfattet af 

habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, 

fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i 

nærområdet for arealet.  

 

Der er ingen bilag IV-arter registreret på 

Danmarks Miljøportals Naturdata. Ringkøbing-

Skjern Kommune har ingen aktuelle registreringer 

af plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag 

IV i lokalplanområdet.  

 

Området er bebygget og anvendes i dag til 

bymæssige formål, og området vurderes ikke at 

indeholde særlige naturværdier. Det er derfor 

kommunens vurdering, at der næppe er 

forekomster af de beskyttede plantearter på 

arealet.  

 

Grundet bilag IV-dyrearternes levevis, vurderer 

Ringkøbing-Skjern Kommune, at dyrearterne 

heller ikke 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 

Der er ikke registreret beskyttede naturtyper i 

henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 i eller i 

umiddelbar nærhed til lokalplanens område.  

 

Fredning, bevaringsværdige bygninger, 

kulturmiljøværdier mv.  

Fredninger 

Det gamle vandtårn er fredet. Det betyder, at alle 

bygningsarbejder, der går ud over almindelig 

vedligeholdelse, skal godkendes af Slots- og 

Kulturstyrelsen.  

 

Bevaringsværdige bygninger 

Den tidligere Ringkøbing Kommune har registreret 

bygninger, der er opført før 1940. Registreringen 

fremgår bl.a. af Kommuneatlas. I Skjern er der 

ikke lavet den samme systematiske registrering af 

samtlige bygninger opført før 1940. På Bredgade i 

Skjern er der kun tre bygninger, som er 

registreret som fredede og bevaringsværdige og 

de er alle beliggende inden for lokalplanområdet. 

 

 
Bevaringsværdige bygninger i og omkring 

lokalplanområdet. Bygninger med rød farve er 

bevaringsværdige og bygninger med mørk rød farve er 

fredet. Den sorte linje  er lokalplanområdets 

afgrænsning. 

 

Det er derfor lokalplanens formål at sikre 

bevaring af disse bygninger. 

 

Kulturmiljø 

Der er ikke udpeget særlig værdifuldt kulturmiljø 

inden for lokalplanområdet, men de gamle DSB-

funktionærboliger og det fredede vandtårn indgår 

som en del af fortællingen om, hvordan Skjern by 

er opstået. Tårnet betragtes som en dåbsattest 

for byen, idet etableringen af stationen, satte 

gang i byens vækst og prægede dens udformning. 

 

Overtagelsespligt 

Når det i en lokalplan er bestemt, at en 

bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan 

ejeren forlange ejendommen overtaget af 

kommunen mod erstatning. 

 

Overtagelsespligten påhviler dog kun kommunen, 

hvis der er et væsentligt misforhold mellem 

ejendommens afkastningsgrad og 

afkastningsgraden for ejendomme med en 

lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er 

omfattet af et nedrivningsforbud 

 

Detailhandel 

Ifølge Planlovens § 15 stk. 8 og § 16 stk. 5 skal 

lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, 

ledsages af en redegørelse for bebyggelsens 
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påvirkning af bymiljø, herunder den eksisterende 

bebyggelse i området, friarealer og trafikale 

forhold. 

 

Lokalplanområdet er omfattet af 

kommuneplanens detailhandelsstruktur som 

bymidten i Skjern.  

 

 
Bymidtens afgrænsning i Skjern 

 

I henhold til kommuneplanens retningslinjer for 

detailhandel skal etablering af nye butikker og 

omdannelse af eksisterende bygninger til 

butiksformål ske i bl.a. bymidter. 

 

Kommuneplanens retningslinje 2.1. for 

detailhandel fastlægger, at det samlede 

bruttoetageareal til butiksformål i hver af de 

afgrænsede områder til butiksformål, dvs. i hver 

bymidte, aflastningscenter, lokalcenter, områder 

til butikker med særligt pladskrævende 

varegrupper samt områder med enkeltstående 

butikker, ikke overstige det i kommuneplanens 

tabel 1 angivne. Ligeledes må bruttoarealet for 

den enkelte butik ikke overstige det i 

kommuneplanens tabel 1 fastsatte”.  

 

Kommuneplanens tabel 1 fastsætter, at i 

bymidten Skjern er den samlede ramme til 

butiksformål på 23.000 m². Ved vedtagelsen af 

Kommuneplan 2021-2033 var der en 

restrummelighed for bymidten i Skjern 4.163 m².  

  

Lokalplanen muliggør, at der kan etableres 

butikker i stueetage og 1. sal. Det samlede areal 

til butiksformål må maksimalt være 400 m² 

ligesom det maksimale bruttoetageareal for den 

enkelte butik ikke må overstige 400 m² og 300 

m2 for henholdsvis udvalgsvarebutikker og 

dagligvarebutikker.  

 

Realiseringen af lokalplanen understøtter en af 

hovedanbefalingerne fra 

detailhandelsundersøgelsen fra 2015, hvori det 

anbefales at opgradere de lokale bymidter for at 

imødegå konkurrence fra især Herning, Holstebro 

og Esbjerg samt fra E-handel. Derudover er det 

vigtigt, at hver by skaber egne og lokalt 

tilpassede løsninger for handelsliv og bymidte.  

 

Da der alene er mulighed for et mindre samlet 

areal til butiksformål vurderes dette ikke at 

påvirke bymiljøet eller de trafikale forhold 

væsentligt. Dette hænger også sammen med, at 

området er beliggende inden for den eksisterende 

bymidte og derfor vil understøtte bylivet her. 

Skiltelokalplanen for Skjern og for 

lokalplanområdet, samt de bygningsregulerende 

bestemmelser i denne lokalplan gør, at den 

eksisterende bebyggelse ikke vurderes at blive 

væsentlig påvirket ved en anvendelse til 

butiksformål. 

