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Ansøgning om udarbejdelse af plangrundlag
For___________________ ________________ _

(beskriv anvendelse og placering)

Tidlig og fælles dialog er en vigtig forudsætning for et godt samarbejde om at skabe den bedst mulige 
planlægning med henblik på realisering af bygherres projekt. Da Planlægning har fokus på hurtig og 
smidig sagsbehandling, skal nærværende ansøgningsskema derfor ses som en guide til en 
projektbeskrivelse. Det giver desuden mulighed for, at Planlægning modtager de, for sagen, relevante 
oplysninger om projektet således, at politikerne kan tage stilling til projektet, på baggrund af det bedst 
mulige oplyste grundlag.

Kort beskrivelse af det ansøgte ift. anvendelse, funktion, placering, omfang og udseende

Projektforslagets indhold

Formål og fremtidig anvendelse

Projektets forhold til 
omgivelserne

Bebyggelsens etageareal, højde 
og etageantal samt 
bebyggelsesprocent
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RS Forsyning ønsker at fremtidssikre kommunens forsyningsinfrastruktur, hvor spildevand skal samles på renseanlæg 
i Tarm. I den forbindelse har RS Forsyning behov for en del af matr.nr. 8a Nørby, Ringkøbing jorder til etablering af 
lukkede tanke, der fungerer som udligningsbassin, til neddrosling af opspædet spildevand, inden det sendes videre til 
Tarm Renseanlæg. Tankene etableres langs indkørslen til Holstebrovej 39A/39B og afskærmes med beplantning. 
Det ansøgte areal er et knudepunkt for de transmissionsledninger med vand og spildevand, der går nord om byen.  
Området skal også sikre en fremtidig anvendelse til evt. regnvandsbassin. Området er ca. 3.8 ha. 

teknisk anlæg ved Holstebrovej nord for Ringkøbing

Tekniske anlæg - anvendelse til regnvandsbassin, spildevandstanke og 
pumpestationer.

Området er afgrænset af Vestre Ringvej, Holstebrovej og jernbanen. Området 
ligger uden for byzone, men i tilknytning til Ringkøbing. Eksisterende 
drikkevandsledning indenfor området berøres ikke - se bilag 6.

De 3 bassiner udgør ca. 2.290 m2 med en volumen på ialt 8.700 m3. 
Tankene er 4 meter høje, som delvis graves ned. Max højde over terræn på 3,55 
meter. Overskudsjord fordeles på matriklen.



For boligbebyggelse:
Antal, type og størrelse på 
boliger

For erhverv:
Virksomhedstyper og 
miljøklasse, jf. kommuneplanens 
rammebestemmelser
Eller håndbog for miljø og
planlægning

For tekniske anlæg:
Type

Ejeroplysninger
Ejer  eller  jur idisk per son
(Jf. tingbogen)

Rådgiver  /  ansøger
(Fuldmagt fra ejer/  dokumentation for 
adkomst vedlægges)

Navn:
Adresse:
Post nr. og by:
E-mail:
Tlf. nr.:

Ejerforhold: Privat Kommunalt Andet:

Fremsendes ansøgningen af andre end ejeren, skal der udtrykkeligt gøres opmærksom på dette og der 
skal medsendes en fuldmagt fra ejeren til, at konsulent/ ansøger kan søge på vegne af ejeren. Hvis 
adkomsten til arealet er tidsbegrænset, skal det fremgå heraf, og at ejeren er indforstået med 
tidsperspektivet for udarbejdelse af en lokalplan.

Ovennævnte gælder også, såfremt projektforslaget forudsætter råderet over anden ejendom, herunder 
vejadgang.

Nuværende forhold
Lokalplanområdet omfatter følgende matr. nr.: Ejerlavsbetegnelse og sogn:

Områdets nuværende anvendelse:

Zonestatus: Byzone Landzone Sommerhusområde
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Spildevandsanlæg - tankanlæg/bassiner samt pumpestation til opsamling som 
anvendes til forsinkelse af spildevand og regnvand. 

Mads Bisballe Østergaard og Jakob B Ø

del af 8a

Landbrugsdrift

Flytkær 18, Ølstrup
6950 Ringkøbing

cae@geopartner.dk / bhj@geopartner.dk
8800 Viborg
Asmildklostervej 11
Geopartner Landinspektører A/S

3080 8247 / 2010 9830

✔

Nørby, Ringkøbing Jorder

✔



En del af oplysningerne for fremgår af tingbogen samt af BBR-oplysningerne for ejendommen. 
Herudover er det muligt for ansøger at finde en række oplysninger på kommunens hjemmeside 
www.rksk.dk samt på Miljøministeriets hjemmeside www.miljoeportal.dk.

