
Notat - behandling af bemærkninger og indsigelser til Tillæg 25 og Lokalplan 443

Der har været gennemført en offentlig høring i perioden 23. november 2020 til 25. januar 2021 af Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2017-2029 samt 
Forslag til Lokalplan 433 for et område til udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej, Ringkøbing.

Der har været gennemført en supplerende høring i perioden 12. marts til 9. april af Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2017-2029.

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt bemærkninger, en kopi 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 Erhvervsstyrel

sen

Spørgsmål fra Erhvervsstyrelsen til administrationen den 14. december 2020:

Jeg har et spørgsmål til kommuneplantillæg nr. 25 for udvidelse af et aflastningsområde ved Herningvej. På side 21 i 
planforslaget (side 26 i PDF) er der skemaet ”Den nye udvalgsvarehandels effekter for den eksisterende 
udvalgsvarehandel”. I tabellen henvises der til Herning og Holstebro, hvor der står, at effekten vil være < 1 % for 
begge kommuner. Hvad er baggrunden for disse tal?

Administrationens svar på spørgsmålet den 14. december 2020:

Baggrunden for de angivne begrænsede effekter for Herning og Holstebro såvel som centerområderne i disse byer er 
dels, at der hentes en forholdsvist begrænset omsætning målt i kr. og ører fra disse byer, og dels at der er en meget 
stor eksisterende omsætning i disse byer og kommuner jf. f.eks. seneste detailhandelsanalyser.

Konkret er det vurderet, at der vil blive hentet i størrelsesordenen 6 mio. kr. pr. år fra Herning og i størrelsesordenen 5 
mio. kr. pr. år fra Holstebro. Når disse omsætningsnedgange sammenholdes med de eksisterende 
udvalgsvareomsætninger på i størrelsesordenen 4 mia. kr. pr. år i Herning og ca. 1,85 mia. kr. pr. år i Holstebro, så er 
det klart, at effekterne bliver meget begrænsede og under 1 %.

Det er vurderet, at det væsentlige aspekt i beskrivelsen af effekterne i Herning og Holstebro er et evt. sammenfald 
mellem de konkrete nye butikker og eksisterende butikker i Herning og Holstebro. Det vurderes, at der kun i en sådan 
situation kan blive tale om mærkbare effekter og for den enkelte butik.

Da der er tale om en forholdsvist lille udbygning vil effekterne i høj grad afhænge af de konkrete butikker, og det er 
ikke muligt på forhånd at vurdere effekterne mere præcist, herunder ej heller muligt at fordele omsætningsnedgangene 
på de enkelte centerområder i Herning og Holstebro. Det er dog beskrevet, at omsætningen sandsynligvis fortrinsvist 

Ad 1

Det er noteret, at Erhvervsstyrelsen har haft 
spørgsmål til kommuneplantillægget og 
efterfølgende har vurderet, at redegørelsen 
er fyldestgørende.

Af forslag til Tillæg 25 side 21 fremgår:

For Herning og Holstebro vurderes det, at 
omsætningen især vil blive hentet fra 
aflastningsområderne, hvor der findes store 
udvalgsvarebutikker og butikker med 
særligt pladskrævende varegrupper, og at 
omsætningen i mindre grad vil blive hentet 
fra bymidterne, hvor der fortrinsvist findes 
mindre udvalgsvarebutikker. Effekterne vil 
være begrænsede og i størrelsesordenen 1 
% for det enkelte centerområde. Kun i de 
tilfælde, hvor nye butikker i 
aflastningsområdet i Ringkøbing har et 
varesortiment, der er direkte overlappende 
med varesortimentet i butikker i Herning og 
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Svar på indkomne bemærkninger

vil blive hentet fra aflastningsområderne i Herning og Holstebro. Også her er der tale om meget store udbudspunkter, 
hvorfor omsætningsnedgangene vil være forsvindende små og ikkemærkbare.

Endelig bemærkning fra Erhvervsstyrelsen:

Tusind tak for den uddybende forklaring. Vi vurderer, at redegørelsen er fyldestgørende og ikke har yderligere 
bemærkninger hertil.

Holstebro vurderes det, at effekterne kan 
være mærkbare for den enkelte butik.

For at følge op på styrelsens spørgsmål 
tilføjes følgende til teksten i det endelige 
tillæg:

Effekterne vurderes ikke at være mærkbare 
for andre bymidter og centerområder. Det 
er mest sandsynligt, at det er butikker inden 
for boligudstyr og lignende, der kan blive 
påvirket.

2 Bane Danmark Ingen bemærkninger

3 Herning 

Kommune

Ingen bemærkninger

4 Brand og 

Redning

Bemærkning til den offentlige høring:

Ændring i kommuneplanen påtænkes at give mulighed for byggeri. Opmærksomheden henledes på at forhold 
vedrørende beredskabets mulighed for indsats, redning og brandslukning, skal være i overensstemmelse med 
byggeloven/bygningsreglementet gældende for byggeriet opførsel, samt at adgangsveje, udstigningsarealer, 
brandredningsarealer m.v. for nyt byggeri skal etableres iht. gældende byggelov/bygningsreglement.

Bemærkning til den supplerende høring:

Det fremgår af høringen at lokalplanen giver mulighed for etablering af erhvervsbyggeri.

I forbindelse med udstykning til byggeri skal der etableres befæstede tilkørselsveje til fremføring af 
redningsberedskabets køretøjer jf. gældende byggelov/bygningsreglement.

Der skal etableres vendepladser for tilkørselsveje som er længere end 200 meter, vendepladser på tilkørselsveje som 
ender blindt samt areal til udstigning jf. gældende byggelov/bygningsreglement.

Ad. 4

Bemærkningerne er noteret og videregives 
til ansøger. Lokalplanen er disponeret, 
således at forholdene kan imødekommes.
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Ved etagebyggeri skal der afsættes redningsareal til håndstiger og drejestiger jf. gældende bygge-
lov/bygningsreglement.

Endvidere henvises til bygningsreglementets krav til maksimal drejeradius. Tilkørsel til indkørsel medregnes ikke i 
maksimal drejeradius.

Ved udstykning af erhvervsområder, skal der etableres vandforsyning til brandbekæmpelse iht Brand & Redning 
MidtVest Risiko dimensionering – Vandforsyning til brandbekæmpelse.

5 Advokat 
Anders 
Hessner på 
vegne af LIDL 
Danmark K/S

Bemærkning til den offentlige høring:

Indsigelsen angår retlige spørgsmål, og indsigelsen er opbygget på den måde, at der i afsnit 2 og 3 ses på forslag til 
kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29, mens der i afsnit 4 ses på forslag til lokalplan nr. 443.

1. Indledning – kort sammenfatning

Nærværende indsigelse angår såvel forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 som forslag til 
lokalplan nr. 443. Først anføres der indsigelsesgrunde i forhold til forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 
2017-29, dernæst anføres indsigelsesgrunde i forhold til forslag til lokalplan nr. 443.

Der kan påvises væsentlige tilblivelses- og hjemmelsmangler i forhold til forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til 
kommuneplan 2017-29, hvilket er uddybet nedenfor i afsnit 2 og 3. Da der er tale om retlige forhold, kan ugyldighed 
fastslås af Planklagenævnet, hvis der efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget sker påklage til 
Planklagenævnet.

Rammestyringsprincippet gør, at såfremt kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 anses for ugyldigt, så er 
lokalplan nr. 443 automatisk også ugyldig. Men i forhold til forslag til lokalplan nr. 443 foreligger der derudover en 
selvstændig ugyldighedsgrund, da ibrugtagningsbestemmelsen om udvalgsvarebutik forud for dagligvarebutik ikke 
opfylder planlovens krav, hvilket er uddybet nedenfor i afsnit 4.

Nærværende indsigelse vil blive fulgt op med en påklage til Planklagenævnet, hvis planforslagene vedtages endeligt 
uden væsentlige ændringer. På grund af manglende muligheder for retlig lovliggørelse i forhold til hjemmelsmangler, 
må det antages, at en klage vil blive tillagt opsættende virkning.

5a
2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 -Tilblivelsesmangler

2.1. Planretlige krav om entydige og præcise planforslag

Der er ikke hjemmel til at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 i offentlig høring, da 
der foreligger modstrid med forslag til kommuneplan 2021-33.

Svar på bemærkning til den offentlig 
høring:

Ad 5a

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes 
vurdering, at der ikke er noget juridisk i 
vejen for, at bestemmelserne i Tillæg 25 
ville kunne være indarbejdet som en 
ændring til Kommuneplan 2021-2033 i 
forbindelse med den endelige godkendelse 
af Kommuneplan 2021-2033 den 20. april 
2021. 

For at skabe helt klarhed omkring 
processen, har der været udsendt et 
supplerende høringsbrev i 4 uger, med 
henblik på, at kommuneplantillægget kan 
vedtages som Tillæg 8 til Kommuneplan 
2021-2033.

Begrundelsen herfor er, at der ved 
indsigelsen er rejst tvivl om kommunens 
overlappende høringer af de to forslag. Ved 
at udsende i en supplerende høring er 
kommunens hensigter tydeliggjort over for 
indsiger og andre interessenter.

Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget 
Kommuneplan 2021-2033 endeligt den 20. 
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Det centrale problem er, at forslag til kommuneplan 2021-33 blev sendt i høring før forslag til kommuneplantillæg nr. 
25 til kommuneplan 2017-29.

Planloven § 24, stk. 1 angiver pligten til offentliggørelse af planforslag. Der gælder et krav om, at planforslag skal være 
præcise og entydige for at være gyldige som høringsgrundlag. Dette er fastslået i retspraksis.

I den tidligere kommuneplanlov § 21, stk. 1 fremgik eksplicit, at man kunne offentliggøre alternative planforslag. Af 
forarbejderne til planloven § 24 fremgår, at der fortsat er hjemmel til at offentliggøre alternative planforslag. Der 
henvises til vedhæftede uddrag af henholdsvis lovkommentar til kommuneplanloven og lovkommentar til planloven 
(bilag 1).

Derimod er det ret klart, at der ikke kan offentliggøres modstridende planforslag. Det er et faktum, at 
kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 er i modstrid med forslag til kommuneplan 2021- 2033. Henset 
til rækkefølgen for offentliggørelse af planforslagene må det derfor antages, at kommuneplantillæg nr. 25 til 
kommuneplan 2017-2029 er sendt i offentlig høring i strid med planloven § 24, stk. 1 og dermed ikke kan vedtages 
endeligt.

2.2. Planretlige vedtagelsesforhold – kronologi
Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 kan ikke tillige anses for et kommuneplantillæg til 
kommuneplan 2021-33. Kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 bortfalder derfor automatisk ved den 
endelige vedtagelse af kommuneplan 2021-33.

Det følger af planloven § 68, stk. 1, at region-, kommune- og lokalplaner, der er tilvejebragt efter de hidtidige planlove, 
opretholdes, indtil de ændres efter reglerne i denne lov. Der gælder således et successionsprincip, og Ringkøbing-
Skjern Kommunes kommuneplan 2017-2029 er efter offentliggørelsen og høringen af forslag til kommuneplan 2021 
ved at blive ophævet og afløst af netop kommuneplan 2021- 2033.

I vedhæftede afgørelse fra Planklagenævnet (MAD 2020.28 PKN – bilag 2) udtales generelt:

Planklagenævnet er imidlertid af den opfattelse, at der må være en formodning for, at det i forbindelse vedtagelsen 
af en kommuneplan er kommunens hensigt, at den tidligere kommuneplan med tilhørende tillæg ophæves, 
medmindre kommunen konkret skriver andet i kommuneplanen, eller der i øvrigt er særlige omstændigheder, som 
viser, at det ikke har været kommunens hensigt at ophæve tillægget/tillæggene. Planklagenævnet lægger i den 
forbindelse vægt på, at en kommuneplan og dertilhørende kommuneplantillæg som udgangspunkt skal anses som 
et samlet hele.

I det forslag til kommuneplan 2021-2033, der har været i høring, er der intet anført om opretholdelse af vedtagne eller 
kommende kommuneplantillæg til kommuneplan 2017-2029. Kommuneplantillæg til kommuneplan 2017-2029, 
herunder evt. kommuneplantillæg nr. 25, antages dermed at bortfalde automatisk ved den endelige vedtagelse af 
kommuneplan 2021-2033.

april 2021. Kommuneplan 2021-2033 
viderefører hovedstrukturafsnittet 
”Detailhandel” fra Kommuneplan 2017-2029 
uden ændringer af arealudlæg, mål og 
retningslinjer. Der sker alene opdatereringer 
af Tabel 1 og 2, korrekturrettelser samt 
sproglige tilretninger. Der er ikke 
indkommet bemærkninger i den offentlig 
høring af Forslag til Kommuneplan 2021-
2033, som har medført ændringer til 
hovedstrukturafsnittet ”Detailhandel” eller 
ændringer af de rammebestemmelser, som 
nævnes i Tillæg 25.

Tillæg 25 kan herefter vedtages som Tillæg 
nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033. De 
ændringer til kommuneplanen, som der er 
beskrevet og redegjort for i Tillæg 25 vil 
blive indarbejdet i Kommuneplan 2021-
2033. Der henvises til vedlagte bilag til 
nærværende notat, hvor kommuneplanens 
Detailhandelsafsnit med ændringer er vist.

Ad 5b

Byrådet har med vedtagelse af Tillæg 40 til 
kommuneplan 2017-2021 besluttet at 
revidere kommuneplanens målsætninger og 
retningslinjer for 
detailhandelsplanlægningen i Ringkøbing-
Skjern Kommune.

Det har været et politisk ønske at ændre 
detailhandelsplanlægningen. Med Tillæg 40 
er kommunes målsætninger for 
detailhandelsplanlægningen ændret på 
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Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 forholder sig til kommuneplan 2017-2029. Der er ikke holdepunkter for at antage, 
at dette kommuneplantillæg også forholder sig til den kommende kommuneplan 2021-2033, der endnu ikke er blevet 
endeligt vedtaget. Logikken er herefter den enkle, at vedtages og offentliggøres kommuneplantillæg nr. 25 før den 
endelige vedtagelse og offentliggørelse af ny kommuneplan 2021-2033, så vil kommuneplantillæg nr. 25 have en kort 
levetid, for ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplan 2021-2033 bortfalder dette 
kommuneplantillæg nr. 25 automatisk. Hvis det omvendte er tilfældet, dvs. kommuneplan 2021-33 vedtages først, så 
kan kommuneplantillæg nr. 25 ikke vedtages endeligt, da kommuneplantillæg nr. 25 er i modstrid med kommuneplan 
2021-33 i forhold til detailhandelsstruktur.

Ringkøbing-Skjern Kommune kan ikke påvise en planmæssig interesse i at fremskynde vedtagelse og offentliggørelse 
af kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan nr. 443 alene med det formål, at lokalplan nr. 443 skal opnå retsvirkninger, 
uagtet kommuneplantillæg nr. 25 kun kan opnå at have retsvirkninger i en kort periode, indtil endelig vedtagelse og 
offentliggørelse af kommuneplan 2021-2033; kommunetillæg til kommuneplan 2017-29 bortfalder jo automatisk, når 
kommuneplan 2017-29 ophæves i forbindelse med den endelige vedtagelse af ny kommuneplan 2021-33.

I og med en kommuneplan med dertilhørende tillæg skal anses for et samlet hele, så er det juridisk meningsløst, når 
leder af Plan og Vejanlæg, Niels Peter V. Lauridsen, i mail til kommunaldirektøren og Byrådet af 17. november 2020 
anfører, at ”… [f]orslag til kommuneplantillæg 25 (Tillæg 25) er udarbejdet som et tillæg til KP17 med henblik på 
udsendelse i offentlig høring. Tillæg 25 forholder sig imidlertid både til KP17 og Forslag til KP21, som p.t. er i offentlig i 
offentlig høring.”

Et kommuneplantillæg kan ikke forholde sig til to forskellige kommuneplaner. Det er derfor uden hjemmel i planloven, 
når det sidst i anførte mail anføres, at ”… [s]åfremt Tillæg 25 vedtages efter vedtagelsen af KP21, vil planen blive 
vedtaget som et tillæg til KP21, med de konsekvensrettelser, der følger heraf.” Dette kan ikke lade sig gøre i 
offentliggørelsesdatabasen Plandata.dk, der indeholder de juridiske bindende plandokumenter.

Dermed er der kun den mulighed, at Ringkøbing-Skjern Kommune forcerer den endelige vedtagelse af 
kommuneplantillæg nr. 25 og laver de varslede ”konsekvensrettelser” i kommuneplan 2021-2033 i forbindelse med den 
endelige vedtagelse. Disse ”konsekvensrettelser” har som forudsætning, at der er modstrid mellem forslag til 
kommuneplan 2021-2033 og forslag til kommuneplantillæg nr. 25, uagtet der ikke er hjemmel til at have modstridende 
planforslag i høring på samme tid, da dette forplumrer formålet med offentlig høring. Det er desuden en forudsætning, 
at der skal være hjemmel i planloven § 27, stk. 2 til at lave de såkaldte ”konsekvensrettelser” i kommuneplan 2021-
2033 i forbindelse med den endelige vedtagelse.

baggrund af en aktiv og nærværende proces 
med Byrådet. Målsætningerne er blevet 
opdelt i en generel del samt en mere 
konkret del for de enkelte hovedcenterbyer.

I 2015 blev der gennemført en 
detailhandelsundersøgelse ”Detailhandlen i 
Ringkøbing-Skjern Kommune – 
udviklingsmuligheder og scenarier, 2015”. 
Detailhandelsundersøgelsen lå til grund for 
revisionen af detailhandelsstrukturen i 
Kommuneplan 2017-2029 og er dermed 
også en del af baggrunden for Tillæg 40.

Forslag til Tillæg 25 er i overensstemmelse 
med kommuneplanens målsætninger. Med 
Tillæg 25 udvides aflastningsområdet 
geografisk og arealrammen for 
aflastningsområdet hæves.

Planloven åbner mulighed for, at 
eksisterende aflastningsområder i særlige 
situationer kan udvides, hvis der er et 
tilstrækkeligt kundegrundlag, og hvis der er 
behov for at give plads til butikker, der ikke 
uden videre kan etableres i bymidten. 

Med udvidelsen af aflastningsområdet 
skabes bedre rammer for den detailhandel, 
der ikke uden videre kan indpasses i 
bymidterne, da der skabes plads til 
arealkrævende butikker. 

Det vurderes, at en udvidelse af 
aflastningsområdet i Ringkøbing muliggør en 
udbygning af butiksstrukturen, med både 
nye store udvalgsvarebutikker og en 
dagligvarebutik. Dette vurderes at 
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2.3. Planloven § 27, stk. 2 – ændring af kommuneplan 2021-2033 ved endelige vedtagelse
Der er ikke hjemmel til at ændre kommuneplan 2021-33 i forbindelse med den endelige vedtagelse uden fornyet 
høring, da ”konsekvensrettelse” som følge af kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017- 29 reelt vil udgøre et 
nyt planforslag.

Planloven § 27, stk. 2, 1. led angiver, at i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen kan der foretages 
ændring af det offentliggjorte planforslag. Det relevante planforslag er forslag til kommuneplan 2021-2033, som findes 
i Plandata.dk.

Problemstillingen med ændring af kommuneplan 2021-2033 i forbindelse med den endelige vedtagelse har som 
allerede anført som forudsætning, at det senere offentliggjorte kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 
er i modstrid med det tidligere offentliggjorte forslag til kommuneplan 2021- 2033.