 

Lokalplanen er således i overensstemmelse med 

kommuneplanens retningslinjer for detailhandel.  

 

Kommuneplanen 

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens 

rammeområde 39ce032 i Kommuneplan 2021-

2033, men er ikke i overensstemmelse med 

rammebestemmelserne. Dette skyldes, at der 

ikke opføres randbebyggelse og at baghusene er 

højere end 3,5 m og at opholdsarealerne ikke kan 

overholdes samt at der ønskes mulighed for 

boliger i stueetagen.  

 

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, 

som sikrer, at der er den nødvendige 

overensstemmelse mellem lokalplanen og 

kommuneplanen.  

 

Kommuneplantillæg nr. 3 offentliggøres samtidig 

med lokalplanen. 

 

Lokalplan nr. 41  

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan 

nr. 41 for et område til offentligt formål - 

museum. Lokalplan nr. 41 aflyses ved den 

endelige vedtagelse af denne lokalplan.  

 

Lokalplan nr. 99 
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Området er desuden omfattet af den eksisterende 

lokalplan nr. 99 vedrørende skiltning i Skjern. 

Denne lokalplan vil fortsat være gældende.  

 

 

Miljøforhold 
Opvarmning  

Bebyggelsen ligger i et område, som forsynes 

med fjernvarme.  

 

Den ny bebyggelse påtænkes opført som 

lavenergihuse efter det til enhver tid gældende 

bygningsreglement. Lavenergihuse har krav på 

fritagelse for tilslutning til kollektiv 

varmeforsyning, hvis der søges herom.  

 

Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til at 

tænke i bæredygtige løsninger f.eks. fjernvarme, 

varmepumper og lignende. 

 

Vandforsyning 

Bebyggelsen skal tilsluttes den almene 

vandforsyning.  

 

Grundvand 

Lokalplanområdet ligger inden for et område med 

drikkevandsinteresser (OD) men udenfor særlige 

drikkevandsinteresser (OSD), følsomme 

indvindingsopblande (FI) og indsatsområder (IO). 

 

Lokalplanen giver ikke mulighed for 

grundvandstruende virksomheder. Grundet dette 

og da der er tale om et eksisterende rammelagt 

område til centerformål, så er der ikke behov for 

redegørelse for beskyttelsen af grundvandet. 

 

Kloakering 

Området er i Spildevandsplan 2019-2027 udlagt 

til et separatkloakeret område, hvor spildevand 

og overfladevand løber i hver sin ledning. Det vil 

derfor ikke være nødvendigt med et tillæg til 

Spildevandsplanen for at sikre kloakforsyningen i 

området. 

 

Jordforurening 

I henhold til Jordforureningslovens § 50a (BEK nr. 

282 af 27. marts 2017) er lokalplanområdet 

omfattet af Områdeklassificeringen. Betegnelsen 

dækker over, at området kan være lettere 

forurenet. 

 

Områdeklassificeringen betyder som 

udgangspunkt, at flytning af jord væk fra 

lokalplanområdet skal anmeldes til Ringkøbing-

Skjern Kommune forud for flytning.  

 

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. 

Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens 

hjemmeside. 

 

Renovation for boliger 

Placering af affaldsbeholdere skal følge regulativet 

for husholdningsaffald i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 

 

Renovation for erhverv 

Ved erhvervsejendomme bør der udlægges 

arealer til opsamling af affald, så det sikres, at 

der er plads til en rationel affaldssortering og 

opbevaring.  

 

Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene 

mellem afhentningssted og renovationsbilerne 

leve op til reglerne for dagrenovation i 

Ringkøbing-Skjern Kommune.  

 

Hvor der er behov for at opsamlingen af affald 

skal ske i storcontainere, skal der tages hensyn 

til, at containeren skal kunne tømmes af en 

lastbil, som skal kunne komme helt hen til 

containeren. 

 

Beholderne til affald fra butikker skal placeres i 

umiddelbar tilknytning til butikken og der skal 

tilstræbes en placering bag bebyggelsen, så 

oplaget ikke skæmmer området. Der henvises til 

Ringkøbing-Skjern Kommunes regulativ for 

erhvervsaffald. 

 

Støj-, lugt- og luftforurening i området 

I henhold til Planlovens § 15a må en lokalplan 

kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom 

anvendelse, hvis planen med bestemmelser om 

etablering af afskærmningsforanstaltninger mv. 

kan sikre den fremtidige anvendelse mod 

støjgener. 

 

Jævnfør planlovens § 15b må en lokalplan kun 

udlægge arealer, der er belastet af lugt, støv eller 

anden luftforurening fra 

produktionsvirksomheder, transport- og 

logistikvirksomheder og husdyrbrug til boliger, 
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hvis lokalplanen med bestemmelser om 

bebyggelsens højde og placering kan sikre den 

fremtidige anvendelse mod en sådan forurening. 

 

Trafikstøj og emissioner: 

Lokalplanområdet ligger op til Bredgade i Skjern 

som er en gennemgående gade i Skjern med en 

daglig trafik på ca. 2000 biler i døgnet. Denne 

trafikmængde vurderes ikke at medføre en 

belastning af lokalplanområdet med støj ud over 

de vejledende støjgrænser for trafikstøj fra veje. 

Der er ikke i Skjern Midtby registeret veje med så 

meget trafik, så dette foranlediger luftforurening 

af omkringliggende arealer. 

 

Støj og vibrationer fra jernbanen: 

Lokalplanområdet ligger op af jernbanen nord for 

stationen i Skjern. Afstanden fra skel til de 

nærmeste skinner er 6 m. Bane.dk oplyser at 

disse skinner er et sidespor, som har været 

hvilende i mere end 2 år. Sporet er ikke nedlagt 

og skal derfor fortsat tages i betragtning i 

forbindelse med planlægning af arealer ved 

banen. Bane.dk vurderer at der ikke er 

permanente aktiviteter på sporet, men alene 

reparationsarbejder, der foregår i en kortere 

periode. Disse skal anmeldes som midlertidige 

aktiviteter og vil blive håndteret som sådan jf. 