Er området omfattet af gældende kommuneplanramme(r):
Se rksk.viewer.dkplan.niras.dk/ dkplan > lokalområder Ja Nej

Hvis ja, hvilke:

Er området omfattet af gældende lokalplan(r) og /  eller byplanvedtægte(r):
Se www.rksk.dk > Om kommunen > Planer og Kort > Lokalplaner Ja Nej

Hvis ja, hvilke:

Kommuneplanen
En lokalplan må ikke være i strid med kommuneplanen. Såfremt projektforslaget ikke er i 
overensstemmelse med kommuneplanen indgår Planlægning i en dialog med ansøger for at undersøge 
om projektændringer kan medvirke til, at projektet ikke strider mod kommuneplanen, eller om 
projektet kan gennemføres ved udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. Fraviges 
kommuneplanen skal der redegøres for den planlægningsmæssige begrundelse for fravigelsen, samt 
hvilke konkrete ændringer af kommuneplanen eller andre planer der forudsættes.
Den digital kommuneplan kan findes her: rksk.viewer.dkplan.niras.dk/ dkplan

Hvordan er sammenhængen med det eksisterende planlægningsgrundlag i området? Ja Nej

Ansøgningen er i overensstemmelse med kommuneplanen

Ansøgningen forudsætter et tillæg til kommuneplanen

Ansøgningen er i overensstemmelse med gældende lokalplan(er) eller byplanvedtægt(er)

Beskriv de 
planlægningsmæssige og andre 
begrundelser for fravigelse fra 
kommuneplanen

Servitutundersøgelse
Ansøger er selv ansvarlig for, at der ikke er servitutter, der strider mod lokalplanforslaget. Ansøgers 
konsulent skal udarbejde en servitutundersøgelse i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget. 
Servitutundersøgelsen bør senest fremsendes sammen med udkast til lokalplanforslaget.
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Området er ikke omfattet af kommuneplanrammer, og etablering af det ansøgte 
forudsætter derfor udarbejdelse af ny lokalplan samt kp-tillæg. 
Området ligger placeringsmæssigt fornuftigt i forhold til eksisterende 
spildevandsledninger i området.

✔

✔

✔
✔

✔



Tegnings- og kortbilag
Kortbilag skal indtegnes på kommunens grundkort. Grundkort kan rekvireres hos kommunens afdeling for 
Kort og Geodata, ved:

Jens Braae (jens.braae@rksk.dk)
Anne-Marie Gintberg (annemarie.gintberg@rksk.dk)

Til ansøgningen medsendes som minimum følgende:
1. Oversigtsplan (Områdets geografiske placering i byen/ landskabet).
2. Bebyggelsesplan/ illustrationsplan med områdets omgivelser inklusiv udstykningsplan.
3. Andre tegnings- og kortbilag til supplering af den beskrivende tekst.

Herudover kan fremsendes andet illustrativt materiale, eksempelvis visualiseringer af henholdsvis projektet, 
samt forholdet til de eksisterende omgivelser.
Nødvendigheden heraf afgøres af Planlægning i forhold til det konkrete projekt.

Kortbilag skal fremsendes i et målfast og læsbart målforhold, som f.eks. 1:500, 1:1000, 1:2000 og 1:4000.

Miljøvurdering af planer
Før et nyt plangrundlag kan vedtages skal det vurderes om realiseringen af planens muligheder vil medføre 
væsentlige indvirkninger på miljøet.

Nogle planforslag vil være obligatorisk omfattet af krav om miljøvurdering. Det gælder planer hvor der kan
ske en påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder samt planer på bilag 1 og 2, og hvis planen
ikke omhandler mindre aktiviteter på lokalt plan.

I alle andre tilfælde skal der foretages en miljøscreening.  Dette gælder også planer, der omfatter aktiviteter
der ikke står på bilag 1 og 2. Resulterer screeningen i at planen må antages at kunne få væsentlige 
indvirkninger på miljøet, skal der gennemføres en miljøvurdering (Miljørapport).

