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Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg 5 og Lokalplan 466 
Der har været gennemført en offentlig høring i perioden 10. maj 2021 til 7. juni 2021 af Tillæg 5 til Kommuneplan 2017-2029 samt forslag til 

Lokalplan 466 for et område til boligformål. 

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

Tabel 1 
 

 

Nr. 

 

Afsender af 
bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

1 Aldi, 
dagligvarebutik 

a. Aldi gør opmærksom på, at de i de offentliggjorte planer ikke 
kan se om Ringkøbing-Skjern Kommune har forholdt sig til 
evt. støj fra dagligvarebutikken mod de planlagte boliger 
inden for lokalplanområdet. Aldi ønsker med deres 
henvendelse at sikre sig, at kommunen har forholdt sig til 
dette forhold inden planerne vedtages endeligt. 

Ad 1a: Lokalplan nr. 466 giver mulighed for åben-lav boliger med en 
mindre grundstørrelse end normalen, samt en ændret vejstruktur. Der er 
således ikke tale om ændringer i anvendelsen, men blot en 
omstrukturering af den eksisterende lokalplan. 

Det betyder, at der ikke sker ændringer af de planlægningsmæssige 
forhold vedrørende støjgrænser. 

Ydermere er fire boliger allerede opført på baggrund af den eksisterende 
lokalplan, dog med en dispensation fra mindste grundstørrelse.  

Returadresse: 
Land By og Kultur, Plan og Vejanlæg 
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 
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Nr. 

 

Afsender af 
bemærkning 

 

Resumé af bemærkningerne 

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

 

Svar på indkomne bemærkninger 

 

Disse boliger er alene medtaget i den nye lokalplan 466, for at sikre 
komplet overensstemmelse mellem de opførte boliger og lokalplanen. 

Alligevel skal lokalplanen og screeningen selvfølgelig forholde sig til 
eventuelle støjproblematikker, og det har alene været beskrevet i 
lokalplanen, at der ikke vurderes at være problemer med støj fra 
dagligvarebutikken.  

Efter Aldis henvendelse er der foretaget en overslagsberegning efter 
Miljøstyrelsens vejledning om støj fra varelevering. Overslagsberegningen 
viste, at der kunne være et problem med støj fra vareleveringen til 
butikken. For at sikre overholdelsen af Planlovens §15a, der bestemmer, at 
der ikke må planlægges for miljøkonflikter, heller ikke selv om 
planområdet allerede er bebygget med boliger, har ansøger foretaget en 
mere præcis modelberegning af støjudbredelsen fra dagligvarebutikken. 
Beregningen viser, at grænseværdierne for støj ved boliger er overholdt, 
både for de fremtidige boliger og for de fire, allerede opførte boliger.   

Resultatet af støjredegørelsen giver således ikke anledning til at ændre 
lokalplanens bestemmelser, ej heller til at der skal opføres støjværn mod 
de fire opførte boliger. Dog kan det med fordel beskrives i lokalplanens 
redegørelse, at der er foretaget støjberegning, således at der ikke opstår 
tvivl om, hvorvidt planlægningen har forholdt sig til støj fra 
dagligvarebutikken. 

 

Ændringer til lokalplanen:  

Resultatet af støjredegørelsen indskrives i lokalplanens redegørelse og 
støjredegørelsen vedlægges lokalplanen som bilag.  
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