Miljøbeskyttelseslovens regler samt kommunens 

forskrift herfor.  

 

De nærmeste skinner, som er i daglig brug til 

gennemgående togtrafik ligger 10 m fra skel. I 

Miljøstyrelsens vejledning om ”Støj og vibrationer 

fra jernbaner” er der i 1997 foretaget 

støjmålinger 10 m fra jernbaneskinnen (måling af 

strækningsstøjen langs jernbanen). Støjmålingen 

viste at støjen var på 52 db (LAeg) på 

strækningen mellem Skjern-Holstebro.  

 

Siden 1997 er der sket en mindre udvikling i 

antallet af tog gennem Skjern fra 84 tog til i dag 

103 tog i døgnet. Heraf kører 25 tog mellem 

Skjern og Aarhus Hovedbanegård og disse tog 

kommer således ikke forbi Bredgade 73-77.  

 

Der er derudover også sket en udvikling af de tog 

som kører på skinnerne. De er blevet mere 

støjsvage, jf. Miljøstyrelsen ”Støj og vibrationer 

fra jernbaner” 1997.  

 

I tillægget til vejledningen fra 1997 er de nye 

vejledende grænseværdier for støj fra 

forbikørende tog fastsat til maksimalt 64 Lden 

dB(A) for boligområder.  

 

I et sammenligneligt område i Holstebro 

Kommune nord for stationen i Holstebro by er der 

i år 2019 foretaget støjberegninger efter 

Nord2000-metoden som foreskrevet af 

Miljøstyrelsen. Der viser beregningerne, at støjen 

på bygningernes facade var ca. 47 Lden dB(A) og 

at der var et maksimalt togstøjsniveau på ca. 

82,5 LA, max dB(A). Antallet af forbikørende tog, 

var i disse beregninger 6600 ÅDT (togmeter i 

årsmiddeldøgn) tilsvarende var 3900 ÅDT 

(togmeter i årsmiddeldøgn) i Skjern i år 2019.  

 

Ud fra denne viden vurderes strækningsstøjen fra 

jernbanen i Skjern også at overholde 

Miljøstyrelsens krav til togstøjsniveau på 64dB 

Lden og et maksimalt togstøjsniveau LAmax på 

85dB(A).  

 

I forhold til støj fra anvendelse af sidesporet 

gælder at aktiviteterne på sidesporet ikke er 

permanente aktiviteter, men alene 

reparationsarbejder, der foregår i en kortere 

periode. Der udlægges ikke permanente 

støjkonsekvenszoner for en aktivitet, som måske 

ikke vil foregå. Reparationsarbejderne vurderes at 

være en midlertidig aktivitet og derfor skal disse 

ikke medtages i vurderingen af støjpåvirkningen. 

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune, der er 

miljømyndighed ved reparationer af 

jernbanenettet. Ringkøbing-Skjern Kommune vil 

stille betingelse som, at naboer, der vil kunne 

blive generet af støj fra en midlertidig aktivitet, 

skal underrettes på forhånd. Dette princip 

forventes videreført. 

 

Bygningernes placering tæt på jernbanen kan give 

udfordringer i forhold til vibrationer. Det skal ved 

bygningernes ombygning sikres, at Miljøstyrelsens 

grænseværdier for vibrationer overholdes.  

 

Emissionerne fra tog: 

Fra Skjern Station i 2020 er der 103 afgange i 

døgnet og på Aarhus Hovedbanegård er der i 

2020 312 afgange i døgnet (oplyst af Bane.dk)  

 

Miljøstyrelsen har i 2013 foretaget en 

undersøgelse af luftforurening fra togdrift i 

byområder. (Luftforurening fra togdrift i 

byområder, Miljøprojekt nr. 1484, 2013). 

Emissionerne fra togdrift er opgjort efter 

oplysninger indhentet i oktober 2012. I december 

2012 er køreplanen ændret, så antallet af MR-tog 

(motorvogne med dieselmotor) er faldet meget. 

Endvidere benyttes der et såkaldt emissionskit på 
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ME-lokomotiver (diesel-elektriske lokomotiver). 

En ny beregning skønnes derfor af Miljøstyrelsen 

overordnet set at ville føre til 10-20% lavere 

koncentrationsbidrag fra tog for både partikler og 

NOx udledninger (kvælstofoxider) i forhold til de i 

2012 gennemførte beregninger. Jf. Miljøstyrelsen 

”Luftforurening fra togdrift i byområder”, 

Miljøprojekt nr. 1484, 2013. 

 

Den vejledende grænseværdi (målværdi) for 

koncentrationen af PM25 er 25 μg/m3. 

Konklusionen på rapporten er, at der på Aarhus 

Banegård i 2012 er et maksimalt bidrag på 0,5 

μg/m3 PM2.5 (partikler mindre end 2,5 mikrometer 

i diameter).  

 

Idet der på Skjern Station i år 2020 kun er 1/3 af 

den togtrafik, som der var på Aarhus 

Hovedbanegård i år 2012, vurderes det, at 

grænseværdierne for koncentrationen af PM2.5 er 

overholdt.  

 

Ud fra ovennævnte vurderinger vurderes 

lokalplanområdet ikke at være belastet af støj 

eller luftforurening fra omgivelserne til trods for 

en beliggenhed mellem jernbanen og Bredgade. 

Lokalplanen vurderes derfor at leve op til 

Planlovens § 15a og § 15b. 