I tidligere omtalte mail af 17. december 2020 udtaler leder af Plan og Vejanlæg, Niels Peter V. Lauridsen, at ”… [d]et er 
administrationens vurdering, at denne ”indarbejdelse” ikke kræver fornyede høringer, da rettelserne har været i 
offentlig høring og dermed er det tale om konsekvensrettelser af KP21.” Det anførte er urigtigt, da det forudsætter, at 
kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 er sendt i høring i overensstemmelse med planloven § 24, stk. 
1 – hvilket ikke er tilfældet -, og at ændringerne kan vedtages uden ny høring med hjemmel i planloven § 27, stk. 2.

Planloven § 27, stk. 2 afgrænser ændringsretten i forbindelse med den endelige vedtagelse af et planforslag på 
følgende måde:

- Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har 
foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale 
sig.

I og med ændringerne ”som konsekvens” af kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 ikke er 
foranlediget af indsigelser fra tredjeparter fremsat i høringsperioden for forslaget til kommuneplan 2021-2033, 
så er den foreliggende ændringssituation ikke umiddelbart omfattet af det anførte. ”Indsigelsen” er 
foranlediget af Ringkøbing-Skjern Kommune eget modstridende forslag til kommuneplantillæg, som er 
vedtaget og sendt i høring, mens forslag til kommuneplan 2021-2033 allerede var i offentlig høring. De 
varslede ”konsekvensrettelser” har utvivlsomt karakter af ændringer, der på væsentlig måde berører 
detailhandelsvirksomheder i Ringkøbing- Skjern Kommune. Der er på ingen måde hjemmel til at lade høringen 
i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 ”erstatte” den høringsforpligtelse, 
der ellers gælder i medfør af anførte punkt i planloven § 27, stk. 2. Hele hørings- og vedtagelseskronologien 
bryder i så fald sammen, og betingelsen om entydige og præcise planforslag indeholdt i planloven § 24, stk. 1 
kan ikke anses for opfyldt.

understøtte Planlovens 
formålsbestemmelser, herunder særligt 
formålet om at skabe gode rammer for 
velfungerende markeder med en effektiv 
butiksstruktur. Formålet er et af tre 
ligeværdige formål for 
detailhandelsplanlægningen.

Planlægningen for en udvidelse af 
aflastningsområdet i Ringkøbing, herunder 
størrelsen af udbygningsrammen til hhv. 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker, tager 
bl.a. højde for den forventede udvikling i 
forbrugsgrundlaget og arealbehovet i 
oplandet frem mod år 2029, svarende til en 
knap 12-årig planperiode.

Der henvises til redegørelsen om 
detailhandel i det aktuelle 
kommuneplantillæg nr. 25 og redegørelsen 
for planlægningen for udvidelsen af 
aflastningsområdet udarbejdet af Cowi. 
Redegørelsen er udarbejdet med henblik på 
at skabe grundlag for den konkrete 
planlægning i Ringkøbing. Redegørelsen 
tager bl.a. afsæt i 
detailhandelsundersøgelsen fra 2015.

Det er Kommunens opfattelse, at 
redegørelserne lever op til kravene i 
Planlovens §11 e, stk. 3 og 4 samt 
Vejledning om detailhandelsplanlægning. 
Der henvises endvidere til at 
Erhvervsstyrelsens vurderer, at 
redegørelsen er fyldestgørende. Se 
bemærkning nr. 1.
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- Ved væsentlige ændringer i et forslag til kommuneplan skal erhvervsministeren have lejlighed til at udtale sig. 
Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor.

Ændringer, der ikke blot på væsentlig måde berører bestemte myndigheder eller borgere, men som i sig selv 
har en karakter, at Erhvervsministeren tilsynsfunktion undermineres, hvis der ikke foretages en fornyet 
høring, udløser en supplerende høringsforpligtelse. I forhold til aflastningscentre fremgår det af kataloget over 
nationale planinteresser, at Erhvervsministeren skal udøve tilsyn.

Det bemærkes, at fornyet høring af Erhvervsministeren ikke undtager for forpligtelsen til høring af andre 
berørte myndigheder og borgere.

- Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette offentliggøres m.v. efter 
reglerne i §§ 24-26.

De varslede ”konsekvensrettelser” indebærer ændringer i detailhandelsstrukturen i det offentliggjorte forslag 
til kommuneplan 2021-2033, som utvivlsomt udløser en høringsforpligtelse i forhold til berørte 
detailhandelsvirksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Som allerede anført, kan denne høringsforpligtelse 
ikke anses for ”erstattet” af den høring, der er foretaget i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg nr. 25 
til kommuneplan 2017-2029.

Henset til vedhæftede afgørelse MAD 1996.769 NKN (bilag 3) må det antages, at en ændring af 
detailhandelsstrukturen i forslag til kommuneplan 2021-2033, der sker som en ”konsekvensrettelse” med 
afsæt i kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029, har som konsekvens, at der reelt foreligger et 
nyt planforslag. I lyset af kommuneplantillæg nr. 40 til kommuneplan 2017-2029, der blev endeligt vedtaget 
den 6. oktober 2020 med afsæt i planstrategien, og som er 100% inkorporeret i forslag til kommuneplan 
2021-2033, så vil den del af hovedstrukturen i forslag til kommuneplan 2021-2033, der angår detailhandel, 
blive fuldstændig forandret. Dermed er Ringkøbing-Skjern Kommune nødsaget til at foretage ny høring af 
forslag til kommuneplan 2021-2033, hvis der på kommuneplanniveau skal vedtages en udvidelse af det 
eksisterende aflastningsområde.

Samlet set må administrationens vurdering af hjemlen i planloven § 27, stk. 2 til at foretage

”konsekvensrettelser” uden fornyet høring, anses for urigtig. Det bemærkes, at det i sagsfremstillingen for 
Økonomiudvalgets beslutning af 7. august 2018 om igangsætning af planlægning for udvidelse af aflastningsområdet 
ved Herningvej til også at omfatte Herningvej 93 anføres angående ”rettelsernes karakter”:

På baggrund af redegørelsen har byrådet 
mulighed for at træffe beslutning om at 
imødekomme ansøgningen om en udvidelse 
af aflastningsområdet. Beslutningen skal 
træffes på baggrund af en samlet vurdering 
og afvejning af hensynet til bymidten, 
konkurrencen og oplandseffekten. Der er 
tale om tre ligeværdige hensyn, som det er 
byrådets opgave at afveje i den konkrete 
planlægningssituation.

Det er denne afvejning, der ligger til grund 
for den aktuelle ændring af kommuneplanen 
og vedtagelse af lokalplanen.

Baggrunden for planlægningen er en 
konkret ansøgning om både ombygning og 
modernisering af eksisterende 
udvalgsvarebutikker, nye 
udvalgsvarebutikker og en ny 
dagligvarebutik. En væsentlig ombygning af 
de nuværende udvalgsvarebutikker 
vurderes ikke at være i overensstemmelse 
med den gældende lokalplan for området, 
hvorfor det i sig selv forudsætter udvidelse 
af aflastningsområdet.

Lokalplan 443 har bl.a. til formål, at 
områdets disponering sikrer et godt samspil 
med omgivelserne med fokus på projektets 
placering ved indfaldsvejen til Ringkøbing, 
så der gives den bedst mulige velkomst og 
indbyder til at komme ind til byen.

Planlægningen vil muliggøre 5.900 m² 
detailhandel i udvidelsen af 
aflastningsområdet fordelt med 4.500 m² på 
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- Såfremt der træffes politisk beslutning om at igangsætte planlægningen for projektet på Herningvej og 
dermed fravige byrådets mål i kommuneplanen, anbefaler administrationen, at kommuneplanens afsnit om 
detailhandel revideres gennemgribende på baggrund af en temadrøftelse i relevante udvalg om den fremtidige 
linje i detailhandelsplanlægningen.

 I kommuneplantillæg nr. 40 til kommuneplan 2017-29, der er inkorporeret i forslag til kommuneplan 2021- 33, er 
detailhandelsstrukturen uændret, således at vurderingen af behov for en gennemgribende revision fortsat er relevant.

5b
3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 - hjemmelsmangler:

3.1. Planlægningsmæssig begrundelse

Der foreligger ikke en saglig planlægningsmæssig begrundelse for forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til 
kommuneplan 2017-29.

Ethvert planforslag skal være forankret i en saglig planlægningsmæssig begrundelse for at være gyldigt.

Historikken forud for vedtagelse og offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 er 
følgende:

- 22. december 2017 fremsendte REMA Etablering A/S en ansøgning om etablering af en dagligvarebutik på 
adressen Herningvej 93.

- På baggrund af nævnte ansøgning af 22. december 2017 og en ansøgning vedrørende en dagligvarebutik på 
Søndervigsvej 5-7 anmodede Ringkøbing-Skjern Kommune COWI om at lave en detailhandelsredegørelse, som 
forelå 15. april 2018.

- I juni 2018 blev der sat en sag på dagsorden for igangsætning af planlægning for butiksprojekterne på 
henholdsvis Herningvej 93 og Søndervigsvej 5-7. Administrationens indstilling på basis af et uddybende notat 
af 5. juni 2018 baseret på COWI’s redegørelse af 15. april 2018 var negativ i forhold til udvidelse af 
aflastningscentret til også at omfatte Herningvej 93. Denne negative indstilling var begrundet i de negative 
effekter i forhold til bymidten, og at en udvidelse aflastningscentret måtte antages at ville ændre 
styrkeforholdet mellem aflastningscentret og bymidten til aflastningscentrets fordel i strid med 
målsætningerne i kommuneplan 2017-29. 

- Økonomiudvalget besluttede den 7. august 2018, at der skulle igangsættes en planlægning for udvidelse af 
aflastningscentret til også at omfatte Herningvej 93. På dette tidspunkt angik projektet ombygning af de 
eksisterende butikker på Herningvej 93 + en ny dagligvarebutik.

- Der blev herefter gennemført en forhøring i efteråret 2018, som ikke resulterede i et efterfølgende forslag til 
ændring af kommuneplanen m.v.

udvalgsvarer og 1.200 m² på en 
dagligvarebutik og yderligere 200 m² på en 
lukket varegård til dagligvarebutikken. 
Arealmæssigt udgør dagligvarebutikken 
således knap en fjerdedel af projektet.

I udvidelsesområdet findes i dag ca. 3.420 
m² udvalgsvarebutikker og en butik på 600 
m² med særligt pladskrævende 
varegrupper. Bygningerne, som de 
eksisterende butikker er i, ombygges eller 
nedrives helt eller delvist som led i 
etableringen af de nye butikker. 
Planlægningen vil muliggøre yderligere ca. 
1.080 m² udvalgsvarebutiksareal set ift. 
dagens situation, men muliggør også en 
ombygning og modernisering af de 
eksisterende udvalgsvarebutikker.

Planloven og Vejledningen om 
detailhandelsplanlægning fastlægger ingen 
krav til omfanget af den nye 
udvalgsvarehandel i relation til omfanget til 
af den nye dagligvarehandel, men 
fastlægger at udvidelsen skal 
nødvendiggøres af et behov for mere 
udvalgsvarehandel.

Ad 5c

Se ad 5b

Etablering af en tidssvarende 
dagligvarebutik og de ønskede 
udvalgsvarebutikker på minimum 500 m2 
med centrale placeringer i Ringkøbing 
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- Den 7. januar 2020 tog Økonomiudvalget stilling til ”retning for revision af detailhandelsstrukturen i 
hovedcenterbyerne”, og for Ringkøbing blev følgende målsætning besluttet:

Der kan muligvis placeres dagligvarebutikker i periferien, men kun i eksisterende aflastnings- og 
lokalcentre. Der kan muligvis ske en udbygning ved Holstebrovej. I bymidten skal indretning og fortætning 
prioriteres.

I sagsfremstillingen anførtes:

Ændringen af målsætningerne medfører ikke, at detailhandelsstrukturen ændres – dette forudsætter 
konkret planlægning med tilhørende redegørelser.

- Den 21. april 2020 blev forslag til kommuneplantillæg nr. 40 om bl.a. detailhandel til kommuneplan 2017-29 
vedtaget af Byrådet med henblik på offentlig høring fra 27. april 2020 til 24. juni 2020. I kommuneplantillæg 
nr. 40 var der ikke henvist til COWI’s redegørelse af 15. april 2018. Detailhandelsstrukturen forblev i uændret i 
planforslaget.

- Den 23. juni 2020 besluttede Økonomiudvalget, at der på baggrund af en revideret ansøgning skulle 
igangsættes planlægning for udvidelse af aflastningscentret. Det ændrede projekt inkluderede udover 
Herningvej 93 også Ndr. Ringvej 3, således at der udover de eksisterende butikker også ville kunne etableres 
nye udvalgsvarebutikker. Økonomiudvalgets beslutning var i strid med administrationens negative indstilling, 
som var begrundet med følgende:

En yderligere udvidelse af aflastningscentret med mulighed for udvalgsvarebutikker på Ndr. Ringvej 3 vil 
give en øget negativ påvirkning af bymidten samt må forventes at øge den negative omsætning for 
bymidten. Flere udvalgsvarebutikker vil skærpe konkurrencen i aflastningscentret yderligere og 
styrkeforholdet mellem bymidten og aflastningscentret vil falde yderligere ud til aflastningscenterets fordel.

- Der var herefter en ny forhøring frem til september 2020.
- Den 6. oktober 2020 blev kommuneplantillæg nr. 40 til kommuneplan 2017-29 med mindre ændringer 

endeligt vedtaget. Samme dag blev forslag til kommuneplan 2021-33 vedtaget med henblik på offentlig høring 
frem til den 4. januar 2021. I forslag til kommuneplan 2021-33 var kommuneplantillæg nr. 40 til 
kommuneplan 2017-29 inkorporeret (dvs. uændret detailhandelsstruktur), og der var i 
kommuneplanforslagets hovedstrukturafsnit om detailhandel ikke henvist til COWI’s redegørelse af 15. april 
2018.

- Den 17. november 2020 vedtog Byrådet forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 (og 
forslag til lokalplan nr. 443), hvor der blev henvist til COWI’s redegørelse af 15. april 2018. I 
sagsfremstillingen anførtes i forhold til effekter:

bymidte vil sandsynligvis indebære opkøb 
og nedrivning af flere ejendomme. 
Etableringen vil da bl.a. forudsætte, at der 
ikke er tale om bevaringsværdigt 
eksisterende byggeri, og at de nuværende 
ejendomsejere har mulighed for at sælge og 
til priser, der gør investeringen rentabel. 
Det kan endvidere være vanskeligt at 
etablere det ønskede antal 
parkeringspladser, som lever op til moderne 
krav ift. tilgængelighed, størrelse og 
disponering. Opfyldelse af moderne 
parkeringskrav vil medføre yderligere behov 
for opkøb af ejendomme. Endvidere er der 
miljømæssige forhold, som skal tages højde 
for. Bl.a. kan etablering af støjafværgende 
foranstaltninger mv. blive nødvendige.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke 
aktuelt kendskab til byggemuligheder i 
Ringkøbing bymidte af den størrelse og det 
omfang, der er nødvendigt for uden videre 
at kunne etablere det ansøgte. Heller ikke 
Skolegrunden lever op hertil. Derfor er der 
netop tale om en situation, hvor det vil 
kræve at ovennævnte tiltag gennemføres, 
for at der kan gives plads til det ansøgte. 
Altså er der i dette tilfælde tale om, at de 
ansøgte butikker ikke uden videre kan 
etableres i bymidten.

For udvidelsen af aflastningsområdet vil der 
gælde en minimumsstørrelse pr. butik på 
500 m², hvorved der søges sikret en 
rollefordeling mellem aflastningsområdet og 
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En udvidelse af aflastningsområdet vil skærpe konkurrencen i aflastningsområdet, mens konsekvenserne 
for bymidten, vil være negative.

Uagtet fastholdelse af detailhandelsstrukturen og en målsætning for Ringkøbing om prioritering af bymidten samt en 
målsætning om, at planlægning af eventuelle nye muligheder for udvidelser af dagligvarebutikker i periferien af 
Ringkøbing skal ske i eksisterende aflastnings- og lokalcentre, så må det konstateres, at COWI’s redegørelse af 15. 
april 2018, som ikke indgik i henholdsvis kommuneplantillæg nr. 40 og forslag til kommuneplan 2021-33, nu godt 
kunne bruges som redegørelsesgrundlag i forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29, trods det 
anførte i administrationens notat af 5. juni 2018.

Kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 angår bl.a. mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik uden 
for det eksisterende aflastningscenter, hvilket er i strid med den målsætning for kommuneplanlægning, der blev 
fastlagt allerede den 7. januar 2020.

Med andre ord kan der påvises en siksakkurs i planlægningen og et varierende oplysningsgrundlag. Der foreligger 
derfor ikke en saglig planlægningsmæssig begrundelse for forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-
29.

5c

3.2. Hjemlen i planloven § 5n, stk. 3 til at udvide et eksisterende aflastningsområde

Den grundlæggende hjemmel for at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 er 
planloven § 5n, stk. 3, der er sålydende:

Eksisterende aflastningsområder kan udvides, hvis der et tilstrækkeligt kundegrundlag og der er behov for at give 
plads til butikker, der ikke uden videre kan etableres i bymidten.

Eksisterende aflastningsområder kan ikke udvides for at skabe plads til en dagligvarebutik eller udelukkende 
dagligvarebutikker.

I ministersvar af 4. april 2017 til spørgsmål 53 under Folketingets behandling af lovforslag nr. 121 om modernisering af 
planloven udtalte Erhvervsministeren:

Sigtet med de nye muligheder for aflastningsområder er at skabe mulighed for etablering af primært store 
udvalgsvarebutikker, som ikke umiddelbart kan placeres i bymidten.

En retlig forudsætning for at planlægge for udvidelse af et aflastningsområde er således et konstateret behov for 
etablering af store udvalgsbutikker, som ikke umiddelbart kan placeres i bymidten. Etablering af dagligvarebutikker kan 
kun ske i kølvandet på store udvalgsvarebutikker.

Ringkøbing bymidte. Det er 
administrationens planfaglige vurdering, at 
en butik på 500 m² eller større er at 
betegne som en stor udvalgsvarebutik, set i 
forhold til Ringkøbing bys størrelse og 
bymidtens karakter.

At bygherre i øvrigt har vurderet, at det er 
markedsmæssigt urealistisk at realisere 
projektet i Ringkøbing bymidte ændrer ikke 
ved vurderingen iht. Planloven.

Ad 5d

Siden redegørelsens udarbejdelse er 
detailhandelsbranchen blevet ramt af 
Coronakrisen, som har betydet store 
udsving i forbrug og omsætning.

Det er vigtigt at bemærke, at nuværende 
situation ikke udtrykker en normalsituation. 
De aktuelle forbrugs- og omsætningstal kan 
derfor ikke anvendes til planlægning for 
detailhandel. Data fra redegørelsen 
udtrykker derimod bedre den 
normalsituation, som Ringkøbing-Skjern 
Kommune forventer indtræffer efter krisen.

Coronakrisen har også haft stor betydning 
for nethandlen, som er steget markant. 
Nethandlen er dels steget som følge af 
nedlukningen af dele af detailhandlen, og 
dels som en umiddelbar reaktion fra store 
dele af forbrugerne. 