Ja Nej Bemærkninger/ begrundelse
Kan planen påvirke et internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt

Ja Nej Hvis ja, hvilket punkt på bilaget
Planlægges for aktiviteter på Bilag 1
Planlægges for aktiviteter på Bilag 2

Begrundelse
Fastlægger planen anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan eller indeholder 
planen mindre ændringer i sådanne 
planer?
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Planen vedrører et areal på ca. 3,8 ha og vurderes at være et 
mindre område på lokalt plan.

nej, under 150.000 PE
Pkt. 10g

✔

✔

✔

✔



Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)
Planlægges der for et konkret projekt skal det vurderes, om projektet skal miljøvurderes.

Hvis projektet er på Bilag 1 er projektet oblikatorisk omfattet af krav om miljøvurdering (dvs. der skal 
udarbejdes miljøkonsekvensrapport).

Hvis projektet er på Bilag 2 skal projektet miljøscreenes.

Projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal 
bygherre ansøge om en afgørelse om, hvorvidt projektet skal miljøvurderes. Ansøgningsskema kan 
rekvireres hos Planlægning.

VVM Ja Hvis ja, hvilket punkt på 
bilaget

Nej

Optræder projektet på Bilag 1
Optræder projektet på Bilag 2

Øvrige oplysninger, som kan være relevante for projektet.

Underskrift
Ansøger står inde for, at oplysningerne er korrekte. I det omfang oplysningerne er modtaget fra anden 
kilde, kan der henvises hertil, ligesom ansøgningen kan vedlægges dokumentation i form af kortudsnit, 
landinspektørerklæringer m.m. Ansøger står tillige inde for, at der er overensstemmelse mellem 
ansøgning og kortbilag m.m.

Nedenstående ejer erklærer hermed, at der ønskes igangsat udarbejdelse af plangrundlag på baggrund 
af de vedlagte oplysninger om det ansøgte.

_________ _____ ______ _________ ___ _________

Dato, underskrift: Ejer 1 Dato, underskrift: Ejer 2

_________ _____ ______

Dato, underskrift: Ansøger

Ansøgningen bedes sendt digitalt til land.by.kultur@rksk.dk – mærk email med ”Ansøgning om ny lokalplan”

5

Pkt. 10g

Der er vedlagt: 
Bilag 1: Notat fra RS Forsyning                                                               Bilag 4: Foreløbig visualisering   
Bilag 2: Kort med planområdets afgrænsning (samt shp-filer)         Bilag 5: Fuldmagt fra ejer    
Bilag 3: Projekttegning - bassiner                                                           Bilag 6: Eksisterende ledningsanlæg  
Idet etablering af spildevandsanlægget ved Holstebrovej skal ses i relation til en samling af al spildevand ved Tarm 
renseanlæg henvises til ansøgningen "For udvidelse af Tarm Renseanlæg samt et sammenhængende ledningstracé 
på tværs af kommunen "

1. maj 2022 På vegne af RS-forsyning - Bent Hulegaard Jensen, Geopartner

✔

✔
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Grund ved Holstebrovej 

Den sydligste del af matrikel 8a, Nørby, Ringkøbing Jorder, som Ringkøbing-Skjern Forsyning 

har købt, skal anvendes til spildevandsforsyning, og er i særdeleshed vital for den fremtidige 

udvikling af spildevandsinfrastrukturen i kommunen. Desuden er der mulighed for, at etablere 

et regnvandsbassin på arealet.

Grunden er i forvejen et knudepunkt for de transmissionsledninger med vand og spildevand der 

går nord om byen.   

Spildevand 

Spildevandsforsyningen står over for en centralisering af rensestrukturen, hvor rensningen 

koncentreres på renseanlægget i Tarm. Derfor nedlægges Ringkøbing renseanlæg. Når 

Ringkøbing renseanlæg nedlægges skal spildevandsafledningen ”vendes om” så spildevandet ikke 

længere ledes til havnen, men ledes den anden vej til de transmissionsledninger der går nord om 

byen. Forsyningen skal altså bruge et areal til udligningstanke nord for byen til at samle 

spildevandet for at pumpe det videre sydpå. Her er placeringen på den sydlige del af matrikel 8a 

optimal, fordi spildevandet ikke skal pumpes så langt. Det skyldes at grunden i forvejen er et 

knudepunkt for de omkringliggende spildevandsoplande, og fordi de eksisterende 

transmissionsledninger krydser den nordlige kant af den købte grund. Grunden gennemskæres 

således allerede af en Ø315-spildevandsledning, og der ligger en pumpestation i hjørnet mellem 

Holstebrovej og indkørslen til Holstebrovej 39B, se også bilag 6, eksisterende ledningsanlæg.