 

I lokalplanen stilles desuden krav om hegning af 

lokalplanområdet ud mod banen af 

sikkerhedsmæssige årsager. Denne hegning kan 

udføres som en støjskærm, såfremt det vurderes 

nødvendigt. Lokalplanen giver derfor mulighed for 

støjdæmpende foranstaltninger. Derudover stilles 

der i lokalplanen krav om dokumentation for 

overholdelse af støjkrav forud for ibrugtagelse af 

ny bebyggelse og ændret anvendelse af 

ubebyggede arealer. Derudover stilles krav om 

opførelse af støjdæmpende foranstaltninger i form 

af en støjskærm mod banen, såfremt dette er 

nødvendigt som betingelse for ibrugtagelse af ny 

bebyggelse og ændret anvendelse af ubebyggede 

arealer. 

 

Støj fra nye anvendelser i området 

Inden for lokalplanområdet kan opføres 

bebyggelse til anvendelser til centerformål. Der 

gives mulighed for anvendelse, der er 

kategoriseret til miljøklasse 1-3. Derfor vurderes 

lokalplanen ikke at medføre 

anvendelser/aktiviteter, der kan virke støjende. 

 

Når Ringkøbing-Skjern tillader ny aktivitet i et 

område, sker det på grundlag af en 

miljøklassificering. Enhver aktivitet er klassificeret 

efter, hvor meget den erfaringsmæssigt belaster 

omgivelserne med bl.a. støj rystelser og trafik.  

 

Afstandene mellem de forskellige aktiviteter i 

miljøklasserne er vejledende, og en ny 

anvendelse i området tillades, hvis det kan 

påvises, at de vejledende støjkrav kan 

overholdes, se håndbog om miljø og planlægning. 

 

Aktiviteterne og virksomhederne skal overholde 

de til enhver tid gældende støjkrav for et 

centerområde.  

 

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 

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 - 
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arkæologi og Museumsloven” 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 (og forslag til 

kommuneplantillægget) 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. 

467. 

 

Screeningen viser, at kommuneplantillæg 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 planområde, 

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.  

 

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. 

 

Tilladelser eller dispensationer 

fra andre myndigheder 
 

Slots og kulturstyrelsen. 

Ændringer af det fredede vandtårn kræver Slots- 

og Kulturstyrelsens tilladelse.  

 

Banedanmark 

I forbindelse med byggeri og anlægsarbejde i 

nærheden af jernbanen, skal Banedanmark 

kontaktes, således at det kan vurderes om bygge- 

og anlægsarbejdet er omfattet af bestemmelserne 

i Jernbanelovens § 24, der sikrer baneafsnittet og 

driften af sporene.  
 

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. 
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Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret 

følgende tinglyste servitutter, som kan have 

betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for 

lokalplanområdet. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune gør opmærksom på, 

at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle 

fejl og mangler i servitutoversigten.  

 

Matr.nr. 768h, Skjern Bygrunde. 

Tinglyst: 14-06-2016  

Titel: Deklaration vedrørende Banedanmarks 

rettigheder over DSB´s ejendomme på Skjern 

Station.  

Påtaleberettiget: DSB 

 

Tinglyst: 10-02-2020 

Titel: Deklaration vedr. regulering af købesum  

Påtaleberettiget: DSB 
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:500. 

 

 

 

Indledning  

  

I henhold til Lovbekendtgørelse af Lov om 

planlægning, Miljøministeriets (LBK. nr. 1157 af 

1. juli 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. 
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1. Formål  

  

Lokalplanens formål er: 

 

At sikre at områdets anvendelse til 

centerformål, herunder boliger, liberale erhverv, 

kontor- og servicevirksomheder, butikker samt 

offentlige og kulturelle formål i form af 

eksempelvis lægeklinikker eller lignende, 

kulturelle institutioner og foreninger. 

 

at bevare og sikre de bevaringsværdige og 

fredede bygninger, som beskrevet i § 5 og § 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette følges op af de forskellige bestemmelser om 

bebyggelsens omfang og placering i § 5 og 

bestemmelserne om bebyggelsens udseende i § 6  

 

Idet den eksisterende bebyggelse skal bevares og der er 

begrænsede udvidelsesmuligheder er der kun mulighed 

for mindre butikker. Der er f.eks. ikke plads til større 

dagligvarebutikker i området. 

 

 

Stien skal give mulighed for at der evt. kan etableres 

bedre adgangsforhold for gangbesværede til tunnelen 

under banen og dermed på tværs af Skjern. 

 

 

 

 

at der kan opføres mellembygninger og 

tilbygninger til de bevaringsværdige bygninger, 

som beskrevet i § 5 og med respekt for 

bygningernes bevaringsværdi.  

 

at der kan opføres ny bebyggelse, som 

beskrevet i § 5 og 6. 

 

at der kan etableres sti fra Bredgade til 

tunnellen under jernbanen, som beskrevet i § 8. 

 

at beplantning og belægning bevares, som 

beskrevet i § 7. 

 

at der etableres hegn mod jernbanen evt. i form 

af en støjskærm, jf. § 7. 

 

at sikre ny bebyggelse og ændret anvendelse af 

ubebyggede arealer mod støj, jf. § 12.  

 

 

2. Område og zonestatus  

  

2.1. Matrikeloversigt 

Lokalplanens område er vist på Bilag 1. 

 

  

Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: 

Matr. nr. 768h Skjern Bygrunde samt alle 

parceller eller delnumre, der udstykkes fra den 

nævnte ejendom inden for lokalplanens område. 

 

  

2.2. Zoneforhold 

Området ligger i byzone og skal forblive i 

byzone.  
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3. Arealanvendelse  

  

3.1.  Anvendelse 

Lokalplanområdet må anvendes til centerformål, 

herunder boliger, liberale erhverv, butikker, 

kontor- og servicevirksomheder samt offentlige 

og kulturelle formål i form af eksempelvis 

lægeklinik eller lignende, kulturelle institutioner 

og foreninger. 