Det er endnu for tidligt at vurdere den 
endelige betydning af stigningen i 
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”Ikke uden videre kan etableres i bymidten”

I Cowi’s redegørelse af 15. april 2018 anføres side 59 om ”skolegrunden” i bymidten, som er ubebygget:

Det vurderes, at der er potentiale for at tiltrække en eller flere mellemstore eller store udvalgsvarebutikker på 
f.eks. 500-1.500 m2 til Skolegrunden i tilknytning til Aldi og Netto. En udbygning med ny detailhandel på 
Skolegrunden vil bidrage til en bedre sammenhæng mellem Aldi og Netto og detailhandlen ved Nygade og 
restaurations- og cafémiljøet ved Vestergade, Kirkepladsen og Torvet. Placeringen på Skolegrunden vurderes dog at 
være mindre attraktiv for detailhandel end en placering direkte ved det overordnede vejnet f.eks. ved Enghavevej 
nær Aldi, Netto og byggemarkedet. Der dog umiddelbart ingen ledige byggegrunde ved Enghavevej i dette område.

Den såkaldte ”skolegrund”, der er ubebygget og beliggende i bymidten, er i forslag til kommuneplan 2021- 33 omfattet 
af rammeområde 36CE039, der muliggør etablering af store udvalgsvarebutikker.

Den uklare bemærkning i forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 på side 5 i afsnittet om 
planforslagets baggrund om, at bygherre har desuden vurderet, at projektet ikke er økonomisk realiserbart i bymidten, 
angår et uvedkommende planretligt hensyn. Ejersammenfaldet mellem ejeren af ”skolegrunden” og Herningvej 93 er 
noteret.

Der er således påviseligt planmæssige muligheder for at etablere store udvalgsvarebutikker i bymidten i Ringkøbing. 
Bygherres vurdering af den økonomiske realiserbarhed er et ulovligt hensyn, og betingelsen om ”ikke uden videre kan 
etableres i bymidten” er ikke opfyldt. Dermed er der ikke hjemmel til forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til 
kommuneplan 2017-29.

5d
”Tilstrækkeligt kundegrundlag”

Ad behov for yderligere areal til udvalgsvare- og dagligvarebutikker

I redegørelsen fra COWI dateret den 15. april 2018 forholder man sig til en udvikling i udvalgsvarehandlen, hvor der i 
sagens natur ikke er taget højde for coronakrisen og dens betydning for e-handel og udviklingen i leveringslogistik. De 
generelle bemærkninger herom i forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 side 14-15 ændrer 
ikke ved, at redegørelsen fra COWI ikke længere kan anses for aktuel. Da udvidelse af et eksisterende 
aflastningscenter primært skal kunne begrundes i et behov for yderligere detailhandelsrammer for store (nye) 
udvalgsvarebutikker, så er beslutningsgrundlaget mangelfuldt.

I planforslaget side 5 er anført angående en mulig dagligvarebutik på Søndervigvej:

For at fastholde muligheden for på sigt at planlægge for en udvidelse af bymidten, indgår en mulig udvidelse af 
bymidten med en dagligvarebutik på 1.200 m2 som forudsætning i den følgende detailhandelsredegørelse.”

nethandlen med dagligvarer som følge af 
Corona, herunder i hvilket omfang den 
øgede nethandelsandel fastholdes, om 
nethandelsandelen falder lidt for derefter at 
lægge sig lidt over niveauet før krisen, eller 
om det er begyndelsen til et egentligt 
gennembrud for nethandlen med 
dagligvarer. I beregningerne og 
vurderingerne er der regnet med en fortsat 
vækst i nethandlen.

Planlægningen for en udvidelse af 
aflastningsområdet i Ringkøbing, herunder 
størrelsen af udbygningsrammen til hhv. 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker, tager 
højde for bl.a. den forventede udvikling i 
forbrugsgrundlaget og arealbehovet i 
oplandet frem mod år 2029, svarende til en 
knap 12-årig planperiode. Behovet for 
yderligere areal til dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker i oplandet er beregnet 
til hhv. i størrelsesordenen 3.300 m² og 
9.000 m² frem mod år 2029.

Beregningerne viser, at de lokale borgeres 
samlede forbrug af dagligvarer vil stige 
marginalt, mens forbruget af udvalgsvarer 
vil falde lidt. Samtidig forventes turisternes 
forbrug af både dagligvarer og udvalgsvarer 
at stige væsentligt. Stigningen i 
forbrugsgrundlaget fra turister er baseret på 
den seneste detailhandelsanalyse for 
Ringkøbing-Skjern Kommune. Indtil 
Coronakrisen oplevede Ringkøbing-Skjern 
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I og med arealbehovet for yderligere areal til dagligvarebutikker af COWI skønnes at være mellem 2.400 kvm. og 
3.300 kvm., hvoraf ca. halvdelen må henføres til Søndervig, og hvoraf 1.200 m2 i Ringkøbing er reserveret til en mulig 
bymidteudvidelse, så kan der frem mod 2029 ikke redegøres for et forventet behov for en dagligvarebutik på 1.200 m2 
i forbindelse med udvidelse af aflastningscentret ved Herningvej.

COWI’s redegørelse side 9-10 og side 36-37 sammenholdt med planforslagets side 13-14 viser, at det udelukkende er 
en forventet stigning i turismen og turisternes forbrug frem mod 2029, der kan begrunde et forventet behov for 
yderligere detailhandelsrammer. Men det nævnes ikke i planforslaget, at COWI side 39 i forhold til geografisk fordeling 
af arealbehovet i oplandet anfører følgende:

Det vurderes, at lidt under halvdelen af behovet for yderligere areal til dagligvarebutikker vil være i og ved Søndervig, 
mens lidt over halvdelen vil være i og ved Ringkøbing.

Dette skal sammenholdes med, at behovet for yderligere areal til dagligvarebutikker frem mod 2029 - udelukkende 
begrundet i et forventet turismepotentiale - ifølge COWI ligger mellem 2.400 m2 og 3.300 m2, hvoraf ca. halvdelen 
som nævnt vedrører Søndervig. I 2019 er behovet i øvrigt opgjort af COWI til 600 kvm. for hele oplandet, så aktuelt er 
der ikke et påviseligt behov yderligere areal til dagligvarebutikker.

Ad centerhierarki – balance i forhold til bymidten

Ringkøbing er en by med langt under 20.000 indbyggere, og der kan derfor ikke udlægges bydelscentre i Ringkøbing. I 
planlægningsmæssig forstand udgør Ringkøbing dermed en mindre by.

Det fremgår af lovforarbejderne, at kriteriet ”tilstrækkeligt kundegrundlag” tillige skal sikre, at der ikke udlægges store 
aflastningsområder i mindre byer.

Kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 indebærer netop udlæg af et uforholdsmæssigt stort 
aflastningsområde i forhold til bymidten, og de negative konsekvenser heraf, som er blevet fremhævet af 
administrationen siden juni 2018, er i kommuneplantillægget side 17 blevet til følgende:

Planlægningen for udvidelsen af aflastningsområdet har negative effekter for den eksisterende detailhandel i 
Ringkøbing bymidte, men forhindrer ikke at bymidten i øvrigt udvikles, via fortætning af boliger og ved at sætte 
det historiske bymiljø i spil.

Det udtalte i kommuneplantillægget er nærmest uforståeligt, men det er et faktum, at administrationen i Ringkøbing-
Skjern Kommune med afsæt COWI’s redegørelse af 15. april 2018 og ud fra en planfaglig vurdering, jf. notatet af 5. 
juni 2018, konsekvent har vurderet, at udvidelse af aflastningscentret har negative konsekvenser for bymidten, og at 
styrkeforholdet vil ændres til fordel for aflastningscentret på bekostning af bymidten.

Samlet om ”tilstrækkeligt kundegrundlag”

Kommune en positiv udvikling i turismen. 
Den positive udvikling forventes at fortsætte 
i takt med genåbningen og normaliseringen.

Vejledning om detailhandelsplanlægning 
fastlægger, at turisme kan indgå som et 
parameter i fastlæggelsen af et 
aflastningsområdes størrelse, underforstået 
dets arealramme.

Samtidig med, at Økonomiudvalget den 7. 
august 2018 besluttede at igangsætte 
planlægningen for udvidelse af 
Herningvejscentret besluttede 
Økonomiudvalget, at igangsætte 
planlægningen for udvidelse af bymidten for 
at give mulighed for en ansøgt 
dagligvarebutik på Søndervigvej. 
Planlægningen for etablering af en 
dagligvarebutik på Søndervigvej er 
imidlertid ikke igangsat, idet ansøger har 
trukket ansøgningen tilbage.

Ad. 5e

Lokalplanen stiller krav om, at der skal 
gives ibrugtagningstilladelse til en 
udvalgsvarebutik før der kan gives 
ibrugtagningstilladelse til en 
dagligvarebutik.

Planforslagene fastlægger ikke 
bestemmelser om, at eksisterende butikker 
skal videreføres eller at en ny 
udvalgsvarebutik skal etableres på et 
bestemt areal inden for lokalplanområdet. 
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Der er således ikke noget faktuelt grundlag for at antage, at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag for at udvide det 
eksisterende aflastningscenter, og der er dermed ikke hjemmel til planvedtagelsen.

”Kan ikke udvides for at skabe plads til en dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker” Primus motor i 
bestræbelserne for at udvide det eksisterende aflastningsområde har siden 22. december 2017 været REMA Etablering 
A/S, og både det oprindelige og det nuværende projekt har en dagligvarebutik som spydspids.

Efter ændringen af projektet til også at omfatte Ndr. Ringvej 3 opstår der mulighed for etablering af nye 
udvalgsvarebutikker i udvidelsesområdet. De eksisterende udvalgsvarebutikker på Herningvej 93 kan ikke indgå i 
bedømmelsen, jf. det nedenfor i afsnit 4 anførte, selvom der sker en bygningsmæssig forandring af disse eksisterende 
butikker.

Herefter er spørgsmålet, om etablering af en ny udvalgsvarebutik på minimum 500 kvm. placeret på Ndr. Ringvej 3 er 
tilstrækkelig til at eliminere ”udelukkende dagligvarebutikker” i udvidelsesområdet nord for Herningvej?

Formålet med bestræbelserne for at udvide aflastningsområdet har stedse været at etablere en ny dagligvarebutik i 
udvidelsesområdet. Der er ikke sikre holdepunkter for at antage, at etablering af en udvalgsvarebutik på minimum 500 
kvm. på Ndr. Ringvej 3 tager brodden af dette i forhold ”udelukkende dagligvarebutikker”. Kriteriet ”udelukkende” er 
dog upræcist, og det er derfor et retligt spørgsmål, der må afklares af Planklagenævnet.

5e
4. Forslag til lokalplan nr. 443 – Hjemmelsmangler

Rammestyringsprincippet i medfør af planloven § 13, stk. 1 tilsiger, at såfremt kommuneplantillæg nr. 25 til 
kommuneplan 2017-29 tilsidesættes som ugyldigt, så vil lokalplan nr. 443 automatisk også blive tilsidesat som 
ugyldigt.

I forhold til forslag til lokalplan nr. 443 foreligger der en selvstændig ugyldighedsgrund, da 
ibrugtagningsbestemmelsen i punkt 12.5 ikke opfylder planlovens krav.

Af detailhandelsvejledning 2017 side 22 fremgår i tråd med lovforarbejderne følgende:

Med henblik på at sikre, at der ikke udlægges aflastningsområder til én dagligvarebutik eller til udelukkende 
dagligvarebutikker, stilles der krav om, at der først kan etableres dagligvarebutikker i et aflastningsområde, hvis 
der allerede er eller samtidig etableres udvalgsvarebutikker i området. Konkret betyder det, at kommunerne først 
kan give en ibrugtagningstilladelse til en dagligvarebutik i et aflastningsområde, enten samtidig med eller efter at 
en udvalgsvarebutik i området har fået ibrugtagningstilladelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune er derfor ikke 
enig i, at nye udvalgsvarebutikker kun kan 
placeres på adressen Ndr. Ringvej 3.

Svar på bemærkning til den 
supplerende høring:

Holdningen er noteret. Det er Ringkøbing-
Skjern Kommune vurdering, at proceduren 
for høringer i sagen er korrekte og at 
kommuneplantillægget kan vedtages som 
Tillæg nr. 8 til Kommuneplanplan 2021-
2033 og uploades i Plandata.

Den supplerende høring er blevet 
gennemført for at skabe klarhed omkring 
processen, hvormed kommunens intentioner 
med planlægningen er tydeliggjort.
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Dermed sikrer bestemmelsen, at der ikke kun er en hensigt om at etablere udvalgsvarebutikker, men at der er 
investeret i opførelse af butikkerne. Det gælder samtidig, at eksisterende aflastningsområder ikke kan udvides 
med henblik på etablering af én dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker.

Dette forhold vedr. forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse skal indarbejdes i lokalplaner for 
aflastningsområder.

Formålet er klart at sikre, at der kun kan etableres dagligvarebutikker i kølvandet på reel etablering af nye store 
udvalgsvarebutikker. Dette formål må være afgørende for fortolkningen af, om en ibrugtagningsbestemmelse om 
etablering af en udvalgsvarebutik forud for etablering af en dagligvarebutik kan anses for lovlig.

I lokalplanområdet for forslag til lokalplan nr. 443 findes i forvejen en møbelbutik og en genbrugsbutik, der efter 
ombygning skal forblive på Herningvej 93. Nye udvalgsvarebutikker, der kan begrunde udvidelsen af aflastningscentret, 
kan derfor kun etableres mod nord på adressen Ndr. Ringvej 3. Henset til det angivne formål kan 
ibrugtagningsbestemmelsen kun anses for lovlig, hvis det præciseres, at der skal være meddelt ibrugtagningstilladelse 
til en ny stor udvalgsvarebutik på Ndr. Ringvej 3.

En rettelse af ibrugtagningsbestemmelsen i overensstemmelse med det anførte er næppe tilstrækkelig til at gøre 
lokalplanen (isoleret set) lovlig. Som anført ovenfor i afsnit 3.2., så er hjemlen til at udvide et eksisterende 
aflastningsområde begrænset, og der er ikke hjemmel, hvis en udvidelse ”udelukkende sker for at skabe plads til en 
dagligvarebutik”. I og med de eksisterende butikker (møbelbutik og genbrugsbutik) ikke kan indgå i denne 
bedømmelse, så skal bedømmelsen foretages i forhold til en ny udvalgsbutik på minimum 500 kvm. i forhold til en 
dagligvarebutik på 1.200 kvm. Dette retlige spørgsmål er der ikke taget præcist stilling til i lovforarbejderne og må 
derfor afklares af Planklagenævnet, men henset til princippet om, at store udvalgsvarebutikker skal etableres forud for 
etablering af dagligvarebutikker, så er der ikke grundlag for at antage, at planlægning for et nyt udvalgsvareareal på 
under halvdelen af et nyt dagligvareareal er lovhjemlet.

 5. Sammenfatning

I forhold til forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 kan der påvises en række væsentlige 
tilblivelsesmangler, som har sit udspring i det forhold, at rækkefølgen for offentliggørelse af planforslag er forkert. 
Forslag til ny kommuneplan 2021-33 er blevet sendt i høring først, hvorefter det savner mening efterfølgende at sende 
et modstridende forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 i høring.

I forhold til forslag til kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-29 kan der endvidere påvises 
hjemmelsmangler, som har sit udspring i det forhold, at der i en mindre by som Ringkøbing er grænser for, hvor stort 
et aflastningscenter kan blive i forhold til bymidten, og at der ikke kan påvises et behov for en udvidelse af det 
eksisterende aflastningscenter.
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I forhold til forslag til lokalplan nr. 443, så følger det af rammestyringsprincippet, at manglende hjemmel i 
kommuneplanen medfører ugyldighed. Derudover kan ibrugtagningsbestemmelsen i lokalplanforslagets pkt. 12.5 ikke 
anses for lovlig, da den ikke tilstrækkelig præcist sikrer overholdelsen af princippet om etablering en ny stor 
udvalgsvarebutik forud for etablering af en dagligvarebutik i udvidelsesområdet.

Bemærkning til den supplerende høring:

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 25

1: Supplerende høring af forkert planforslag

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 12. marts 2021 offentliggjort en supplerende høring af kommuneplantillæg nr. 25 
til kommuneplan 2017-2029 med henvisning til planloven§ 27, stk. 2.

Den supplerende høring er baseret på juridiske selvmodsigelser. Som påpeget i indsigelsen fremsendt den 25. januar 
2021, så angår planloven§ 27, stk. 2 supplerende høring af et planforslag som konsekvens af en ændring af 
planfors/aget, hvor ændringen ønskes inkorporeret i forbindelse med den endelige vedtagelse. Forslag til 
kommuneplantillæg nr. 25 til kommuneplan 2017-2029 er uændret, men der påtænkes en efterfølgende ændring af 
kommuneplan 2021 -2033. Det forkerte plandokument er således genstand for høring.

Den supplerende høring angår ikke den påtænkte ændring af kommuneplan 2021-2033, hvor processen med endelig 
vedtagelse i øvrigt er blevet igangsat. Som det fremgår af referat af TMU-møde den 23. marts 2021, så har endelig 
vedtagelse af kommuneplan 20 21-2033 konsekvenser for kommuneplan 2017-2029 med tilhørende 
kommuneplantillæg. Dette fremgår direkte af sagsfremstillingen:

Der er siden vedtagelsen af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 vedtaget flere tillæg til kommuneplan 2017-
2029. Imidlertid vil disse tillæg bortfalde, hvis de ikke aktivt videreføres i Kommuneplan 2021-2033. Derfor 
anbefaler administrationen, at de vedtagne kommuneplantillæg indarbejdes i Kommuneplan 2021-2033 som 
en ændring. Ændringen vurderes ikke at udløse supplerende høring, idet der allerede har været gennemført 
offentlig høring af de aktuelle kommuneplantillæg. Endvidere medfører indkomne bemærkninger til Forslag til 
Kommuneplan 2021-2033 ikke ændringer, som har betydning for indarbejdelse af  de aktuelle tillæg. Følgende 
tillæg anbefales indarbejdet:

- Kommuneplantillæg nr. 32 for et område til erhvervsformål ved Beddingsvej Hvide-Sande

- Kommuneplantillæg nr. 45 for et område til centerformål ved Remisen i Skjern

Det kan konstateres, at den forudsætningsvise forståelse af planloven § 27, stk. 2 er fejlagtig. Høring er ikke i sig selv 
magisk. Det er supplerende høring heller ikke. Men det er fuldstændig korrekt, at kommuneplantillæg, herunder tillæg 
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nr. 25, til kommuneplan 2017-2029 vil bortfalde som konsekvens af vedtagelse og offentliggørelse af kommuneplan 
2021-2033.

2: Tillæg 25 til ophørende kommuneplan kan ikke forvandles til et tillæg til fortsættende kommuneplan

I høringsskrivelsen af 12. marts 2021 vedrørende den supplerende er anført følgende:

De ændringer til kommuneplanen, som der er beskrevet og redegjort for i Ti/læg 25 vil blive indarbejdet i 
Kommuneplan 2021-2033, såfremt Byrådet beslutter endeligt at vedtage tillægget som Tillæg nr. 8 til 
Kommuneplan 2021-2033.

 Det anførte er planretligt umuligt, for tillæg nr. 8 til kommuneplan 2021-2033 eksisterer mig bekendt ikke som et 
juridisk gyldigt plandokument. Et sådant kommuneplantillæg kan ikke oprettes i Plandata.dk på nuværende tidspunkt.

Hvis Kommuneplan 2021-2033 ønskes ændret i forbindelse med den endelige vedtagelse, så må der gås frem i henhold 
til hjemlen i planloven§ 27, stk. 2. Da ændringen er af en sådan karakter, at supplerende høring er nødvendig, så 
skulle der have været foretaget en supplerende høring af Forslag til Kommuneplan 2021-2033. Dette er ikke sket, så 
konsekvensen vil være, at Forslag til Kommuneplantillæg 25 automatisk bortfalder, og forslag til lokalplan 443 kan 
derfor ikke - henset til rammestyringsprincippet -  vedtages endeligt. Juridisk betyder det, at Ringkøbing-Skjern 
Kommune i givet fald må igangsætte en ny planproces vedrørende et kommuneplantillæg til kommuneplan 2021-2033. 
I kølvandet på dette nye forslag til kommuneplantillæg må så komme et nyt forslag til lokalplan.