Spildevandsforsyningen vil opføre et tankanlæg med tre tanke på grunden, der skal fungere 

som udligningsbassin. De tre tanke vil blive gravet så meget ned som grundvandsspejlet 

tillader, men vil maksimalt være 3,55 meter i højden over terræn. Tankene overdækkes og 

bliver hermetisk lukket. De males i en neutral farve, og der plantes et 5-rækket 

beplantningsbælte med blandede træer og buske så tankene med tiden vil blive camoufleret. 

Der er vedlagt visualiseringer af arealet når tanke og buske er etableret, se også bilag 4, 

foreløbig visualisering.

På grunden vil der også blive nedgravet ledninger og brønde, hvoraf kun styreskabene og 

eventuelle udluftningsrør vil være synlige.  Desuden er der mulighed for etablering af et 

regnvandsbassin.

Bilag 1: Notat fra RS Forsyning
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Tidsplan 

Ledningerne fra Ringkøbing by og ud til udligningstankene skal føres langs Holstebrovej. 

I 2023-2024 renoverer Vejdirektoratet Holstebrovej. Det renoveringsarbejde vil forsyningen 

gerne udnytte til at få lagt en spildevandsledning med. Entreprisen skal i udbud i 2022, og 

derfor er det nødvendigt at vide om de planlagte bassiner kan placeres på matrikel 8a, 

Nørby, Ringkøbing Jorder inden udbudsmaterialet udarbejdes. Hvis der ikke kan påregnes 

anvendelse af grunden kan forsyningen af gode grunde ikke gå med i entreprisen. Hvis der 

så efterfølgende gives tilladelse vil vi skulle grave Holstebrovej op igen, til stor gene 

for trafikanterne, store meromkostninger for forsyningen, og Vejdirektoratet får gravet en helt 

ny vej op. Derfor vil en afklaring af ændret anvendelse være ønskelig i starten af 2022. 



Kortbilag 1 - Matrikelkort 

Lokalplangrænse 

Skel iflg. matrikelkortet 

50d Matrikelnummer 

www.geopartner.dk +45 70 12 10 11 CVR: 20014784 © SDFE - © Geodatastyrelsen - © Hexagon

Bilag 2: Lokalplanområdeafgrænsning

Der er ikke vejbyggelinjer eller højdebidrag



Bilag 3: Projekttegning af bassiner



Bilag 4: Foreløbig visualisering

Ringkøbing-Skjern Forsyning 

1) Anlægget set fra øst/nord-øst, ved Holstebrovej

Foreløbig visualisering 1: Lokalplanområdet set fra nordøst (Holstebrovej) mod sydvest. Der er indsat en 5-rækket slørende 
beplantning der gør at tankanlæggene ikke fremstår så synligt for omgivelserne (toppen af tankanlæg er vist med grå farve 
for at vise placering). Endelig visualisering fremsendes ved projektering.

Foreløbig visualisering 2: Lokalplanområdet set fra øst (Holstebrovej) mod vest. Der er indsat en 5-rækket slørende 
beplantning der gør at tankanlæggene ikke fremstår så synligt for omgivelserne (toppen af tankanlæg er vist med grå farve 
for at vise placering). Endelig visualisering fremsendes ved projektering.



2) Anlægget set fra syd, ved Vestre Ringvej

Foreløbig visualisering 3: Lokalplanområdet set fra syd (Vestre Ringvej) mod nord. Der er indsat en 5-rækket slørende 
beplantning der gør at tankanlæggene ikke fremstår så synligt for omgivelserne (toppen af tankanlæg er vist med grå farve 
for at vise placering). Endelig visualisering fremsendes ved projektering.



Bilag 5: Ejer fuldmagt



Bilag 6: Eksisterende ledningsanlæg indenfor lokalplanområdet 


	Ansøgningsskema
	Bilag 1 - Notat_RS-forsyning
	Bilag 2 - Lokalplanområdeafgrænsing
	Bilag 3 - Projekttegning af bassiner
	Bilag 4 - Foreløbig visualisering
	Bilag 5 - Ejer_fuldmagt
	Bilag 6 - Eksisterende ledningsanlæg