 

Der må kun etableres virksomheder og 

anvendelser i miljøklasse 1-3 i området. 

 

3.2 Butiksstørrelse 

Den samlede bruttoetageareal til butikker inden 

for lokalplanområdet må ikke overstige 400 m². 

 

Butiksstørrelsen for den enkelte 

udvalgsvarebutik må ikke overstige 400 m². 

Størrelsen for den enkelte dagligvarebutik må 

ikke overstige 300 m2. 

 

 

3.3. Tekniske anlæg 

Inden for lokalplanområdet må der desuden 

etableres tekniske anlæg til områdets egen 

forsyning, når disse ikke er synlige fra Bredgade 

eller stien gennem området. Der må dog ikke 

etableres solvarme- eller solenergianlæg i 

området. Se i øvrigt § 9.2.  

 

  

4. Udstykning  

  

4.1. Udstykning 

Inden for lokalplanområdet, kan hver enkelt 

bygning/boligenhed med tilhørende private 

opholdsarealer udstykkes som en selvstændig 

ejendom.  

 

 

Der vil i forbindelse med den matrikulære sag skulle 

optages vejret og tinglyses deklaration, der sikrer 

adgang til offentlig vej, parkering, udhuse og 

affaldssystem fra den enkelte grund. 

Stien kan udstykkes som en selvstændig 

ejendom.  

 

Området omkring vandtårnet kan udstykkes 

som en selvstændig ejendom.  

 

På Bilag 3 er der vist princippet for udstykning. 
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5. Bebyggelsens placering og 

omfang 

 

  

5.1. Generelt 

Lokalplanens overordnede princip er, at de 

eksisterende bevaringsværdige og fredede 

bygninger skal bevares. 

 

Mellembygninger, tilbygninger samt ny 

fritliggende bebyggelse skal tilpasses til den 

eksisterende bebyggelses stil og udformning 

samt udføres på en reversibel måde i forhold til 

den bevaringsværdige bebyggelse. 

 

De bevaringsværdige bygninger må ikke 

nedrives, ombygges eller ændres uden tilladelse 

fra kommunalbestyrelsen. 

 

Større byggearbejder på de bevaringsværdige 

bygninger kan kun udføres med 

kommunalbestyrelsens tilladelse. For det 

fredede vandtårn gælder det, at alle 

bygningsarbejder, der går ud over almindelig 

vedligeholdelse kræver tilladelse fra Slots- og 

Kulturstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

Bestemmelsen har hjemmel i Planlovens § 15. stk. 2, nr. 

18 og nr. 24 . 

5.2. Byggefelter  

Ny bebyggelse skal opføres inden for de viste 

byggefelter på Bilag 3, der betegnes:  

 Byggefelt B1: Ny fritliggende 

bebyggelse 

 Byggefelt B2: Tilbygning til Bredgade 77 

 Byggefelt B3: Mellembygning til 

tilbygning af Bredgade 77 

 Byggefelt B4: Mellembygning mellem 

Bredgade 73 og 77 

 Byggefelt B5: Udhuse/skure 

 

5.3. Bygningshøjde samt etageantal 

I forbindelse med byggeri og anlægsarbejder i nærheden 

af jernbanen skal Banedanmark kontaktes, så det kan 

vurderes om bygge- og anlægsarbejdet er omfattet af 

bestemmelser i Jernbanelovens § 24. 

Inden for byggefelt B1 kan der etableres en ny 

fritliggende bebyggelse i 1 etage med udnyttet 

tagetage. Den maksimale bygningshøjde skal 

flugte med Bredgade nr. 77 og må derfor ikke 

overstige 8,00 m Bebyggelsen skal udformes 

som vist på bilag 3 og principskitsen i bilag 4 

samt på principskitsen til højre. 

 

Øvrig bebyggelse inden for byggefelt B2-B5 må 

opføres i 1 etage.  

 

Tilbygningens facadehøjde samt den samlede 

højde på mellembygningerne må ikke overstige 

gesimshøjden for Bredgade nr. 73 og nr. 77.  

 

 
Principskitse for Bredgade 77 og ny fritliggende bygning 

indenfor byggefelt B1. © Hansen og Larsen. 
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Tilbygningens maksimale bygningshøjde må 

ikke overstige 6,5 m.  

 

Skure og udhuse må opføres i en højde på op til 

4 m. 

 

Overdækkede terrasser, drivhuse o.l. må alene 

opføres indenfor de private opholdsarealer, se 

Bilag 3. De skal udføres, så de ikke er synlige 

fra sti- og vejarealer. Overdækkede terrasser og 

drivhuse og lignende må maksimalt udgøre 1/5 

af det private opholdsareal.  

 

 

6. Bebyggelsens udseende  

  

6.1. Generelt 

Forandringen af den eksisterende bebyggelse 

skal ske i tråd med den originale byggestil og 

mellembygninger skal udføres som reversible 

løsninger, der gør det muligt at fjerne dem igen.  

 

Ny bebyggelse skal i form, materialer og farver 

underordne sig, så den matcher og nyfortolker 

den bevaringsværdige bebyggelse. 

 

Facader på udhuse/skure skal i materialer, 

udformning og farver være magen til facaderne 

på evt. ny fritliggende bebyggelse, 

mellembygningerne og tilbygningen. 

Farvevalget skal gå igen mellem enhederne. Der 

bør være genkendelighed i valget af materiale 

på evt. ny fritliggende bebyggelse og 

skure/udhuse. 

Bygningerne kan opføres i glas, træ eller metal 

og være i mørke farver tilsvarende 

mellembygningerne eller tilbygningen. 

Taghældningen kan være 30 til 45 grader eller 

være fladt.  