3: Systematikken i Plandata

De juridisk gyldige plandokumenter skal oprettes i Plandata.dk.

I vedhæftede vejledning om indberetning af kommuneplantillæg i Plandata.dk er anført i afsnit 1.1.:

Ved oprettelse af kommuneplantillæg registreres generelle oplysninger kaldet stamdata. Første gang kladden 
gemmes, tildeles den automatisk et unikt planid, Figur 1, C. Planid'et kan ikke ændres, og det vil følge 
kommuneplantillægget i hele dets livsforløb. Planid'et kan løbende bruges til at identificere det konkrete 
kommuneplantillæg.

Det er obligatorisk at tildele kommuneplantillægget et plannavn samt angive, hvilken kommuneplan det er 
knyttet til, hvis kommunen har flere indberettede kommuneplaner i Plandata.dk.

Jeg har vedhæftet oplysningerne i Plandata.dk om kommuneplantillæg nr. 25, som ikke er knyttet til den kommende 
kommuneplan 2021-2033, hvilket i øvrigt også ville være en umulighed.

Af vedhæftede vejledning om indberetning af kommuneplaner i Plandata.dk er anført i afsnit 5:
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5. Aflysning af en vedtaget kommuneplan

For at aflyse en vedtaget kommuneplan i forbindelse med vedtagelsen af en ny kommuneplan, skal 
kommunen henvende sig til Plandata.dk support med følgende oplysninger:

- Aflysningsdato {datoen skal være efter ikrafttrædelsesdatoen og ikke senere end dags dato) Vær 
opmærksom på:

- Der kan ikke foretages ændringer i en aflyst plan.

- Alle underliggende rammer og retningslinjer vil blive aflyst.

- Tilhørende kommuneplantillæg med rammer og retningslinjer vil blive aflyst.

- VVM-redegørelser indberettet som kommuneplantillæg vil blive aflyst. Disse skal kommunen downloade 
fra den tidligere kommuneplan og uploade til den nye kommuneplan inden aflysningen.

Systematikken i Plandata.dk er således helt logisk i forhold til, at kommuneplanlægning er en ''rullende proces''. 
Kommuneplantillæg forholder sig i sagens natur til den gældende kommuneplan, og måtte Ringkøbing-Skjern 
Kommune ønske at ændre kommuneplan 2021-2033, så må der ændres foretages en supplerende høring forslag til 
kommuneplan 2021-2033 eller igangsættes en proces med et kommuneplantillæg efter den endelige vedtagelse og 
offentliggørelse af kommuneplan 2021-2033.

Den foreliggende hybridløsning er en juridisk umulighed i planretlig forstand, hvilket vil stå Ringkøbing- Skjern 
Kommune klart, når/hvis man vil forsøge at indberette kommuneplanændringen i Plandata.dk.

6 Advokat 
Westergaard 
på vegne af 
Coop

Bemærkning til den offentlige høring:
Som advokat for Coop Danmark A/S (herefter Coop) der driver flere dagligvarebutikker i Ringkøbing, skal jeg herved 
fremsende bemærkninger til forslag til lokalplan 443 og kommuneplantillæg nr. 25 for udvidelse af aflastningsområde 
ved Herningvej i Ringkøbing. Fristen for at fremkomme med bemærkninger udløber mandag den 25. januar 2021.

6a
Jeg skal venligst anmode om at modtage særskilt information om endelig vedtagelse af planforslagene, jf. planlovens § 
3 I, nr. 2, idet Coop forbeholder sig at påklage planvedtagelserne til Planklagenævnet.

6b
Forløbet fra november 2018 og til nu
Coop har den 26. november 2018 fremsendt bemærkninger under foroffentlighedsfasen, og har derudover den 12. juni 
2020 fremsendt bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 40, som bl.a. vedrørte detailhandel. Endelig har Coop den 8. 
juli 2020 fremsendt bemærkninger til et revideret projekt i en ny foroffentlighed.

Ad 6a

Orientering fremsendes samtidig med 
offentliggørelse af Byrådets beslutning.

Ad 6b

Se Ad 5b

Ad 6c

Se Ad 5b

Ad 6d
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Ringkøbing-Skjern Kommune har senest offentliggjort forslag til lokalplan 443 og kommuneplantillæg nr. 25, som Coop 
herved skal kommentere på.

Indledende bemærkninger
Det ansøgte projekt, som der nu planlægges for, er i klar modstrid med den overordnede udvikling, som kommunen 
hidtil har ønsket på detailhandelsområdet.

Ringkøbing Skjern Kommune reviderede i sommer kommuneplanen i kommuneplantillæg 40, hvorved man fjernede 
den bærende forudsætning om, at etablering af nye dagligvarebutikker i kommunen bør ske tæt på hovedstrøgene i 
bymidterne.

Kommunen har dermed besluttet sig for at ændre grundlæggende på kommuneplanen, ganske få år efter, at denne 
senest blev revideret.

Afvejningen af saglige hensyn i kommuneplanlægningen
De  hensyn, som med planloven varetages i forhold til areal planlægningen, er udtryk for mere overordnede 
samfundshensyn, som det naturligt tilkommer offentlige myndigheder at varetage. Kommuneplanlægningen er udtryk 
for en langsigtet planlægning, og bør følgelig baseres på valide oplysninger, og på en i sidste ende politisk afvejning af 
saglige hensyn, i forhold til den udvikling, som ønskes. Det er stærkt uheldigt, hvis en enkelt eller nogle få ansøgninger 
fra projektudviklere kan føre til, at kommuneplanen ændres gennemgribende i forhold til selve detailhandelsstrukturen i 
kommunen.

Ad 6c
Planlovens detailhandelsregler og detailhandelsvejledningen
Det følger af planlovens § Sm, stk. I, at arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten). § 
Sm, stk. I er planlovens hovedregel. Af detailhandelsvejledningen fra 2017 fremgår, at kommunerne for at fastholde 
handlen og livet i bymidten altid bør overveje, om et område til nye større butikker kan placeres i tilknytning til selve 
bymidten, evt. ved en udvidelse af selve bymidten.

Planlovens § Sn, stk. I, nr. I hjemler, at der udover udlæg af butiksarealer i bymidter, kan udlægges arealer til 
aflastningsområder i byer, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag, bl.a. for at give plads til butikker, som ikke uden 
videre kan placeres i bymidten. Af stk. 3 fremgår, at eksisterende aflastningsområder kan udvides, hvis der er et 
tilstrækkeligt kundegrundlag, og der er behov for at give plads til butikker, der ikke uden vide re kan etableres i 
bymidten.

Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår, at der skal være behov for at udlægge yderligere areal til 
såvel udvalgsvarebutikker som dagligvarebutikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidte, for at et 
aflastningsområde kan udvides. Det er der ikke tale om her, hvor det eksisterende bolighus skal ombygges, men i 

Detailhandelsstrukturen i Ringkøbing består 
af en bymidte, et aflastningscenter og et 
lokalcenter. Det eksisterende 
aflastningscenter er fuldt udbygget. I 
udvidelsesområdet findes i dag ca. 3.420 
m² udvalgsvarebutikker og en butik på 600 
m² med særligt pladskrævende 
varegrupper. Med udvidelsen af 
aflastningsområdet gives der mulighed for 
en modernisering af udvidelsesområdet. 

Planlægningen for en udvidelse af 
aflastningsområdet i Ringkøbing, herunder 
størrelsen af udbygningsrammen til hhv. 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker, tager 
højde for bl.a. den forventede udvikling i 
forbrugsgrundlaget og arealbehovet i 
oplandet frem mod år 2029, svarende til en 
knap 12-årig planperiode. Behovet for 
yderligere areal til dagligvare- og 
udvalgsvarebutikker i oplandet er beregnet 
til hhv. i størrelsesordenen 3.300 m² og 
9.000 m² frem mod år 2029.

Ad. 6e

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 
udviklet et beregningsværktøj, der kan give 
en indikativ vurdering af den forventede 
konkurrenceeffekt ved at udlægge et nyt 
butiksområde. Ringkøbing-Skjern Kommune 
har anvendt værktøjet til vurderingen af 
påvirkningen på priseffekten. Værktøjet 
viser, at planlægningen kan bidrage til 
lavere priser. Ringkøbing-Skjern Kommune 
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øvrigt forblive, såvel som den eksisterende genbrugsbutik skal forblive. Uanset, om der er tale om nedrivning og 
genopførelse, eller blot om ombygning, gælder i begge tilfælde, at der ikke er behov for nye butikker.

Som eksempler nævnes store udvalgsvarebutikker, og nye butikstyper og koncepter, der f.eks. kombinerer fysiske 
butikker og e-handel. Udvalgsvarebutikker på 500 m2, for slet ikke at tale om nye discountbutikker, synes ikke 
udelukkende at kunne placeres i et aflastningsområde.

6d
Forholdet mellem størrelsen på en by, og udlæg af aflastningsområder

Af de specielle bemærkninger i forarbejderne til § 5n fremgår bl.a., at det med nr. 1 bliver muligt at planlægge for 
aflastningsområder i de byer, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag, så det sikres, at der ikke udlægges store 
aflastningsområder i mindre byer. Ringkøbing er med sine ca. 9.500 indbyggere ikke nogen stor by, men må betegnes 
som en mindre købstad.

Af detailhandelsvejledningen fra 2017 fremgår, at der som udgangspunkt ikke kan udlægges store aflastningsområder i 
mindre byer, da størrelsen på aflastningsområdet bl.a. skal afstemmes med   byens størrelse. Det synes ikke at være 
tilfældet her.

6e
Hensynet til optimale konkurrenceforhold

Det fremgår af de specielle bemærkninger til lovændringen i 2017, at afgrænsningen af aflastningsområder skal ske ud 
fra hensynet til at sikre optimale konkurrenceforhold ved   koncentration og variation i udbuddet af butikker, samt god 
tilgængelighed for alle trafikarter. At hensynet til optimale konkurrenceforhold er et bærende hensyn, fremgår også af 
kravene til redegørelsen i kommune planen, som beskrevet i planlovens § I le, stk. 5.

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovændringen, at kommunerne ved planlægning for udvidelse af 
eksisterende aflastningsområder skal opfylde de samme redegørelseskrav, som ved udlæg af nye aflastningsområder. 
Af § 11e, stk. 5, nr. 1 fremgår, at der skal redegøres for det kundegrundlag, som etableringen af nye butikker baseres 
på, og det opland, som aflastningsområdet henvender sig til, samt en vurdering af, hvordan det planlagte 
aflastningsområde kan styrke konkurrencen med et større vareudvalg og lavere priser til fordel for forbrugerne.

Planloven forudsætter altså klart, at en udvidelse af et aflastningsområde kan styrke konkurrencen med et større 
vareudvalg og lavere priser til følge. Hvis en udvidelse ikke kan begrundes sagligt i hensynet til at sikre optimale 
konkurrenceforhold ved koncentration og variation i udbuddet af butikker, er lovens krav ikke opfyldt.

vurderer derfor, at planlægningen for 
udvidelsen af aflastningsområdet vil bidrage 
til at understøtte målet om at skabe gode 
rammer for velfungerende markeder med en 
effektiv butiksstruktur.

Det er ikke i sig selv et 
planlægningsmæssigt mål at beskytte 
eksisterende butikker mod konkurrence og 
omsætningsnedgang.

Ad 6f

Det er Kommunens opfattelse, at planlovens 
redegørelseskrav er opfyldt. Der henvises 
endvidere til at Erhvervsstyrelsens vurderer, 
at redegørelsen er fyldestgørende. Se 
bemærkning nr. 1.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at 
der ikke er sket væsentlige ændringer i 
butiksstrukturen siden 
detailhandelsanalysens udarbejdelse, og at 
detailhandelsanalysen fra 2015 dermed 
fortsat er retvisende for dagens situation – 
herunder også hvad angår 
detailhandelsanalysens vurderinger af den 
fremtidige udvikling indenfor bl.a. 
nethandlen.

Ad 6g

Det fremgår af Vejledning om 
detailhandelsplanlægning, at bydelscentre, 
aflastningsområder og lokalcentre ikke bør 
placeres på en sådan måde, at de samlet 
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Det fremgår entydigt af forslag til tillæg 25 til kommuneplanen, at udvidelsen af aflastningsområdet ikke bidrager til 
optimale konkurrenceforhold, idet effekten på konkurrencen er stort set ikke eksisterende. På side 17 i 
kommuneplantillæg 25 fremgår, at en udvidelse vil have negative effekter for den eksisterende detailhandel i 
Ringkøbing Bymidte, mens det på side 18 fremgår, at den beregnede konkurrencemæssige effekt anslås at blive "lille".

Det fremgår af den sammenfattende konsekvensvurdering i kommuneplantillæg 25, at konkurrenceeffekten vurderes 
som lille, både på kort og langt sigt. Dette uanset, at der i det udvidede område tilstræbes opført "mere af det samme" 
i form af endnu en discountbutik. Af samme grund vil vareudbuddet hvad angår dagligvarer ikke øges, eller give 
forbrugerne nye muligheder.

Det fremgår også af den redegørelse, som Cowi udarbejdede i april 2018, at en planlægning for en udvidelse af 
aflastningsområdet kun i begrænset grad kunne bidrage til at understøtte hensynet om en effektiv butiksstruktur.

Af forslag til lokalplan 443 fremgår på side 11, at de nye butikker kan øge konkurrencen til gavn for forbrugerne, 
hvilket på ovenstående baggrund er en sandhed med væsentlige modifikationer.

Der foreligger allerede på nuværende tidspunkt en høj koncentration og tilsvarende variation i udbuddet af butikker, 
som på dagligvareområdet bl.a. viser sig ved, at der allerede ligger en Kvickly, såvel som en Lidi tæt på det areal, hvor 
der nu ønskes opført en Rema 1000 butik.

Udvidelsen af aflastningsområdet kan derfor heller ikke sikre optimale konkurrenceforhold, og sikrer ikke et 
velfungerende marked med en effektiv butiksstruktur, som i planlovens § 51 indgår som et af tre formål med 
planlægning til butiksformål - derimod vil etableringen af endnu en discountbutik bevisligt indebære, at de allerede 
eksisterende butikker udpines.

Af detailhandelsvejledningen fra 2017 fremgår, at en kommunes endelige beslutning om udvidelse af et 
aflastningsområde skal ske på baggrund af en samlet vurdering og afvejning af hensynet til konkurrenceeffekt, 
butiksforsyningen i bymidterne, og oplandseffekt i forhold til nabokommuner -    eller med andre ord, de tre forhold, 
som skal indgå i redegørelsen efter § 11e, stk. 5. Af detailhandelsvejledningen fremgår yderligere, at planlægning for 
en effektiv butiksstruktur er et nyt formål i detailhandelsplanlægningen, og at det følger eksplicit af loven, at 
kommunerne skal redegøre for, hvordan aflastningsområdet kan styrke konkurrencen.

Det ligger fast, at en udvidelse af aflastningsområdet vil have en væsentlig negativ indvirkning på de eksisterende 
butikker, hvilket bl.a. fremgår af den sammenfattende konsekvensvurdering i kommuneplantillægget. Til gengæld 
ligger det også fast, at der ikke er nogen nævneværdig konkurrenceeffekt.

En vis negativ indvirkning på eksisterende butikker kan opvejes af hensynet til en positiv konkurrenceeffekt - men i det 
konkrete tilfælde er der både en klart negativ effekt på de eksisterende butikker, og en ikke eksisterende 
konkurrenceeffekt. Det indebærer efter Coop's opfattelse, at planvedtagelsen savner hjemmel i planloven.

set vil medføre en funktionstømning af 
bymidten.

For området omfattet af det nuværende 
aflastningsområde fastholdes 
minimumsstørrelsen på 400 m² pr. butik. 
For udvidelsen af aflastningsområdet 
fastsættes en minimumsstørrelse på 500 m² 
pr. butik. Minimumsbutiksstørrelserne 
bidrager til, at der ikke etableres butikker, 
der uden videre kan etableres i bymidten.

Konsekvensvurderingen af udvidelsen af 
aflastningsområdet viser, at planlægningen 
vil bidrage til øget konkurrence med bl.a. 
bymidtens butikker. Konsekvensvurderingen 
viser også, at der ikke vil blive tale om en 
funktionsudtømning af bymidten.

At der i redegørelsen og planprocessen er 
peget på negative konsekvenser for 
bymidten, hindrer ikke, at byrådet ud fra en 
samlet afvejning af hensyn kan vedtage 
planlægningen. Beslutningen træffes på 
baggrund af en samlet vurdering og 
afvejning af hensynet til bymidten, 
konkurrencen og oplandseffekten. Der er 
tale om tre ligeværdige hensyn, som det er 
byrådets opgave at afveje i den konkrete 
planlægningssituation.

Ad 6h
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6f
Spørgsmålet om redegørelseskravet i planlovens § I I e, st. 5
Coop finder  det  tvivlsomt, om planlovens  redegørelseskrav konkret er opfyldt. Der stilles således væsentlige krav til 
kommunens redegørelse, og krav om brug af valide oplysninger. Den detailhandelsanalyse, som kommunen har taget 
afsæt i, er ikke opdateret - herunder i forhold til e-handlens betydning. Derudover angår analysen en række forhold, og 
tager ikke afsæt i en konkret udvidelse af aflastningscentret ved Herningvej.

Til sammenligning kan nævnes, at Holbæk Kommune til brug for planlægning for udvidelse af Holbæk Megacenter fik 
udarbejdet dels en opdateret detailhandelsanalyse med sigte på netop udvidelsen, dels fik udarbejdet en redegørelse 
hos ICP. Af denne fremgår bl.a., at der i oplandet og i influensområdet blev foretaget en rekognoscering af 
detailhandlen med udgangspunkt i de senest gennemførte detailhandelsanalyser. Dette synes ikke at være sket til brug 
for kommuneplantillæg 25, idet redegørelsen fremstår mere generel og generisk.

Et andet eksempel er udvidelsen af aflastningsområde Thisted Øst, hvor kommunen ligeledes til brug for 
planlægningsarbejdet havde bestilt en detailhandelsanalyse hos Cowi. Det samme var tilfældet, da Kolding Kommune i 
2018 ønskede at planlægge for en udvidelse af Kolding Storcenter området.

Erhvervsministeren skal i medfør af planlovens § 29, stk. I fremsætte indsigelse overfor forslag til kommuneplan og 
ændringer af en sådan, der ikke er i overensstemmelse med nationale interesser vedrørende vækst og 
erhvervsudvikling. Derudover kan ministeren i medfør af § 29, stk. 3 fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud 
fra de særlige hensyn, som ministeren varetager.

Coop agter at rette henvendelse til ministeren med ønsket om at der fremsættes statslig indsigelse mod 
kommuneplantillæg nr. 25, og herunder med henblik på bl.a. at få afklaret, om ombygning af eksisterende 
udvalgsvarebutikker, og meddelelse af ibrugtagningstilladelse hertil opfylder planlovens krav.

6g
Spørgsmålet om en funktionsudtømning af bymidten
Af de almindelige bemærkninger til lovændringen i 2017 fremgår, at arealer til butiksformål fortrinsvist skal udlægges i 
bymidter og bydelscentre, og at bl.a. aflastningscentre ikke bør  placeres  på en sådan måde, at de vil medføre en 
funktionsudtømning af bymidten.