 

 

Der må ikke etableres solceller- eller 

solvarmeanlæg på bebyggelsen (eller i 

området). Ligeledes må der ikke etableres 

varmepumper eller lignende på den 

bevaringsværdige bebyggelse eller synlig fra 

offentlig vej eller stien i lokalplanområdet. 

 

Der må ikke etableres tagterrasser eller altaner. 

Der kan etableres franske altaner på den 

fritliggende nye bebyggelse, når dette sker på 

facaden ud mod jernbanen. 
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6.2. Facader, vinduer, døre og tag 

 

6.2.1 De bevaringsværdige bygninger 

Ved udskiftning af tag på de bevaringsværdige 

bygninger Bredgade nr. 73 og nr. 77 skal taget 

udføres i røde vingetegl. Grater og rygning skal 

lægges i mørtel.  

 

Omfugning af facader skal ske med hydraulisk 

kalkmørtel iblandet baggesand. Eventuel 

udskiftning af mursten eller genopbygning af 

facade skal ske med håndstrøgne mursten i 

samme farvenuance som det eksisterende 

murværk.  

 

Udskiftning af vinduer i de bevaringsværdige 

bygninger skal ske med hvidmalede, koblede 

vinduer i kernetræ og med kitfals. Såfremt et 

vindue udskiftes til et større parti eller en dør, 

skal det i materialer, farve og udseende være 

magen til den originale byggestil og flugte med 

linjerne/sprosserne i facadens øvrige døre og 

vinduer. 

 

Der må kun placeres døre/vinduer, hvor der i 

forvejen er ”hul” i facaden i form af et 

vinduesfag. Dette ”hul” må udvides til gulv, så 

der kan etableres store vinduer i alle åbninger i 

facaden.  

 

Symmetrien i facaderne skal bevares. 

 

Nye døre skal enten matche større 

vinduespartier til gulv eller de originale 

fyldningsdøre.   

 

Fyldningsdøre i de bevaringsværdige bygninger 

skal bevares eller udskiftes med nye 

fyldningsdøre, der i form, farve og materialer er 

magen til de bevaringsværdige døre. 

 

Øvrige døre i de bevaringsværdige bygninger 

kan udskiftes til fyldningsdøre med samme 

farvesætning som de bevaringsværdige 

fyldningsdøre. 

 

6.2.2 Mellembygninger 

Mellembygninger skal udføres som reversible 

løsninger, så de kan fjernes uden spor på de 

bevaringsværdige bygninger.  

 

Tag på mellembygningerne skal udformes som 

fladt tag i tagpap eller lignende mørkt materiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan være nødvendigt at finde brugte sten for at 

matche murværket, såfremt der er mursten, der skal 

udskiftes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Døre kan enten udformes med glas og sprosser i stil med 

vinduerne eller som fyldningsdørene i de 

bevaringsværdige bygninger. 

 

Den grønne og røde farve er meget karakteristisk for 

bebyggelse tilknyttet jernbanen. 
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Facaden på mellembygningen mod Bredgade 

trækkes tilbage, jf. bilag 3. Det samme gælder 

mellembygningens facade ud mod jernbanen, 

samt facaderne på mellembygningen mellem 

Bredgade nr. 77 og tilbygningen, se bilag 3. 

 

Mellembygningerne skal udføres ensartet.  

 

Facaderne skal udformes i glas med mørke 

rammer/sprosser. 

 

Rammerne/sprosserne i vinduer og døre i 

mellembygningerne skal flugte med sprosserne i 

vinduerne i de bevaringsværdige bygninger.  

 

Rammerne/sprosserne for vinduer og døre i 

mellembygningerne skal være mørke og i 

samme mørke tone som inddækningen på 

mellembygningerne. Rammer på vinduer og 

døre må gerne være i træ/alu eller andre 

materialer, dog ikke plastik.  

 

 

6.2.3 Tilbygningen 

Tilbygningen bag Bredgade nr. 77 mod 

jernbanen skal udføres med enten 

 symmetrisk saddeltag med en hældning 

på 30-45 grader eller 

 tag med en ensidig taghældning på 30-

45 grader (med toppunktet ind mod 

jernbanen) eller  

 samme taghældning som på den nye 

separate bygning 

 

Tag på tilbygningen ved Bredgade nr. 77 skal 

udføres i sort tagpap med lister eller i samme 

træ og farve som facaderne, under 

forudsætning af træsorten egner sig som 

tagflade.  

 

Facader skal udformes med en lodret 

beklædning i træ, som skal være sortmalet eller 

ubehandlet. Der må ikke anvendes komposit 

eller lignende materialer, der imiterer træ. 

 

Dele af facaden kan udformes i glas, der 

matcher mellembygningerne. 

 

I facaden ud mod banen, må der alene isættes 

smalle vinduer i en højde over 1,7 m, der åbner 

indad og som ikke er redningsåbninger.  

 

Vinduerne skal være opretstående rektangulære 

i hel eller halv størrelse af vinduerne i stueplan 

på de bevaringsværdige bygninger.  

Billedet viser den eksisterende hoveddør på Bredgade 

nr. 73 

 

 

 

 

 

 

Døre i mellembygningerne skal derfor udføres som en 

glasdøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette sikrer lysindfald, men samtidig at der ikke er 

sikkerhedsmæssige risici i forhold til jernbanen. 
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Der må etableres vinduespartier til gulv og 

terrassedøre. Bredden på vinduet eller døren må 

ikke være bredere end de eksisterende 

vindueshuller i bevaringsværdige bygninger.  

Rammer på vinduer og døre må gerne være i 

træ/alu eller andre materialer, dog ikke plastik. 

 

Døre og vinduer skal have samme farve som 

vinduer og døre i mellembygningerne. 

 

6.2.4 Ny fritliggende bebyggelse 

Den nye, fritliggende bebyggelse, nord for de 

bevaringsværdige bygninger, skal opføres i 1 

etage med udnyttet tagetage og symmetrisk 

saddeltag. Taghældningen skal være den 

samme som på den nærmeste 

bevaringsværdige bygning (Bredgade nr. 77). 