Det fremgår entydigt af oplysningerne om udvidelse af aflastningscentret, at der vil være tale om en trussel mod 
bymidten i Ringkøbing, og at bymidten ifølge de udarbejdede detailhandelsanalyser bør prioriteres over 
aflastningsområdet. En udvidelse af aflastningsområdet vil bidrage til en funktionsudtømning af bymidten, bl.a. i form 

Se Ad 6d

Ad 6i

Se Ad 5d

Ad 6j

Se Ad 5b

Redegørelsen om detailhandel i 
kommuneplantillægget tager afsæt i Cowis 
redegørelse fra 2018, med mindre 
opdateringer, hvor der er sket ændringer 
siden 2018.

 

Ad 6k

Behovet for yderligere areal til dagligvare- 
og udvalgsvarebutikker i oplandet er 
beregnet til hhv. i størrelsesordenen 3.300 
m² og 9.000 m² frem mod år 2029. 
Detailhandelsredegørelsen viser derfor, at 
der et tilstrækkeligt kunde- og 
forbrugsgrundlag til forøgelsen af 
arealrammen for aflastningsområdet.

Vurdering af behov for areal til detailhandel 
er altid forbundet med usikkerhed, hvorfor 
der efter praksis tilkommer kommunerne en 
bred margin i vurderingerne.

Ad 6l

Se Ad 5c
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af risikoen for, at nogle af de udvalgsvarebutikker, som i dag ligger i bymidte, vil flytte ud i aflastningscentret. Dette 
forhold var allerede velbeskrevet af forvaltningen i 2018.

Af mail af 4. marts 2020 fra Jeanette Jeppesen hos Ringkøbing-Skjern Kommune fremgår da også, at "vores største 
bekymring er, hvis der kommer butikker, der er i direkte konkurrence med butikkerne i bymidten" - denne frygt er 
velbegrundet, hvilket de tilgængelige oplysninger viser.

Der bør ikke tillades en ny dagligvarebutik
Af den detailhandelsredegørelse, som ICP udarbejdede i 2015 om udviklingen i detailhandlen i kommunen fremgik, at 
"set i et fremtidigt perspektiv, er de tre aflastningscentre nok blevet for markante - især på dagligvaresiden". Allerede 
dengang lå det altså klart, at centrene var blevet for store, hvilket entydigt taler imod en udvidelse, og i særdeleshed 
taler imod, at kommunen tillader en ny dagligvarebutik.

Det er ofte se efter planlovsændringen i 2017, at kommunerne ved planlægning for nye aflastningscentre eller ved 
udvidelse sikrer sig, at der ikke kan etableres nye dagligvarebutikker i disse områder.

Risikoen for, at udvalgsvarebutikkerne flytter ud af bymidten
Man påtænker at tillade etablering af udvalgsvarebutikker på mindst 500 m2 i det område, som udvidelsen angår. I jo 
højere grad udvalgsvarehandlen placeres udenfor bymidten, i jo højere grad vil der være en risiko for, at de 
udvalgsvarebutikker, der i dag er lokaliseret i bymidte, med tiden flyttes ud i aflastningsområdet. At kommunen selv 
har været bevidst om denne risiko, fremgår bl.a. af et notat fra maj 2018, hvor pointen er, at man ikke via 
planlægningen vil kunne hindre en sådan udflytning.

Tilstedeværelsen af udvalgsvarebutikker i bymidten er essentielt for sammenhængskraften, og giver synergieffekt i 
forhold til de dagligvarebutikker, som også ligger i bymidte. Et velfungerende handelsliv i bymidten er en forudsætning 
også for oplevelsesøkonomien i form af restauranter,  barer og cafeer m.v. - og både detailhandel og 
oplevelsesøkonomi smitter positivt af på hinanden.

6h
Handelsbalancen for dagligvarer taler imod en udvidelse der tillader ny dagligvarebutik
Det fremgår af planforslagene, at langt hovedparten af den nye butiks omsætning vil blive hentet fra de øvrige butikker 
i aflastningsområdet, og fra bymidten. Etablering af en ny dagligvarebutik fører ikke i sig selv til et øget forbrug, hvilket 
også omtales i detailhandelsredegørelserne fra henholdsvis ICP og Cowi.

Handelsbalancen for dagligvarer i Ringkøbing ligger meget højt, på ca. 170. Det vil sige, at der ikke er noget potentiale 
for at hente et dagligvareforbrug hjem fra nabokommunerne, da forbruget af dagligvarer ligger langt over det, som 
hidrører alene fra kommunens egne indbyggere.

Ad 6m

Nethandelsandelen for dagligvarer er højst i 
hovedstadsområdet og i de større byer, og 
lavere i kommuner som Ringkøbing-Skjern 
Kommune. I vurderingen af behovet for 
yderligere areal er der taget højde for en 
vækst i nethandlen.

Se endvidere ad 5d

Ad 6n

Se Ad 5b

Lokalplanforslaget fastlægger nærmere 
bestemmelser om, at der først kan gives en 
ibrugtagningstilladelse til en dagligvarebutik 
i aflastningsområdet samtidig med eller 
efter, at en eller flere udvalgsvarebutikker i 
området har fået ibrugtagningstilladelse. 
Planlægningen opfylder derfor kravet om 
ibrugtagningstilladelse i medfør af 
Planlovens § 5 n, stk. 3.

Ad 6o

Holdningen er noteret.

Det er administrationens vurdering, at 
Planloven giver hjemmel til at gennemføre 
den aktuelle planlægning, og at alle 
forudsætninger og redegørelseskrav er 
opfyldt.

På baggrund af redegørelsen har byrådet 
mulighed for at træffe beslutning om at 
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Det aktuelle arealbehov for dagligvarebutikker er gjort op til blot 600 m2 - hvilket uden videre ville kunne dækkes via 
meromsætning i de allerede eksisterende butikker. Det fremskrevne behov er beskedent, langsigtet og bygger på nogle 
meget usikre forudsætninger.

6i
Udviklingen i turismen - og herunder i lyset af Covid-19
Planforslagene synes i vidt omfang baseret på et luftigt håb om en udvikling  i turismen, som stort set alene tegner sig 
for udviklingen i omsætning og arealbehov. Af figur 5 på side 13 i kommuneplantillægget fremgår, at stort set hele 
udviklingen i forbrugspotentialet for dagligvarer frem mod 2029 udgøres af turisters forbrug, og ikke baseres på en 
udvikling i de faste indbyggeres forbrugsmønster. Med andre ord henføres forbrugsstigningen til en forventet, positiv 
udvikling i turismen, som er særdeles usikker.

Det fremgår, at befolkningsprognosen frem mod 2029 viser et fald, hvorfor behovet ikke udspringer af en vækst på 
dette punkt.

Covid-19 har som det fremgår af forslagene ikke berørt dagligvareforbruget negativt, hvilket bl.a. skyldes, at der i vidt 
omfang er tale om basale produkter, hvor behovet er nogenlunde uændret. Derimod synes det nærliggende, at Covid-
19 kan få en mærkbar effekt på turismen som ikke er helt kortvarig. Af opfølgning på turismepolitikken i Ringkøbing 
Skjern fra oktober måned 2020 fremgår, at overnatningerne i kommunen i perioden januar til juli 2020 var faldet med 
28 % sammenlignet med samme periode i 2019. Da grænsen til Tyskland i juni blev åbnet, blev tallene bedre, men 
siden er smitten steget i Europa, og der er indført en række nye restriktioner, som forventeligt vil få en mærkbar 
indflydelse.

Også økonomien er hårdt ramt, hvilket tillige må forventes at få en indflydelse både på antal overnatninger, og på 
forbruget af daglig- og udvalgsvarer fra turisterne. Den meget store forhåbning til en udvikling i forbruget, som stort 
set udelukkende knyttes til udviklingen i turismen, synes at bero på et yderst usikkert grund lag.

6j
Der er ikke udarbejdet en opdateret detailhandelsanalyse
Ringkøbing Skjern Kommune har ikke som led i offentliggørelsen af de to planforslag fået udarbejdet en ny 
detailhandelsanalyse. Den analyse, som er omtalt i planforslagene, er fra 2018, og anbefaler ikke at man prioriterer en 
udvidelse af aflastningsområdet.

Der foreligger således ingen opdaterede oplysninger om, at forholdene har ændret sig i forhold til 2018, og at der er 
grundlag for at prioritere aflastningscentret i udkanten af Ringkøbing fremfor en udvikling af bymidten. Der henvises til 

imødekomme ansøgningen om en udvidelse 
af aflastningsområdet. Beslutningen skal 
træffes på baggrund af en samlet vurdering 
og afvejning af hensynet til: Bymidten, 
konkurrencen og oplandseffekten. Der er 
tale om tre ligeværdige hensyn, som det er 
byrådets opgave at afveje i den konkrete 
planlægningssituation.

6p

Se svarende ovenfor

6q

Udbygningsaftalen indgås i henhold til 
Planlovens § 21b og efter tilbud fra ansøger.

Udbygningsaftaler kan bl.a. indgås, når der 
er tale om anlæg, der medfører et forbedret 
plangrundlag for grundejeren, og når der 
alene er tale om betaling for anlæg, som 
kommunen ikke har pligt til at stille til 
rådighed.

De vejanlæg, som ansøger ifølge 
udbygningsaftalen skal finansiere er alene 
fremkommet for at opnå en sikker afvikling 
af trafikken til og fra lokalplanområdet.

6r

Se svarene ovenfor
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omtalen ovenfor af andre udvidelsesprojekter, hvor der uden undtagelse er indhentet specifikke detailhandelsanalyser 
til brug for den politiske afvejning.

Ad 6k
Spørgsmålet om behov for udvidelse
Af redegørelsen for kommuneplantillæg 25 fremgår på side 5, at "detailhandelsredegørelsen viser, at der er et 
tilstrækkeligt kunde- og forbrugsgrund/ag til forøgelsen af arealrammen for aflastningsområdet".

Cowi har i april 2018 udarbejdet en detailhandelsredegørelse om udviklingen af dagligvarehandlen i Ringkøbing, og ICP 
har i november 2015 redegjort for udviklingsmuligheder i detailhandlen i kommunen.

Opgørelsen af et arealbehov er i begge redegørelser usikkert, og i stor grad afhængig af udviklingen i turisme og e-
handel. Desuden er materialet ikke opdateret, hvorfor det er tvivlsomt, om der kan drages så håndfaste konklusioner 
om behovet for flere arealudlæg.

6l
Bygherres vurdering er ikke væsentlig
På side 5 i kommuneplantillægget fremgår, at bygherre har vurderet, at projektet ikke er  økonomisk realiserbart i 
bymidten - dette kan ikke have nogen væsentlig indvirkning på den vurdering, som kommunen skal foretage. Der er 
tale om rene driftsøkonomiske hensyn.

6m
Betydningen af e-handel
På side 18 i kommuneplantillæg 25 fremgår, at kommunen for dagligvarer har vurderet efterspørgslen fra e- handel til I 
%. Af detailhandelsvejledningen fremgår imidlertid, at beregningsværktøjet som udgangspunkt antager, at andelen af 
forbrug, der dækkes af e-handel i gennemsnit er 2 % for dagligvarer.

Derudover fremgår, at der i vurderingen skal indgå et hensyn til en forventet stigning i e-handlen, og at ICP har 
opstillet to scenarier, hvor udviklingen i år 2030 i det mest konservative scenarie forventes at udgøre 6% for 
dagligvarer.

Det fremgår ikke af kommuneplantillæg 25, om eller hvordan kommunen har vurderet udviklingen. De oplysninger, der 
fremgår af Cowi 's analyse fra 2018 herom, kan ikke længere anses for aktuelle. Bl.a. fremgår det af Dansk Erhvervs E-
handels analyse fra 2019, at dagligvarekøb on-line er e-handlens joker, og at andelen af dagligvarer, der købes on-line, 
er i kraftig vækst. Dette underbygger yderligere, at scenariet, som ICP har opstillet, formentlig er for lavt, og at den 
udvikling, som kommunen har taget afsæt i, er for optimistisk. Dette accentueres yderligere af Covid-19 krisen.

Bemærkninger til mail sendt til 
Erhvervsstyrelsen i offentlighedsfasen. 

Orienteringen er modtaget. Ringkøbing-
Skjern Kommune har ikke modtaget en 
reaktion fra Erhvervsstyrelsen. Der henvises 
i øvrigt til Erhvervsstyrelsens bemærkninger 
til sagen jf. bemærkning nr. 1.
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6n
Fornyelsen er begrænset
Der er tale om, at der allerede i dag ligger butikker på det areal, som ansøgningen vedrører. Disse henligger p.t. i et 
område udlagt til pladskrævende varer. Projektet vil derfor også kun i begrænset omfang indebære, at der opstår 
noget nyt - der vil reelt være tale om en ny dagligvarebutik, og om, at det eksisterende bolighus ombygges, mens 
genbrugsbutikken ifølge aktindsigten fastholdes.

Der foreligger ingen oplysninger om behov for flere udvalgsvarebutikker, udover de meget overordnede oplysninger 
herom i analysen fra 2018. Forløbet giver indtryk af, at der snarere er tale om, at Rema 1000 også i Ringkøbing ønsker 
at placere en ny dagligvarebutik udenfor bymidte, og med gode tilkørselsforhold - dette kan imidlertid ikke begrunde, 
at et aflastningscenter udvides -  tværtimod har hensigten med ændringen af planloven i 2017 ikke været, at et ønske 
om nye dagligvarebutikker skulle kunne opfyldes  ad denne vej.

Spørgsmålet er derfor også, om realiteten i projektet ikke er, at Ringkøbing Skjern Kommune i strid med planloven 
ønsker at muliggøre en ny dagligvarebutik udenfor bymidte ved at udvide et aflastningscenter, uanset at der reelt ikke 
er behov herfor.

Coop har anmodet om aktindsigt i korrespondancen mellem ansøger og kommunen, og det fremgår bl.a. af denne, at 
der i forvejen ligger en genbrugsbutik (Guld & Rod) samt et bolighus i området, hvor sidstnævnte skal ombygges. Af 
mail dateret den 24. juni 2020 fra Jeanette Jeppesen hos Ringkøbing-Skjern Kommune fremgår, at der først kan gives 
ibrugtagningstilladelse til dagligvarebutikken, når der er givet ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik, og at 
kommunen derfor skulle være sikker på, at ombygningen af det på stedet værende bolighus og fastholdelse af butikken 
Guld & Rod ville opfylde denne betingelse.

Det fremgår af mail af 3. december 2018 fra Cowi til kommunen, at Cowi havde været i dialog med Erhvervsstyrelsen, 
som havde oplyst, at "nye butikker med særligt pladskrævende varegrupper, som ligger indenfor et nyt 
aflastningsområde eller udvidelsen af et sådant område er at betragte som udvalgsvarebutikker med hensyn til kravet 
om ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik, inden ibrugtagningstilladelse til en dagligvarebutik" - Cowi tænkte 
her på bolighuset, fordi virksomheden havde været af den opfattelse, at møbelbutikker (særligt pladskrævende) ikke 
opfyldt planlovens krav om ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik.

Der er i det konkrete tilfælde ikke tale om nye butikker, men om ombygning og fastholdelse af allerede eksisterende 
butikker, og planlovens krav om ibrugtagningstilladelse til en ny udvalgsvarebutik er derfor heller ikke opfyldt.

Endvidere fremgår det af aktindsigten, at kommunen også havde interesseret sig for, om bolighuset ville handle med 
puder og andre indretningsgenstande, der ikke var pladskrævende, for at kravet om handel med udvalgsvarer kunne 
opfyldes.
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Samlet set giver aktindsigten indtryk af, at der ikke er et reelt behov for placering af nye udvalgsvarebutikker i det 
udvidede aflastningsområde, men at man udbygger et eksisterende bolighus, for at kunne opfylde betingelsen om at 
meddele ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik. Dette efterlader et indtryk af omgåelse, for at kunne etablere 
en ny dagligvarebutik i et udvidet aflastningsområde, hvor der ikke tilkommer nogen nye udvalgsvarebutikker. Noget 
sådant er i strid med planloven.

6o
Den politiske behandling
Den politiske behandling af sagen har været meget omskiftelig, i det jeg også her henviser til indlæg af 8. juli 2020 
herom. I august 2020 har kommunen behandlet en sag om en ny dagligvarebutik andetsteds i kommunen, hvoraf 
fremgår, at et flertal har vedtaget at arbejde videre med planlægningen, uanset at en ekstern advokat har rådgivet 
kommunen om, at en fremgangsmåde, som den, der var drøftet, mest sandsynligt ville blive underkendt i tilfælde af en 
klage til Planklagenævnet.

Denne sag er i tråd med, at kommunens politikere (med en enkelt undtagelse) også i forhold til udvidelsen af 
aflastningsområdet konsekvent har afvist at lytte til forvaltningens indstilling i sagen.

Det forekommer stærkt betænkeligt, hvis en kommune -  trods professionel rådgivning om, at en planlægning vil blive 
underkendt som ulovlig - fortsætter planlægningsarbejdet. Dagsorden fra den politiske behandling i august 2020 
vedlægges som bilag I.

6p
Sammenfatning af Coop's bemærkninger

 En efterspørgsel efter placering af butikker i udkanten af en by er baseret på konkurrence- og driftsmæssige 
hensyn, som ikke varetages ved planloven, og som ikke bør føre til, at detailhandelsplanlægningen ændres på 
centrale punkter

 Konkurrenceeffekten af udvidelsen er lille, og kan ikke opveje den væsentlige, negative indvirkning, som 
udvidelsen ifølge samtlige tilgængelige oplysninger vil have for den eksisterende detailhandel, og som i værste 
fald kan føre til lukning af butikker

 En ny dagligvarebutik i discountsegmentet, såvel som nogle nye udvalgsvarebutikker er udtryk for mere af det 
samme, og vil ikke medføre væsentlige positive effekter for forbrugerne, som kan opveje en marginal 
konkurrenceeffekt

 E-handlens udvikling er tilsyneladende ikke tillagt vægt, men skal indgå i vurderingen - og alt taler for, at den 
er i stærk stigning, både for daglig- og udvalgsvarer
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6q
 I det omfang udvidelsen af projektet med en butik på Ndr. Ringvej reelt er motiveret i et hensyn til en bedre 

afvikling af eksisterende trafik, og en dertil hørende kommunal besparelse, er der med den påtænkte 
planlægning varetaget usaglige hensyn - der henvises herved til Coop's indlæg af 8. juli 2020 om finansiering 
af vejanlæg.

 Coop har anmodet om fuld aktindsigt i korrespondancen mellem ansøger og kommunen, og det fremgår heraf, 
at Cowi i november 2018 og august 2019 vurderede  de trafikale forhold, og overordnet kom frem til, at 
trafikken i området også fremtidigt ville kunne afvikles tilfredsstillende, såvel som den nuværende svingbane 
blev vurderet tilstrækkelig. I marts 2020 udarbejdede Cowi en opdateret vurdering, hvori der  bl.a. også  blev 
taget  højde for Lalandia projektet og projekt vedrørende Naturkraft, hvilket førte til anbefaling om nogle 
tilpasninger af infrastrukturen.

 Af mail af 7. maj 2020 fra Jeanette Jeppesen til ansøgers arkitekt fremgår, at kommunen udbad sig et tilbud 
om en udbygningsaftale, idet det af  mailen fremgik, at  udbygningsaftaler efter  planloven kun kan indgås på 
opfordring eller ved tilbud fra ansøger. Af mail fra samme medarbejder til Cowi af 1 8. juni 2020 fremgår, at 
kommunen sendte en skabelon til en udbygningsaftale, hvorfor akterne giver indtryk af, at det var 
kommunens initiativ og ikke ansøgers, at  en sådan aftale skulle indgås. Det udkast, som kommunen 
fremsendte, fremstod på kommunens eget brevpapir, og dermed  som forfattet af kommunen, og angik et 
andet projekt i Skjern.

 Forløbet giver indtryk af, at kommunen med udvidelsen af området kunne sikre sig en forbedret og 
fremtidssikret infrastruktur, udover hvad der har relation til udvidelsen af aflastningscentret.

6r
 Det er i strid med planloven, hvis kommunen for at opfylde et ønske om en ny dagligvarebutik udenfor 

bymidten, har besluttet at udvide aflastningscentret - der tilkommer ikke nye udvalgsvarebutikker i området, 
og der kan ikke meddeles ibrugtagningstilladelse til en ny dagligvarebutik, blot fordi en eksisterende 
udvalgsvarebutik ombygges, idet forudsætningen for udvidelsen af området er, at der er behov for nye 
udvalgsvarebutikker, som ikke umiddelbart kan placeres i bymidten. Planlovens § 15, stk. 2, nr. 16 
foreskriver, at der i lokalplan kan kræves meddelelse af ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik i et 
aflastningsområde som betingelse for ibrugtagning af en dagligvarebutik i området - her tænkes næppe på 
eventuel fornyelse af en sådan tilladelse ved ombygning af en eksisterende butik, men om nye 
udvalgsvarebutikker, som ikke umiddelbart kan placeres i bymidte

 Der er ikke Coop bekendt nye, faktuelle data i sagen som understøtter, at der er basis for  en udvidelse af 
aflastningsområdet. Redegørelsen i kommuneplantillægget henviser til en detailhandelsredegørelse fra foråret 
2018, som bl.a. må anses for forældet hvad angår udvikling i e- handel, såvel som der  ikke tages  højde for 
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Covid-19 og de vidtrækkende  og langvarige konsekvenser, som den heraf følgende krise har for detailhandlen 
og samfundsøkonomien

 Enkelte projekter tager ikke højde for den mere langsigtede udvikling, som netop må varetages via 
arealplanlægningen, og bør derfor heller ikke blive styrende for, hvordan der kommuneplanlægges

 Det er Coop's opfattelse, at både kommuneplantillæg 25 og lokalplanforslag 443 bør skrinlægges.

Mail sendt til Erhvervsstyrelsen i offentlighedsfasen. Kopi er sendt til Ringkøbing-Skjern Kommune til 
orientering

Til Erhvervsstyrelsen – sendt pr. mail til planloven@erst.dk

På vegne Coop Danmark A/S skal jeg anmode om, at Erhvervsstyrelsen gør indsigelse imod forslag til lokalplan 443

samt kommuneplantillæg nr. 25, som Ringkøbing-Skjern Kommune har sendt i offentlig høring med fristudløb den

25. januar 2021, jf. vedhæftede orientering. Coop ejer og driver en dagligvareforretning syd for Herningvej i

Ringkøbing, i kort afstand fra det område, som kommunen ønsker at udvide et eksisterende aflastningsområde

med.

Erhvervsministerens beføjelser til at gøre indsigelse imod planforslag i medfør af planlovens § 29 er ved

bekendtgørelse nr. 187 af 6. marts 2018 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter planloven

m.v. - nærmere bestemt § 2, stk. 1, nr. 6 - delegeret til Erhvervsstyrelsen.

I henhold til planlovens § 29, stk. 1 skal erhvervsministeren fremsætte indsigelse over for et forslag til kommuneplan

og ændringer til en kommuneplan, der ikke er i overensstemmelse med nationale interesser vedrørende bl.a. vækst

og erhvervsudvikling, medmindre forholdet er af underordnet betydning. I henhold til § 29, stk. 3 kan en minister

derudover fremsætte indsigelse ud fra de særlige hensyn, som ministeren varetager. Vækst og erhvervsudvikling

omfatter detailhandlen.

Af oversigten over nationale interesser i planlægningen er under punkt 1.5 omtalt detailhandel. Følgende fremgår

bl.a. herom: ”Det er en national interesse at sikre, at beslutninger om planlægning for aflastningsområder træffes på

et oplyst grundlag, og at offentligheden, herunder også nabokommuner, i høringsfasen gøres bekendt med

konsekvenserne af planlægningen og har mulighed for at deltage i debatten. Planforslag for udlæg af

aflastningsområder skal derfor som led af den offentlige høring indeholde en fyldestgørende redegørelse for

konsekvenserne af planlægningen”.
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Af de specielle bemærkninger til planlovens § 29 fremgår tilsvarende, at det er en national interesse at sikre, at en

kommuneplan ved udlæg af aflastningsområder indeholder en fyldestgørende redegørelse for, at der er et

tilstrækkeligt kundegrundlag.

Af planlovens § 5n, stk. 3 følger, at eksisterende aflastningsområder kan udvides, hvis der er et tilstrækkeligt

kundegrundlag, og der er behov for at give plads til butikker, der ikke uden videre kan etableres i bymidten. Det

følger også, at eksisterende aflastningsområder ikke kan udvides for at skabe plads til en dagligvarebutik eller

udelukkende dagligvarebutikker. Det synes altså klart forudsat, at der er tale om nye udvalgsvarebutikker, som

betinger et behov for udvidelse af et sådant område.

Af planlovens § 15, stk. 2, nr. 16 følger, at der i lokalplan kan fastsættes bestemmelse om, at meddelelse af

ibrugtagningstilladelse til en udvalgsvarebutik i et aflastningsområde er en betingelse for ibrugtagning af en

dagligvarebutik i området. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ikke etableres dagligvarebutikker, før der er

etableret udvalgsvarebutikker i et aflastningsområde, og indebærer, at der skal være etableret udvalgsvarebutikker

før eller senest samtidig med, at der etableres en ny dagligvarebutik.

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at udvide et aflastningsområde, som er beliggende syd for Herningvej, således

at området udvides med et areal, der ligger nord for Herningvej. Nord for Herningvej ligger i dag to

udvalgsvarebutikker, dels en genbrugsbutik med navnet Guld & Rod, dels et bolighus. Rema1000 har søgt om

tilladelse til at etablere en ny dagligvarebutik ud til rundkørslen, og har planer om at ombygge bolighuset, mens

genbrugsbutikken på stedet angiveligt skal fortsætte, eventuelt også efter en modernisering.

Faktum er, at de to på stedet værende udvalgsvarebutikker skal forblive, og at der ikke er planer om etablering af

nye udvalgsvarebutikker, der ikke umiddelbart kan placeres i bymidte. Udvidelsen af aflastningsområdet indebærer,

at området bliver delt op, fordi Herningvej som indfaldsvej til Ringkøbing deler området i to. Området er med andre

ord ikke sammenhængende.

Ringkøbing er en mindre købstad med omkring 9.000 indbyggere. Der er angiveligt ikke indhentet en opdateret

detailhandelsanalyse som led i udarbejdelsen af planforslagene, hvorfor de bygger på en ældre analyse fra 2018,

der af gode grunde ikke tager højde for den udvikling, der er sket i mellemtiden – herunder betydningen af Covid-19

krisen, som viser sig stedse mere langvarig, såvel som stigningen i e-handlen, som blot er yderligere accelereret

som følge af krisen. Den ældre detailhandelsanalyse taler ikke for, at der er tilstrækkeligt kundegrundlag, og taler
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heller ikke for en placering af flere dagligvarebutikker udenfor bymidten. Det skal også nævnes, at den

detailhandelsstrategi, som kommunen for kort tid siden havde vedtaget, måtte ændres ved kommuneplantillæg 40 i

sommeren 2020, fordi projektet ellers ikke kunne realiseres. Dertil kommer kommuneplantillæg 25.

Detailhandelsanalysen bygger for så vidt angår kundegrundlaget primært på en ret luftig forhåbning om, at der sker

en markant stigning i turismen. Kommunen planlægger for et nyt Lalandia, som skal kunne tiltrække nye turister,

men har besluttet at arbejde videre med etableringen af en ny Netto-butik i tilknytning til dette område, uanset at

ekstern advokat har frarådet dette. Hvis planlægningen herfor realiseres og opretholdes, må det formodes, at en

væsentlig del af det dagligvareforbrug, som Lalandia vil generere, vil blive dækket via Netto-butikken, og dermed

heller ikke vil tale for placeringen af en Rema1000 i det udvidede aflastningscenter ved Herningvej.

Det er Coop´s opfattelse, at der ikke er redegjort fyldestgørende for kundegrundlaget, og at det har karakter af

omgåelse, når der er tale om, at to allerede eksisterende udvalgsvarebutikker blot ombygges og moderniseres, men

ikke om, at der etableres nye butikker, som ikke umiddelbart kan placeres i bymidte. Forudsætningen i planloven er,

at en udvidelse dels forudsætter et tilstrækkeligt kundegrundlag, men også at den sker som følge af et behov for nye

butikker af en sådan karakter, som ikke kan indpasses i bymidten.

Det er et skråplan, hvis de nye bestemmelser om aflastningsområder kan bruges til at tillade nye dagligvarebutikker i

udkanten af byerne, med en deraf følgende funktionsudtømning af de sårbare bymidter – og i særlig grad, hvis en

udvidelse end ikke kræver, at der er et reelt behov for nye udvalgsvarebutikker, som ikke kan placeres i bymidte.

Dette er et forhold af national interesse, og som ikke er af underordnet betydning. Det har en betydelig rækkevidde,

hvis kommunerne kan udvide aflastningsområder, blot ved at modernisere og beholde allerede eksisterende

udvalgsvarebutikker i sådanne områder – i så fald sikres netop ingen udvikling, udover etableringen af en ny

dagligvarebutik. Det må derfor have karakter af omgåelse.

Planlovens særlige formålsbestemmelse for planlægning til butiksformål angiver, at der bl.a. skal skabes gode

rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur. Dette er ikke tilfældet, hvis der med de nye

bestemmelser kan placeres nye dagligvarebutikker i udkanten af byerne, som reelt har karakter af enkeltstående

butikker. Der findes mange eksempler på, at kommunerne efter den nye og reviderede planlov trådte i kraft i 2017

har sikret sig, at der i nye eller udvidede aflastningsområder ikke kunne placeres nye dagligvarebutikker – dette

medvirker til at sikre imod, at bymidterne udtømmes. Uanset, at det i henhold til planloven ikke er ulovligt at tillade
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nye dagligvarebutikker i aflastningsområder, bør dette kun ske, hvor der dels er et aktuelt kundegrundlag, dels er et

reelt behov for nye udvalgsvarebutikker.

Disse betingelser synes ikke at være opfyldt i det aktuelle tilfælde, hvilket er baggrunden for, at Coop anmoder om,

at der gøres statslig indsigelse.

Kopi af denne mail er tilsendt Ringkøbing-Skjern Kommune til orientering



Dette dokument indeholder en word-udgave af Detailhandelsafsnittet som det ser ud i Forsalg til 
Kommuneplan 2021-2033. Med rødt er indarbejdet ændringer fra Tillæg 25 til Kommuneplan 2017-
2029, for udvidelse af aflastningsområde ved Herningvej i Ringkøbing.

Der henvises desuden til selvstændig fil med Tabel 2 med ændringer.

INTRO

De ændrede afgrænsninger af centerområderne er indlæst i det interaktive GIS-kort.

Gode indkøbsmuligheder, attraktive bymidter og en stærk detailhandel har stor betydning for bosætning, 
erhverv og turisme, herunder jobskabelse.

Butikker er sammen med servicefunktioner, kultur- og fritidsfaciliteter, kontorarbejdspladser, 
uddannelsesinstitutioner mv. med til at skabe liv i bymidterne og i byerne. I samspil med et attraktivt fysisk 
miljø bidrager bylivet til den helhedsoplevelse, der efterspørges af bosiddende, erhvervsliv og turister.

I dette afsnit beskrives, hvordan kommunen gennem planlægningen vil bidrage til at skabe en attraktiv 
detailhandel, der understøtter levende bymidter og byer.

MÅL

I forhold til butiksstrukturen, er det byrådets generelle mål:

 At der skabes optimale rammer for en attraktiv detailhandel, så levende bymidter og byer fremmes til 
gavn for bosætning, erhverv og turisme.

 At de enkelte hovedcenterbyer ikke nødvendigvis har ens rammer, men støttes efter den enkelte bys 
mål og behov.

 At nye dagligvarebutikker skal placeres, så de på bedst mulig måde kan betjene deres opland.
 At der satses særligt på bymidterne i Ringkøbing, Skjern, Videbæk og Hvide Sande i forhold 

shopping og oplevelser.
 At bymidten i Tarm opretholdes med fokus på opholdsaktiviteter. Aflastningsområdet i det nordlige 

Tarm udvides.
 At den eksisterende dagligvarehandel i lokalcenterbyerne og landsbyerne opretholdes.
 At arealforsyningen til nye butiksformål tilpasses det forventede behov.
 At bymidterne understøttes med fortætning af boliger.

I forhold til butiksstrukturen, er det byrådets konkrete mål:

 I Ringkøbing
o At planlægning af eventuelle nye muligheder for udvidelser af dagligvarebutikker i periferien 

af Ringkøbing skal ske i eksisterende aflastnings- og lokalcentre.
o At området ved Holstebrovej – tæt på Ndr. Ringvej, hvor der i dag er en eksisterende 

dagligvarebutik, kan udvides med et lokalcenter, hvis der er behov.
o At bymidten skal udvikles, gerne via fortætning af boliger og ved at sætte det historiske 

bymiljø endnu mere i spil.
 I Skjern

o At der eventuelt på sigt kan planlægges for yderligere dagligvarebutikker i periferien af byen, 
hvis der er behov. 

o At bymidten skal udvikles, gerne gennem fortætning af boliger og ved at tage hensyn til 
Skjerns specielle kulturhistorie som landets yngste købstad.

 I Videbæk
o At der eventuelt kan planlægges for et nyt butiksområde i periferien af byen ved 

boligområdet i den vestlige del af byen, hvis der er behov.
o At bymidten skal udvikles, gerne gennem fortætning af boliger og ved at der tænkes flere 

oplevelser ind.
 I Tarm



o At aflastningscenteret i det nordlige Tarm gentænkes og udvides. 
o At bymidten i Tarm skal udvikles ved at gøre den mere attraktiv – for eksempel gennem 

fortætning af boliger og ved at trække det grønne element ind.
 I Hvide Sande

o At der i Hvide Sande ikke planlægges for yderligere dagligvarebutikker i periferien af byen.
o At butiksområdet i den nordlige del af byen på sigt bør styrkes. 
o At bymidten skal udvikles i forhold til det turistmæssige potentiale og gennem fortætning.

RETNINGSLINJER

1. Detailhandelsstruktur og placering af butikker

1.1. Etablering af nye butikker og omdannelse af eksisterende bygninger til butiksformål skal ske inden for 
de afgrænsede områder til butiksformål dvs. i: Bymidter, aflastningscentre, lokalcentre, områder til butikker 
der forhandler særligt pladskrævende varer eller varer som frembyder en særlige sikkerhedsmæssige 
forhold samt områder til enkeltstående butikker til et lokalområdes daglige forsyning. De afgrænsede 
områder er vist på kortet med detailhandelsstrukturen og angivet i tabel 1.

1.2. I områder til butikker med særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige 
sikkerhedsmæssige forhold kan der alene tillades butikker, der forhandler f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, 
campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus-, sten- og betonvarer og 
møbler samt ammunition og eksplosiver.

1.3. I tilknytning til tank- og togstationer, stadioner, fritliggende turistattraktioner og lignende, der ligger uden 
for de afgrænsede områder til butiksformål, kan der etableres butikker til brug for kunder, der i øvrigt benytter 
anlægget på grund af dets primære funktion.

1.4. Erhvervsvirksomheder må i tilknytning til deres produktionslokaler etablere maksimum én mindre butik til 
salg af egne producerede varer. Der må kun ske salg af egne producerede varer, dvs. varer der er fremstillet 
til færdigvare uden deltagelse af andre produktionsvirksomheder eller lignende.

1.5. I landzone kan der i overflødiggjorte bygninger etableres mindre butikker. Dette gælder ikke for arealer 
beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.

1.6. Lovligt bestående butikker kan uanset retningslinje 1.1-1.5 indgå i en ny planlægning.

2. Butiksstørrelser

2.1. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i hvert af de afgrænsede områder til butiksformål, dvs. i 
hver bymidte, aflastningscenter, lokalcenter, områder til butikker med særligt pladskrævende varer eller 
varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold samt områder med enkeltstående butikker, må 
ikke overstige det i tabel 1 angivne. Ligeledes må bruttoetagearealet for den enkelte butik ikke overstige det i 
tabel 1 fastsatte.

2.2. Bruttoetagearealet til butikker, der etableres i aflastningscentre, skal være minimum 400 m2. I 
aflastningscentret i Ringkøbing skal bruttoetagearealet dog være minimum 500 m² for butikker i 
rammeområde 36ce141 nord for Herningvej.

2.3. Bruttoetagearealet til butikker, der etableres i tilknytning til tank- og togstationer, stadioner, fritliggende 
turistattraktioner og lignende, må ikke overstige 200 m2. Kiosker i forbindelse med campingpladser og 
feriecentre tillades dog op til 250 m2.Kiosken for Bjerregård Camping (rammeområde 02rf004) må være op til 
260 m2. I tilknytning til feriecentret i Søndervig (rammeområde 46rf005) må der etableres samlet 500 m² til 
butiksformål.

2.4. Bruttoetagearealet pr. butik med salg af egne producerede varer må ikke overstige 300 m2.

2.5. Det samlede butiksareal for en butik i landzone i en overflødiggjort bygning må ikke overstige 250 m2. 



Tabel 1 er ikke vist i dette bilag. Ændringer af Tabel 1 fremgår af Tillæg 25 til Kommuneplan 2017-2029 og 
er ikke indarbejdet.

 

BAGGRUND

I dette afsnit beskrives baggrunden for kommuneplanens mål, retningslinjer og der gives en vurdering af 
detailhandelsstrukturen og arealudlæg til butiksformål, herunder fastsættelsen af maksimale 
bruttoetagearealer til butiksformål.

Attraktive bymidter, gode indkøbsmuligheder og en stærk detailhandel har stor betydning for udvikling af 
bosætning, erhverv og turisme. Dette er baggrunden for at der i 2015 blev gennemført en 
detailhandelsundersøgelse ”Detailhandlen i Ringkøbing-Skjern Kommune – udviklingsmuligheder og 
scenarier, 2015”, link. Detailhandelsundersøgelsen lå til grund for revisionen af detailhandelsstrukturen i 
Kommuneplan 2017-2029 og er dermed også en del af baggrunden for den nuværende planlægning. 
Detailhandelsundersøgelsen blev gennemført af Institut for Centerplanlægning (ICP) og indeholdte 
anbefalinger til udviklingen af detailhandlen. En interessentgruppe med repræsentanter for 
handelsstandsforeningerne, Erhvervscentret – Ringkøbing Fjord Erhvervsråd, Destination Ringkøbing Fjord 
Turisme, Kulturelt Samråd og Landdistriktsrådet med flere var med til at kvalificere undersøgelsen.

Siden sidste revision er planloven blevet moderniseret med flere muligheder og et større kommunalt ansvar 
til følge, også hvad angår detailhandelsplanlægning. Der har i den forgangne kommuneplanperiode været 
gennemført konkret planlægning, der har ændret på detailhandelsstrukturen og det fremtidige samlede 
bruttoetageareal til butiksformål i Skjern og Søndervig.