 

Taget skal udformes i sort tagpap eller lignende 

tagmateriale, med lister eller i samme træ og 

farve som facaderne, under forudsætning af 

træsorten egner sig som tagflade. 

 

Facader skal udformes med en lodret 

beklædning i træ, som skal være sortmalet eller 

ubehandlet. Der må ikke anvendes komposit 

eller lignende materialer, der imiterer træ. 

 

Vinduerne skal være opretstående rektangulære 

i hel eller halv størrelse af vinduerne i stueplan 

på de bevaringsværdige bygninger.  

 

Der må etableres vinduespartier til gulv og 

terrassedøre. Bredden på vinduet eller døren må 

ikke være bredere end de eksisterende 

vindueshuller i bevaringsværdige bygninger.  

 

Rammer på vinduer og døre må gerne være i 

træ/alu eller andre materialer, dog ikke plastik. 

 

Døre og vinduer skal have samme farve som 

vinduer og døre i mellembygningerne. 

  

6.3 Kviste og ovenlys 

Der må kun tilføjes kviste på ejendommen 

Bredgade nr. 73. De øvrige bygninger kan alene 

have tagvinduer. 

 

Kviste skal placeres symmetrisk på tagfladen. 

 

Kviste skal etableres som Ringkøbing kviste 

med et tofagsvindue, se billedet til højre.  
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Antal ovenlysvinduer og kviste samt placeringen 

af disse skal tage hensyn til de 

bevaringsværdige bygningers originale 

byggestil, herunder symmetrien i bygningen og 

størrelsen af vinduesfagene i stueetagen.  

 

 

 
Eksempel på Ringkøbing kvist. 

7. Ubebyggede arealer  

  

7.1. Opholdsarealer 

Der udlægges private opholdsarealer til hver 

enkelt bygning, som vist på bilag 3.  

 

Derudover skal der udlægges et passende 

opholdsareal i umiddelbart tilknytning til 

vandtårnet afhængig af den konkrete fremtidige 

anvendelse.  

 

7.2. Bevaringsværdig belægning  

Den bevaringsværdige belægning med brosten 

på parkeringspladsen, jf. bilag 3, skal søges 

bevares så vidt muligt.  

Ny belægning ud mod Bredgade, eller 

belægning som er synlig fra stien gennem 

området, skal etableres, så den er tilsvarende 

med den bevaringsværdige belægning. 

 

 

7.3. Beplantning, hegning og oversigt  

Den eksisterende beplantning mod Bredgade og 

stien nord for lokalplanområdet skal søges 

bevaret så vidt muligt.  

 

Den bevaringsværdige beplantning i form af 

høje allé træer og enkeltstående høje træer skal 

bevares i det omfang det er muligt, se Bilag 3.  

 

Hegn mod jernbanen skal udføres som fast hegn 

i en højde på minimum 1,40 m. Hegn mod 

banen kan udføres som støjskærm, såfremt det 

senere viser sig at være nødvendig. 

 

Beplantningen mod jernbanen må ikke sprede 

sig til eller vokse ind på banearealet.   

 

 

 

 

 

Der vurderes ikke sandsynligt, at vandtårnet kan 

anvendes til beboelse grundet krav til mængden af 

dagslys i en bolig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træerne kan godt beskæres og eksempelvis formes til en 

stammehæk foran Bredgade nr. 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggrunden for bestemmelsen er at sikre gode 

oversigtsforhold og at bebyggelsen set fra Bredgade 
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Hegn mellem de private opholdsarealer kan 

etableres som hegn eller hæk i en maksimal 

højde på 1,80 m.  

 

Hegn mod stien i lokalplanområdet skal fremstå 

som et levende hegn (hæk) med en maksimal 

højde på 1,0 m. Højden på det levende hegn 

(hækken) må dog være op til 1,8 m på 

strækningen mellem det private opholdsareal og 

stien, se bilag 3.  

 

Beplantning, foruden de bevaringsværdige 

træer, jf. bilag 3, må ikke overstige 1 m ud mod 

Bredgade, da oversigtsforhold skal sikres. 

 

Det bør tilstræbes at anvende samme 

beplantning som allerede eksisterende i 

området til hegn (hæk). 

 

 

fortsat er synlig. Samtidig er formålet med 

bestemmelsen at sikre mulighed for privat udendørs 

ophold. 

8. Veje, stier og parkering  

  

8.1. Veje  

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via 

Bredgade ad de eksisterende overkørsler, som 

vist på bilag 3.  

 

8.2. Stier 

 

Der udlægges areal til en sti fra Bredgade til 

tunnellen under jernbanen. Stien skal udlægges 

med en bredde på minimum 3 m. De steder, 

hvor vandtårnets placering ikke tillader det, kan 

stiudlægget reduceres til minimum 2,5 meter. 

 

Stien skal anlægges i en bredde på minimum 

2,0 m.  

 

Stien skal etableres så den er handicapvenlig 

med hensyn til udformning, hældning og 

belægning. Stien skal have fast, jævn 

belægning, der er let at vedligeholde.  

 

Der skal etableres belysning langs stien. 

Belysningen skal etableres som pullertlamper 

med en højde på maksimum 1 meter. 

Lampernes armaturer skal have en mørk farve.  

 

8.3. Parkering 

Indenfor lokalplanområdet er der 4 

parkeringspladser, se Bilag 3. Yderligere anlæg 

af parkering skel ske i overensstemmelse med 

parkeringsnormen i Ringkøbing-Skjern 

Kommuneplan 2021-2033:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmelsen er indsat for at sikre en tryg færdsel på 

stien.  