Med Tillæg 40 til Kommuneplan 2017-2029 blev målsætningerne for kommunens detailhandelsplanlægning 
revideret på baggrund af en aktiv og nærværende proces med fokus på hovedcenterbyerne og involvering af 
nøgleaktører fra de enkelte byer.

Med Tillæg 8 til Kommuneplan 2021-2033 blev retningslinjerne for kommunens detailhandelsplanlægning 
revideret for at muliggøre en udvidelse af aflastningsområdet i Ringkøbing.

Status på detailhandlen i Ringkøbing-Skjern Kommune i Kommuneplan 2021-2033

Detailhandelsstrukturen i Kommuneplan 2021-2033 fremgår af figur 1 nedenfor. 

http://rksk.viewer.dkplan.niras.dk/media/175727/detailhandelsundersoegelse-2015.pdf


Figur 1: Detailhandelsstrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplan 2021-2033). Der er bymidter 
i alle kommunens hovedcenterbyer og lokalcenterbyer – samt kommende lokalcenterbyer undtagen i 
Troldhede, der i stedet har et lokalcenter. Uden for detailhandelsstrukturen er der lovligt eksisterende 
butikker, der kan indgå i en ny planlægning. 

Antal butikker og bruttoetageareal

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der jævnfør kommunens detailhandelsregnskab ca. 453 butikker. Heraf er 
66 % af butikkerne udvalgsvarebutikker. 24 % af butikkerne er dagligvarebutikker og 10 % er butikker, der 
forhandler særlig pladskrævende varer.

Butikkerne i kommunen har, jævnfør kommunens detailhandelsregnskab et samlet et bruttoareal på ca. 
257.000 m2. Heraf er 40 % (ca. 102.500 m2) udvalgsvarebutikker, mens bruttoetagearealet til butikker til salg 



af særlig pladskrævende varer udgør ca. 33 % (ca. 84.500 m2). Fordelingen af eksisterende butiksarealer 
inden for de enkelte områder til butiksformål fremgår af tabel 2 i bilag om detailhandel.

Omsætning, forbrug og handelsbalance

I 2014 var den samlede omsætning i Ringkøbing-Skjern Kommune på ca. 2,85 mia. kr. inkl. moms. 
Dagligvareomsætningen udgør ca. 59 % af omsætningen, jævnfør detailhandelsundersøgelsen.

Forbrugerne i Ringkøbing-Skjern Kommune havde et samlet forbrug af detailhandelsvarer i 2014 på knap 
2,7 mia. kr. inkl. moms fordelt med godt 1,5 mia. kr. på dagligvarer og knap 1,2 mia. kr. på udvalgsvarer.

Turisme bidrager jævnfør detailhandelsundersøgelsen med ca. 300 mio. kr. i dagligvareomsætning og ca. 
350 mio. kr. i udvalgsvareomsætning. Det betyder, at turismen står for 18 % af dagligvareomsætningen og 
30 % af udvalgsvareomsætningen.

Handelsbalance, der er forholdet mellem den faktiske omsætning i butikkerne i kommunen og det samlede 
forbrug hos borgerne i kommunen, var jævnfør detailhandelsundersøgelsen i 2014 for hele Ringkøbing-
Skjern Kommune 111 % for dagligvarer og 101 % for udvalgsvarer. Det vil sige, at dagligvareomsætningen 
var 11 % større end dagligvareforbruget hos kommunens borgere, mens der var balance imellem 
omsætningen og forbruget af udvalgsvarer. Tallene for den samlede handelsbalance dækker dog over store 
forskelle mellem de forskellige geografiske områder i kommunen.

Den største del af udvalgsvareomsætningen (44 %) sker, jævnfør detailhandelsundersøgelsen, i 
hovedcenterbyernes bymidter, dvs. i Ringkøbing. Hvide Sande, Skjern, Tarm og Videbæk bymidter.

Dagligvarebutikkerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har jævnfør detailhandelsundersøgelsen en 
gennemsnitlig omsætning på ca. 23.000 kr./m2 bruttoareal, mens udvalgsvarebutikkerne har en 
gennemsnitlig omsætning på knap 11.000 kr./m2. Disse tal er udtryk for en lav omsætning pr. m2.

E-handel

Cirka 37 % af butikkerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har for nuværende e-handel, jf. 
detailhandelsundersøgelsen. Fordelt på dagligvare- og udvalgsvarebutikker er det henholdsvis 28 % og 40 
% af butikkerne, der har e-handel. Det er primært kædebutikker, der har e-handel.

Tendenser og fremtidsperspektiver

Det samlede befolkningstal i Ringkøbing-Skjern Kommune forventes ifølge kommunens 
befolkningsprognose at falde med 0,7 % i perioden 2019 til 2031 fra 56.930 personer til ca. 56.500 personer.

Dagligvareforbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune blandt kommunens borgere forventes, jævnfør 
detailhandelsundersøgelsen, at falde med 2 % fra 2014 frem til år 2029, mens udvalgsvareforbruget 
forventes at stige 13 % til ca. 1,3 mia. kr. i år 2029. Da e-handelen i samme periode ventes, at stige med 10-
15% betyder det, at forbrugsstigningen vil blive udlignet af e-handlen. 

Omvendt ventes det, at der tilføres kommunens butikker en stigning i omsætningen fra turister på ca. 400 
mio.kr. inkl. moms i 2014-priser, jævnfør detailhandelsundersøgelsen. I 2029 vurderes det samlede 
omsætningspotentiale for turismen i alt at være ca. 450 mio. kr. for dagligvarer og 600 mio. kr. for 
udvalgsvarer. Turismen er derfor et væsentligt udviklingspotentiale for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Udvikling af e-handel særligt med et lokalt islæt er derudover et væsentlig udviklingspotentiale for 
Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forudsætningerne for forventningerne vedrørende forbrug og omsætning kan i øvrigt ses i 
detailhandelsundersøgelsen.



Anbefalinger fra detailhandelsundersøgelsen 

I detailhandelsundersøgelsen blev påpeget, at bymidterne i hovedcenterbyerne Ringkøbing, Skjern, Tarm, 
Videbæk og Hvide Sande vil komme under stigende pres fra e-handel og konkurrence fra lokale 
aflastningscentre, lokalcentre mv. og fra de større byer.

Konsekvensen kan meget vel blive tomme butikker og lukkede spisesteder - og det vil igen få betydning for 
kommunens muligheder for at tiltrække og fastholde borgere, virksomheder og turister.

En af detailhandelsundersøgelsens hovedanbefalinger var derfor, at kommunen og private interessenter skal 
samarbejde om at opgradere de lokale bymidter for at imødegå konkurrencen fra især Herning, Holstebro og 
Esbjerg samt fra e-handel.

Netop lokale initiativer og samskabelse bliver afgørende for, om Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat vil 
have et godt handelsliv og levende bymidter i fremtiden. Her er det vigtigt, at hver by skaber sine egne og 
lokalt tilpassede løsninger for handelsliv og bymidten.

Af detailhandelsundersøgelsen fremgik det, at det er vigtigt at samle butikker, service, bespisning og 
funktioner som bibliotek og kulturhus samt at skabe rum til oplevelser som fx musik og teater i bymidterne. 
Bymidter med en klar identitet, stærke butikskoncepter, gode spisemuligheder og nye funktioner som fx 
kulturhus eller bibliotek i forbindelse med shopping er ifølge detailhandelsundersøgelsen vejen frem, hvis der 
skal tiltrækkes flere og nye kunder til kommunens byer. Turisme, lokal e-handel med udgangspunkt i 
områdets egne forretninger, fælles åbningstider og p-pladser bør der ligeledes samarbejdes om at udvikle.

Ved sidste kommuneplanrevision (Kommuneplan 2017-2029) blev der derfor på baggrund af 
detailhandelsundersøgelsen indskrevet et mål om at skabe koncentrerede, attraktive og levende bymidter. 
Derudover blev arealudlæggene til butiksformål revideret, herunder blev flere bymidteafgrænsninger 
indskrænket.

Siden sidste kommuneplanrevision er der gennemført en konkret planlægning for udvidelserne af 
aflastningscentrene i Skjern og Ringkøbing, da det her konkret er vurderet muligt at udvide 
aflastningscentrene, jævnfør planlovens redegørelseskrav. Derudover er der igangsat en planlægning med 
samme formål for aflastningscentret i Ringkøbing.

Endelig blev det i detailhandelsundersøgelsen anbefalet, at antallet af områder, der er udlagt til butikker med 
særligt pladskrævende varer, skulle begrænses for at sikre færre men stærkere områder. Dette blev der 
ligeledes fulgt op på ved sidste revision.

Ifølge detailhandelsanalysen er den rummelighed og de arealudlæg, der fremgik af Kommuneplan 2013-
2025, i de fleste tilfælde tilstrækkelig til at kunne dække behovet frem til 2029. Dette vurderes fortsat at være 
tilfældet frem til år 2033.

Overordnet vurdering af det fremtidige arealbehov og detailhandelsstrukturen generelt

Overordnet vurderes den nuværende detailhandelsstruktur (se figur 1) at fungere tilfredsstillende og sikre 
borgerne og turisterne en god forsyning med dagligvarer relativt tæt på bopælen samt adgang til 
udvalgsvarer i hovedcenterbyerne. Der er dog en tydelig forskel på udbuddet af butikker i 
hovedcenterbyerne og lokalcenterbyerne.

Ligeledes vurderes den rummelighed, der fremgår af tabel 2 i langt de fleste tilfælde, at ville kunne dække 
behovet frem til 2033.

Da der umiddelbart forud for denne kommuneplanrevision (Kommuneplan 2021-2033) blev gennemført en 
temarevision af blandt andet detailhandelsafsnittet (se Tillæg 40 til Kommuneplan 2017-2029) ændres der 
ikke på målsætninger eller retningslinjer ved denne revision. Der sker alene en opdatering af tabel 1 og 2 
samt korrekturrettelser.



Til trods for at rummeligheden vurderes at kunne dække behovet frem til år 2033 vil der dog kunne komme 
nye butikstyper, hvor der for eksempel gives mulighed for at prøve varen, nye udstillingskoncepter og 
nylokaliseringer af butikker, som kan medføre behov for mere butiksareal. Dertil kommer, at nogle butikker 
accepterer en lavere arealbelastning for at give kunderne den ”rigtige” oplevelse. Personale og 
lagerfaciliteter substitueres således med et større salgsareal.

Med de fremtidige arealudlæg skal sikres, at forbrugerne i de enkelte områder i Ringkøbing-Skjern 
Kommune bliver serviceret på det rigtige niveau og får begrænset afstand til indkøb. Bymidterne i 
hovedcenterbyerne Ringkøbing, Skjern, Videbæk og Hvide Sande samt aflastningscentret i Tarm skal både 
sikre borgerne en god dagligvare- og udvalgsvareforsyning, mens der i lokalcenterbyerne primært fokuseres 
på at skal sikre borgerne en god, lokal dagligvareforsyning.

På trods af et generelt mindre arealbehov i fremtiden er det dog også væsentligt, at man i planlægningen 
tilfører detailhandelen i Ringkøbing-Skjern Kommune mulighed for dynamik og udlægger arealer, der ligger, 
hvor detailhandelen efterspørger dem. Generelt søger butikker, at udnytte den synergieffekt, som en 
koncentration af butikker giver. Derudover bidrager butikker sammen med servicefunktioner, kultur- og 
fritidsfaciliteter, kontorarbejdspladser, uddannelsesinstitutioner mv. til at skabe liv i bymidterne og i byerne.

Arealudlæg til nye butikker bør således foretages så centralt og så koncentreret som muligt, så synergien og 
den særlige fortættede stemning fastholdes i bymidterne, herunder i særdeleshed i Ringkøbing, Skjern, 
Videbæk og Hvide Sande. Beliggenheden af detailhandel har derfor også i fremtiden en stor betydning.

Samtidig er der butikker, der, som følge af behov for megen fysisk plads til butiksareal, udendørs 
udstillingsarealer, lager, parkering, varelevering mv. ikke uden videre kan indpasses i bymidterne, og som 
ikke nødvendigvis gavner bymiljøet i bymidterne. Arealudlæg til sådanne butikker kan ske uden for 
bymidterne, herunder i aflastningsområder. Aflastningsområder er desuden kendetegnede ved placeringer 
ved det overordnede vejnet med god synlighed og fremkommelighed for særligt kunder i bil, hvilket 
efterspørges af både detailhandlere og forbrugere.

Konkrete ændringer 

Med de nyligt vedtagne Tillæg 40 og Tillæg 8 til Kommuneplan 2021-2033 er detailhandelsafsnittet blevet 
revideret. Der sker derfor ingen ændringer med denne kommuneplanrevision (Kommuneplan 2021-2033). 
Imidlertid fastholdes vurderingerne af målsætningerne grundet planlovens redegørelseskrav.

Ændringer i mål (ved Tillæg 40 til Kommuneplan 2017-2029)

Med Tillæg 40 til Kommuneplan 2017-2021 blev målsætningerne for detailhandelsplanlægningen ændret 
som følge af en temadrøftelse i Byrådet vedrørende placering af dagligvarebutikker i periferien af 
hovedcenterbyerne. Målsætningerne blev opdelt i en generelt del samt en mere konkret del for de enkelte 
hovedcenterbyer.

Overordnet er de nye målsætninger (som følge af Tillæg 40 til Kommuneplan 2017-2029) mere konkrete i 
forhold til at sikre forskel på de forskellige hovedcenterbyer. Derudover prioriteres bymidterne i Ringkøbing, 
Skjern, Videbæk og Hvide Sande frem for de øvrige bymidter i kommunen. I Tarm accepteres, at 
aflastningscentret prioriteres først i forhold til detailhandel, mens bymidteudpegning fastholdes og bymidtens 
rolle ændres. Generelt ønskes bymidterne understøttet af fortætning med boliger.

De hidtidige målsætninger om redegørelseskrav for lokalcentre og enkeltstående butikker blev slettet 
sammen med målet om at sikre rummelighed og fleksibilitet i arealudlæggene i bymidterne, da dette følger af 
planloven. Derudover blev målet om at lokalisere dagligvarebutikker tæt på hovedstrøgene i bymidterne 
slettet, da det erstattes af de konkrete mål for de enkelte hovedcenterbyer. Derudover gav målsætningen 
ikke mening i de øvrige byer med en bymidteudpegning, da disse byer har en størrelse, hvor enhver 
lokalisering af en dagligvarebutik inden for bymidteudpegningen vurderes positivt og i tråd med det nye mål 
om at opretholde dagligvarehandlen i lokalcenterbyerne og landsbyerne.



For Ringkøbing fremgår det, at dagligvarebutikker, hvis de ikke placeres i bymidten, skal placeres i det 
eksisterende aflastningscenter eller lokalcenter. Derudover indeholder de konkrete målsætninger for 
Ringkøbing en mulighed for at der via en konkret planlægning og redegørelse kan udlægges et lokalcenter 
ved en eksisterende dagligvarebutik (Fakta) ved Holstebrovej i det nordlige Ringkøbing. Målsætningen for 
det historiske bymiljø er bevaret for Ringkøbing, mens den ikke er specifik medtaget i målsætningerne for de 
øvrige byer.

I Skjern gives der mulighed for at der eventuelt på sigt kan ske en planlægning for yderligere 
dagligvarebutikker i periferien af byen, hvis der er behov herfor. Derudover understreges at bymidten skal 
udvikles gerne gennem fortætning med boliger

For Videbæk gives der med de konkrete målsætninger mulighed for at der eventuelt kan ske en planlægning 
for et nyt butiksområde med en perifer beliggenhed, hvis der er behov herfor. Derudover understreges at 
bymidten skal udvikles gerne gennem fortætning med boliger og ved at der tænkes flere oplevelser ind.

De konkrete målsætninger for Tarm understreger den ændrede rollefordeling mellem aflastningscentret og 
bymidten, hvor der i bymidten kan arbejdes med flere grønne elementer og fortætning af boliger.

I Hvide Sande præciserer de konkrete målsætninger, at bymidten forsat skal prioriteres, men at det gamle 
bycenter mod nord også bør styrkes på sigt. Bymidtens særlige turistmæssige potentiale skal udvikles 
yderligere, herunder skal der ske en fortætning.

Ændringer i retningslinjer (ved Tillæg 8 til Kommuneplan 2021-2033)

Retningslinje 1.1, der omfatter centerstrukturen, ændres, idet afgrænsningen af to centerområder ændres; 
aflastningsområdet i Ringkøbing udvides, og området til butikker med særligt pladskrævende varegrupper 
nord herfor indskrænkes med et tilsvarende område. Desuden ændres retningslinje 2.1, der omfatter 
arealrammerne for centerområderne, idet arealrammen for hhv. aflastningsområdet i Ringkøbing og området 
til butikker med særligt pladskrævende varegrupper nord herfor ændres.

Retningslinje 2.2 ændres med en tilføjelse til den generelle retningslinje om at butikker, der etableres i 
aflastningsområder, skal være minimum 400 m². Tilføjelsen er, at butikker, der etableres i rammeområde 
36ce141 nord for Herningvej, som omfatter udvidelsen af aflastningsområdet i Ringkøbing, skal være 
minimum 500 m².

Vurdering af ændringer i mål og retningslinjer

Vurdering af ændringer i mål (ved Tillæg 40 til Kommuneplan 2017-2029)

I de fleste områder udlagt til butiksformål er der en god rummelighed. Denne kan dog eventuelt forbedres i 
aflastningsområderne via en konkret planlægning samt redegørelse. Via en sådan konkret planlægning vil 
der skulle undersøges og redegøres for,

 Hvordan der sikres en balance mellem udviklingen af aflastningscentret og den deraf følgende større 
konkurrence (og effektivitet) versus

 Hensynet til målet om levende bymidter og byer og
 Hensynet til målet om at arealudlæggene skal tilpasses det konkrete behov.

Ovenfor omtalte redegørelse i forbindelse med konkret planlægning for udvidelse af aflastningsområdet i 
Ringkøbing er tilvejebragt med Tillæg 8 til Kommuneplan 2021-2033.



Det samme gælder for Høgevejscentret i Videbæk. I Ringkøbing har pågået en planlægning inden for 
aflastningsområdet samt inden for et område til butikker med særlig pladskrævende varer ved Birkmosevej, 
hvor rummeligheden ligeledes kunne forbedres. Dette er baggrunden for, at der ingen ændringer sker i 
detailhandelsstrukturen med denne revision af kommuneplanens detailhandelsafsnit.

Med det fortsatte mål om levende bymidter og byer samt det nye mål (fra Tillæg 40 til Kommuneplan 2017-
2029) om forskel på hovedcenterbyerne, så vurderes det, at disse mål – sammen med målene om at 
opretholde dagligvarehandlen i lokalcenterbyerne og i landsbyerne og at arealudlæggene skal tilpasses det 
konkrete behov – understøtter en øget konkurrence og et varieret butiksudbud i kommunens byer og at der 
også er en forskel på byernes identitet og rolle.

Netop forskellen på hovedcenterbyerne tydeliggøres med de konkrete målsætninger for de enkelte byer. 
Disse konkrete målsætninger vurderes at bidrage til at sikre balancen mellem de forskellige områder til 
butiksformål i hver enkel by, men også at bidrage til hovedcenterbyernes funktion som understøttende for de 
øvrige byer samt oplandet. Bymidterne i Ringkøbing, Skjern, Videbæk og Hvide Sande samt 
aflastningscentret i det nordlige Tarm skal både sikre borgerne en god dagligvare- og udvalgsvareforsyning, 
mens der i lokalcenterbyerne og i landsbyerne primært skal sikres borgerne en god dagligvareforsyning.