 

 

 

 

Såfremt det ikke er muligt at etablere det beregnede 

antal parkeringspladser indenfor egen grund, kan 

parkeringsarealet opfyldes mod indbetaling af et bidrag 

til Ringkøbing-Skjern Kommunes parkeringsfond.  
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- 1,5 parkeringsplads pr. bolig 

- 1,0 parkeringsplads pr. 30 m² 

etageareal til butikker (salgsarealet) 

- 1,0 parkeringsplads pr. 50 m² 

etageareal til kontor og administration. 

- 1,0 parkeringsplads pr. 60 m² 

etageareal til lager under 1000 m². 

 

 

 

 

8.4. Belysning 

Der kan etableres belysning af p-pladsen i form 

af 3 m høje lysmaster eller pullertlamper, hvor 

lyskilden lyser nedad. Armaturer skal have 

mørke farver. 

 

8.5. Cykelparkering 

Der skal etableres cykelparkering i området. 

Cykelparkering kan etableres som cykelskure i 

byggefelt B5, som vist på bilag 3. 

 

8.6. Renovation 

Beholdere til renovation skal placeres i skure. 

Skure til renovation skal placeres i byggefelt B5.  

 

Parkeringskravet kan også opfyldes ved en tinglyst 

lejekontrakt eller rådighedsservitut på de nødvendige p-

pladser. Det er en forudsætning, at p-pladserne findes i 

kvarteret.  

 

Der gøres opmærksom på, Ladestanderbekendtgørelsen 

(Bek nr. 181 af 5. marts 2020 med senere ændringer), 

som fastsætter bestemmelser om etablering af 

ladestandere til elektriske køretøjer og forberedelse til 

etablering af ladestandere til elektriske køretøjer.  

 

 

9. Tekniske anlæg  

 

9.1. Ledninger, kabler mv.  

Ledninger til el, telefon, antenner og lignende 

skal fremføres under terræn. 

 

9.2. Varmeforsyning 

 

 

Inden der foretages grave og anlægsarbejder, skal der 

foretages forespørgsel i LER (ledningsregistret). 

Der må ikke etableres solvarme- eller 

solcelleanlæg i området.  

 

Varmepumpeanlæg må ikke opsættes på de 

bevaringsværdige bygninger eller så de er 

synlige fra Bredgade eller stien gennem 

området. 

 

Det vurderes ikke relevant at tillade jordvarme i området 

grundet områdets mindre friareal. 

 

Der gøres opmærksom på, at der også skal sikres 

overholdelse af støjgrænser over for nabobebyggelsen. 

 

10. Miljø  

  

10.1. Miljøpåvirkninger fra aktiviteter i 

området 

Der må kun etableres virksomhed indenfor 

miljøklasse 1-3.  

De nævnte miljøklasser med tilhørende 

beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. 

Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af 

virksomheden.  

 

 

10.2 Støj og vibrationer 

De gældende grænser for udendørs og 

indendørs støjniveau skal overholdes.  

 

Det kan betyde, at f.eks. ventilationsanlæg o.l. skal 

støjafskærmes og placeres, så de er til mindst mulig 

gene for støjfølsomme anvendelser. Eller at 

vareindlevering skal indrettes således, at det medfører 

mindst mulige gener for naboerne. 
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Derudover skal grænsen for vibrationer fra 

jernbanen overholdes i forbindelse opførelsen af 

ny bebyggelse. 

 

Hvis det er nødvendigt kan der opsættes 

støjskærm mod banen.  

 

 

 

Opførelse af bygninger eller andre støjfrembringende 

bygningsarbejder er midlertidige aktiviteter, der er 

omfattet af miljølovgivningen. I forbindelse med 

tilladelsen til opførelsen af bygninger og 

renoveringsarbejder kan der blive stillet krav til de 

foranstaltninger, der skal foretages til forebyggelse eller 

afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne. 

11. Grundejerforening  

  
Ingen bestemmelser. 

 

 

  

12. Betingelser for, at ny 

bebyggelse må tages i brug 

 

  

12.1. Kloakering  

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før 

bebyggelsen er tilsluttet det separatkloakerede 

system efter Ringkøbing-Skjern Kommunes 

anvisninger.  

 

 

12.2. Parkering  

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er 

anlagt parkering som anført under lokalplanens 

punkt 8.3, eller før der er tilvejebragt 

parkeringsmulighed via servitut eller indbetaling 

til parkeringsfonden.  

 

 

12.3. Støj og vibrationer 

Ny bebyggelse og ændret anvendelse af 

ubebyggede arealer må ikke tages i brug før det 

ved beregninger eller målinger er påvist, at 

Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj og 

vibrationer ved jernbaner kan overholdes. 

 

Ny bebyggelse og ændret anvendelse af 

ubebyggede arealer må ikke tages i brug før 

der, såfremt dette er nødvendigt, er etableret 

støjafskærmning i form af en støjskærm, jf. § 7. 

 

 

 

Lokalplanområdet vurderes ikke at være belastet af støj 

(eller luftforurening), der overstiger de gældende 

grænseværdier, se redegørelsen. Dog vurderes det 

relevant at sikre den fremtidige anvendelse af området, 

såfremt der skulle ske ændringer.  

13. Lokalplan og byplanvedtægt  

  

13.1. Lokalplan 41 

Ved den endelige vedtagelse og offentlige 

bekendtgørelse af lokalplan 467 ophæves 

lokalplan 41, ”For et område til museum i 

Skjern”, vedtaget den 8. maj 1984. 
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14. Servitutter  
Der ophæves ingen servitutter.  

  

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 

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 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 lokalplan 
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd/Teknik- og Miljøudvalg i henhold til § 27 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 

 

 

 

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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Illustration af mulig bebyggelse set fra Bredgade. ©Hansen og Larsen. 

 

Illustration af mulig bebyggelse set fra jernbanen. ©Hansen og Larsen. 
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