Denne arbejdsdeling ligger i tråd med bymønstret i kommunen og med målet med 
detailhandelsplanlægningen i planloven generelt – at sikre, at forbrugerne i de enkelte områder får 
begrænset afstand til indkøb.

Koblingen mellem detailhandelsstrukturen og bymønstret gør, sammen med et bymønster med fem 
hovedcenterbyer, at der vurderes at være en god tilgængelighed til både dagligvarebutikker og 
udvalgsvarebutikker for borgene i kommunen. Omvendt medfører den decentrale bystruktur i kommunen, at 
byerne er forholdsvis små og derfor har et mindre udvalgsvareudbud, end en mere koncentreret bystruktur 
med færre men større byer eventuelt ville have haft. Den geografiske spredning af byerne og de store 
afstande (også til de større byer som Holstebro, Herning og Esbjerg), er derfor detailhandelsmæssigt både 
kommunens styrke, men også dens svaghed.

Fastholdelsen af en tæt kobling mellem bymønstret og detailhandelsstrukturen i kommunen betyder konkret, 
at der i alle lokalcenterbyer (undtagen Troldhede) er opretholdt en udpegning af bymidter til trods for, at 
nogle lokalcenterbyer eventuelt fint kunne dækkes med en detailhandelsmæssig udpegning som lokalcenter 
(som det er tilfældet i Troldhede).

Opretholdelsen af udpegede bymidter i lokalcenterbyerne er dog valgt for at sikre de videst mulige rammer 
for butiksudviklingen i lokalcenterbyerne, men også for på denne måde at sikre den bedste tilgængelighed 
for borgerne til butikker. Det samme gør sig gældende for bymidten i Tarm, selvom der med de reviderede 
målsætninger understreges, at der i Tarm detailhandelsmæssigt satses mere på aflastningscentret i det 
nordlige af byen. 

Størrelsen af den enkelte butik i lokalcentre og af enkeltstående butikker hæves generelt med 200 m2. Dette 
vurderes ikke at have betydning for antal butikker i bymidten eller aflastningscentrerne, da der er tale om en 
forholdsvis lille stigning i antallet af m2 samlet set og da der forsat skal findes arealer til personalefaciliteter 
inden for det samlede areal til butiksformål. Udvidelsen vurderes at understøtte målsætningen om at 
opretholde den eksisterende dagligvarehandel i lokalcenterbyerne og landsbyerne og dermed også 
understøtte formålet med detailhandelsplanlægning i forhold til både et varieret udbud, god tilgængelighed 
og en effektiv butiksstruktur.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er de fleste borgere afhængige af en bil, men der er borgere, der er 
afhængige af offentlig transport eller at kunne handle lokalt. Derfor er det også vigtigt, at der fortsat er fokus 
på bymidterne og at der sikres adgang til dagligvareindkøb her, så borgere, der benytter kollektiv transport, 
kan gøre deres indkøb samlet og så der sikres en koncentration af f.eks. ældreboliger og lignende i eller nær 
bymidterne. Dette er i god overensstemmelse med målsætningen om placering af offentlig og privat service, 
se hovedstrukturens afsnit herom. I nogle byer vejer opretholdelsen af en lokal butiksforsyning dog forud for 
hensynet til bymidten. Det drejer sig fx om Tarm, hvor aflastningscentret, jævnfør de nye målsætninger, 
prioriteres forud for bymidten. Dette hindrer dog ikke mulighederne for, at butikker kan etablere sig i 
bymidten, da bymidteudpegningen opretholdes.



Idet der ingen ændringer sker med detailhandelsstrukturen vurderes den fortsatte decentrale butiksstruktur 
at understøtte en god tilgængelighed for de forskellige trafikanter i kommunen set i forhold til kommunens 
samlede areal. Derudover vurderes opretholdelsen af de forskellige butiksudpegninger også inden for den 
enkelte by at understøtte en god tilgængelighed både for både bilister og bløde trafikanter.

Som det fremgår af de nye målsætninger (videreført fra Tillæg 40 til Kommuneplan 2017-2029), så ser 
Ringkøbing-Skjern Kommune positivt på en ny planlægning, såfremt der på sigt i en bydel, eller i et opland, 
opstår et konkret behov for en dagligvarebutik. Der vil dog, jf. planloven, skulle redegøres for, at der er et 
konkret opland, og for påvirkningen af bymiljøet, bymidten samt sammenhængen med den eksisterende 
detailhandelsstruktur og målsætningerne for detailhandelsplanlægningen, jf. planloven.

Generelt vurderes butikkerne i Ringkøbing-Skjern Kommune typisk ikke at have et opland, der rækker ud 
over kommunegrænsen. De beskedne ændringer i det samlede bruttoetageareal til butiksformål, se tabel 2, 
vurderes ikke at have negativ betydning på konkurrencen mellem større og mindre byer (herunder på 
oplandet) eller på bymiljøet i de enkelte byer. 

Vurdering af ændringer i retningslinjer (i Tillæg 8 til Kommuneplan 2021-2033)

Retningslinje 1.1, der omfatter centerstrukturen, ændres, idet afgrænsningen af to centerområder ændres; 
aflastningsområdet i Ringkøbing udvides, og området til butikker med særligt pladskrævende varegrupper 
nord herfor indskrænkes med et tilsvarende område. Desuden ændres retningslinje 2.1, der omfatter 
arealrammerne for centerområderne, idet arealrammen for hhv. aflastningsområdet i Ringkøbing og området 
til butikker med særligt pladskrævende varegrupper nord herfor ændres. Effekten af ændringerne er, at der 
skabes bedre plads til dagligvare- og udvalgsvarebutikker i aflastningsområdet, men at der bliver mindre 
plads til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Ændringen er i overensstemmelse med målene 
for detailhandelsplanlægningen, som bl.a. fastlægger, at der skal skabes optimale rammer for en attraktiv 
detailhandel, at nye dagligvarebutikker skal placeres så de på bedst mulig måde kan betjene deres opland, 
og at arealforsyningen til nye butiksformål skal tilpasses det forventede behov.

Retningslinje 2.2 ændres med en tilføjelse til den generelle retningslinje om at butikker, der etableres i 
aflastningsområder, skal være minimum 400 m². Tilføjelsen er, at butikker, der etableres i rammeområde 
36ce141 nord for Herningvej, som omfatter udvidelsen af aflastningsområdet i Ringkøbing, skal være 
minimum 500 m². Med ændringen af retningslinje 2.2 skærpes reguleringen af størrelserne af nye butikker i 
udvidelsen af aflastningsområdet. Effekten er ændringen er en tydeligere rollefordeling mellem de nye 
butikker i udvidelsen af aflastningsområdet og eksisterende butikker i Ringkøbing bymidte, som i gennemsnit 
er mindre end de nye butikker i aflastningsområdet.

Ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanens mål om at planlægning af eventuelle nye 
muligheder for udvidelser af dagligvarebutikker i periferien af Ringkøbing skal ske i eksisterende aflastnings- 
og lokalcentre, idet det eksisterende aflastningscenter udvides i overensstemmelse med en 
detailhandelsredegørelse.

For en yderligere gennemgang af effekterne af ændringen og sammenhængen med målene for 
detailhandelsplanlægning henvises til detailhandelsredegørelsen i Tillæg 8 til Kommuneplan 2021-2033.

ÆNDRINGER

Tabel 1 og 2 er opdaterede til Kommuneplan 2021-2033. Der sker ingen ændringer i arealudlæg, 
retningslinjer eller mål. Der er korrekturrettet i det andet overordnede mål samt det andet mål om Hvide 
Sande, så disse er mere læsevenlige. Ligeledes er der til retningslinje 1.1 tilføjet, at retningslinjen også 
gælder for butikker med varer som frembyder en særlig sikkerhedsmæssig forhold. Baggrundsafsnittet er 
ligeledes sprogligt tilrettet til Kommuneplan 2021-2033 og til opfyldelse af planlovens redegørelseskrav.

I forbindelse med vedtagelse af Tillæg 8 til Kommuneplan 2021-2033 er følgende ændringer foretaget:

Der er sket ændringer i afgrænsningen af to centerområder; aflastningsområdet i Ringkøbing udvides, og 
området til butikker med særligt pladskrævende varegrupper nord herfor indskrænkes med et tilsvarende 



område. Tabel 1 og 2 er opdaterede, idet arealrammen for hhv. aflastningsområdet i Ringkøbing og området 
til butikker med særligt pladskrævende varegrupper nord herfor er ændret.

Til retningslinje 2.2 er tilføjet, at butikker, der etableres i rammeområde 36ce141 nord for Herningvej, som 
omfatter udvidelsen af aflastningsområdet i Ringkøbing, skal være minimum 500 m². Baggrundsafsnittet er 
opdateret med redegørelsestekst.



Tabel 2: Eksisterende og fremtidig bruttoetageareal til butiksformål (Detailhandel – Kommuneplan 2021-2033, Ringkøbing-Skjern Kommune)

Detailhandels-kategori Afgrænsning (rammeområder) Kommuneplan 2017-2029 (revideret ved Tillæg 40 og Tillæg 25) Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplan 2017-2029
(revideret ved Tillæg 40 
og Tillæg 25)

Kommuneplan 2021-2033 Samlet ramme til 
butiksformål
Max 
bruttoetageareal til 
butiksformål i 
området (m2)

Restrummelighed 
(m2) (ramme set i 
forhold til eks. 
bruttoetageareal)

Max butiksstørrelser (m2) Eksisterende 
bruttoetageareal inden 
for fremadrettede 
detailhandelsområder 
(m2)i

Samlet ramme til 
butiksformål
Max bruttoetageareal 
til butiksformål i 
området (m2)

Restrummelighed 
(m2) (ramme set i 
forhold til eks. 
bruttoetageareal)

Max butiksstørrelser (m2)

Bymidter

Hvide Sande 23be073, 23ce053, 23ce080 23ce053, 23ce073, 23ce080 15.000 3.374 11.626 15.000 3.374

Ringkøbing 36be041, 36be042, 36be045, 
36be059, 36be060, 36bo037, 
36bo046, 36bo053, 36bo068, 
36bo071, 36ce040, 36ce048, 
36ce050, 36ce051, 36ce052, 
36ce056, 36ce058, 36ce061, 
36ce066, 36ce130, 36ce136, 
36of038, 36of039, 36of044, 
36of049, 36of067, 36ta043, 
36ta047, 36ta057

36be041, 36be042, 36be045, 
36be059, 36be060, 36bo037, 
36bo046, 36bo068, 36bo071, 
36ce039, 36ce040, 36ce048, 
36ce050, 36ce051, 36ce052, 
36ce056, 36ce058, 36ce061, 
36ce066, 36ce130, 36ce136, 
36of038, 36of049, 36of067, 
36ta043, 36ta047, 36ta057

29.000 6.360 22.640 29.000 6.360

Skjern 39be030, 39ce032, 39ce033, 
39ce034, 39ce035, 39ce036, 
39ce037, 39ce038, 39ce039, 
39ce040, 39ce041, 39ce042, 
39ce044, 39ce045, 39of043

39be030, 39ce032, 39ce033, 
39ce034, 39ce035, 39ce036, 
39ce037, 39ce038, 39ce039, 
39ce040, 39ce041, 39ce042, 
39ce044, 39ce045, 39of043

23.000 4.163 18.837 23.000 4.163

Tarm 47ce028  47ce028, 47ce096 11.000 4.946 6.054 11.000 4.946

Videbæk 53ce016, 53ta059 53ce016, 53ce072, 53ce073, 
53ce074, 53ce076, 53ce077, 
53ce078, 53ta059

11.000 2.832

3.500 for dagligvarebutikker

2.000 for udvalgsvarebutikker

7.168 11.000 2.832

3.500 for dagligvarebutikker

2.000 for udvalgsvarebutikker

Spjald 41ce010, 41ce011 41ce010, 41ce011, 41ce030 7.000 2.615 1.700 for dagligvarebutikker

1.000 for udvalgsvarebutikker

4.385 7.000 2.615 1.700 for dagligvarebutikker

1.000 for udvalgsvarebutikker

Kloster 26be005, 26er003 26be005, 26er003 2.000 296 1.704 2.000 296

Lem 27ce017, 27ce018, 

27bo016

27ce017, 27ce018, 

27bo016

7.500 2.533 4.967 7.500 2.533

Tim 48ce009 48ce009 2.000 1.240 760 2.000 1.240

Vorgod-Barde 54be014 54be014 2.000 2.000 0 2.000 2.000

Borris 04ce008 04ce008 2.000 1.776

1.500 for dagligvarebutikker

1.000 for udvalgsvarebutikker

724 2.000 1.276

1.500 for dagligvarebutikker

1.000 for udvalgsvarebutikker

Søndervig 46ce002, 46ce010, 46ce012 46ce002, 46ce010, 46ce012 12.000 2.530 1.500 for dagligvarebutikker i 
rammeområde 46ce002 og 46ce010.

5.000 for dagligvarebutikker i 
rammeområde 46ce012.

500 for udvalgsvarebutikker

9.470 12.000 2.530 1.500 for dagligvarebutikker i 
rammeområde 46ce002 og 46ce010.

5.000 for dagligvarebutikker i 
rammeområde 46ce012.

500 for udvalgsvarebutikker

Aflastningscentre

Ringkøbing 
(Herningvejscentret)

36ce081, 36ce141 36ce081, 36ce141 23.111,
heraf 6.300 til 

dagligvarebutikker og 
16.811 til 

udvalgsvarebutikker

Rammen til 
dagligvarebutikker 

fordeles med 4.900 i 
rammeområde 

36ce081 og 1.400 i 
36ce14110.000

1.879-7.211 3.500 for dagligvarebutikker

2.000 for udvalgsvarebutikker

Min. Butiksstørrelse i 366ce081 400

Min. butiksstørrelse i 36er141: 500

21.23217.211 23.111,
heraf 6.300 til 

dagligvarebutikker og 
16.811 til 

udvalgsvarebutikker

Rammen til 
dagligvarebutikker 

fordeles med 4.900 i 
rammeområde 36ce081 

og 1.400 i 
36ce14110.000

-7.2111.879 3.500 for dagligvarebutikker

2.000 for udvalgsvarebutikker

Min. Butiksstørrelse i 366ce081: 400

Min. butiksstørrelse i 36er141: 500

Tarm (Åboulevardcentret) 47bo004, 47bo014

47er005, 47rf016

47bo004, 47bo014

47er005, 47rf016

8.290 -1.276 3.500 for dagligvarebutikker

2.000 for udvalgsvarebutikker

Min. butiksstørrelse: 400 

9.566 8.290 -1.276 3.500 for dagligvarebutikker

2.000 for udvalgsvarebutikker

Min. butiksstørrelse: 400 



Detailhandels-kategori Afgrænsning (rammeområder) Kommuneplan 2017-2029 (revideret ved Tillæg 40 og Tillæg 25) Kommuneplan 2021-2033

Kommuneplan 2017-2029
(revideret ved Tillæg 40 
og Tillæg 25)

Kommuneplan 2021-2033 Samlet ramme til 
butiksformål
Max 
bruttoetageareal til 
butiksformål i 
området (m2)

Restrummelighed 
(m2) (ramme set i 
forhold til eks. 
bruttoetageareal)

Max butiksstørrelser (m2) Eksisterende 
bruttoetageareal inden 
for fremadrettede 
detailhandelsområder 
(m2)i

Samlet ramme til 
butiksformål
Max bruttoetageareal 
til butiksformål i 
området (m2)

Restrummelighed 
(m2) (ramme set i 
forhold til eks. 
bruttoetageareal)

Max butiksstørrelser (m2)

Skjern (Ringvejscentret) 39er049, 39er050, 39er125 39er049, 39er050, 39er125 12.700 2.233 1.200 for dagligvarebutikker i 
rammeområde 39er125 ellers ingen 

dagligvarebutikker.

2.000 for udvalgsvarebutikker

Min. butiksstørrelse: 400

10.467 12.700 2.233 1.200 for dagligvarebutikker i 
rammeområde 39er125 ellers ingen 

dagligvarebutikker.

2.000 for udvalgsvarebutikker

Min. butiksstørrelse: 400

Lokalcentre

Ringkøbing (Fjordcentret) 36ce099 36ce099 2.000 0 2.000 2.000 0 

Troldhede 50ce017, 50ce020, 50ta021 50ce017, 50ce020, 50ta021 2.000 899 1.101 2.000 899

Videbæk (Høgevejscentret) 53ce027 53ce027 2.500 -754 3.254 2.500 -754

Bork Havn 03ce005, 03ce006, 03rf003 03ce005, 03ce006, 03rf003 3.000 1.410 1.590 3.000 1.410

Hemmet 17be002 17be002 3.000 217

1.200 for dagligvarebutikker

1.200 for udvalgsvarebutikker

(I Videbæk kun dagligvarebutikker)

2.783 3.000 217

1.200 for dagligvarebutikker

1.200 for udvalgsvarebutikker

(I Videbæk kun dagligvarebutikker)

Områder til butikker med særlig pladskrævende varer eller varer som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold

Hvide Sande 
(Parallelvej/Danevej)

23er003 23er003 4.500 4.500 1.500 0 4.500 4.500 1.500

Ringkøbing 
(Vesterkær/Enghavevej)

36er020, 36be055 36er020, 36be055 15.000 2.217 1.500 12.783 15.000 2.217 1.500

Ringkøbing 
(Herningvej/Holmegårdvej)

36er033, 36er135 36er033, 36er135 4.000 182 1.000 3.818 4.000 182 1.000

Ringkøbing 
(Skådsmosevej/Sjællandsgade)

36er082, 36er117 36er082, 36er117 5.000 3.000 1.500 2.000 5.000 3.000 1.500

Ringkøbing (Ribovej) 36er062 36er062, 36er111 2.500 1.103 1.000 1.397 2.500 1.103 1.000

Ringkøbing (Ndr. 
Ringvej/Ormstoftsvej)

36er062 36er062 6.000 6.000 1.500 0 6.000 6000 1.500

Ringkøbing (Falkevej) 36er079 36er079 2.000 95 700 1.905 2.000 95 700

Ringkøbing (Birkmosevej) 36er036 36er036 6.8179.000 -1.8380 2.000 6.81710.838 6.8179.000 -1.8380 2.000

Skjern (Engdraget) 39er010, 39be011 39er010, 39be011 3.000 1.064 1.500 1.936 3.000 1.064 1.500

Skjern (Erhvervsparken) 39er007, 39er008 39er007, 39er008 25.000 20.300 2.000 4.700 25.000 20.300 2.000

Skjern (Vardevej syd) 39er100 39er100, 39ta132 8.000 1.500 1.500 6.500 8.000 1.500 1.500

Skjern (Ringvejen/Smedevej) 39er012 39er012 8.000 121 1.500 7.879 8.000 121 1.500

Skjern (Ringvejen/Østergade 
Øst)

39er048 39er048, 39ta122 4.000 1.485 1.000 2515 4.000 1.485 1.000

Tarm (Nørremarksvej) 47er002 47er002, 47er003 6.000 6.000 1.500 0 6.000 6.000 1.500

Videbæk, Herningvej / 
Kongevejen/Brogårdsvej

53er007, 53er025 53er007, 53er025 12.500 2.598 2.000 9.902 12.500 2.598 2.000

Videbæk, (Nygade/Stålvej) 53er004 53er004 8.000 6.641 2.000 1.359 8.000 6.641 2.000

Kloster 
(Klostervej/Bandsbyvej)

26er003 26er003 1.500 1.500 1.000 0 1.500 1.500 1.000

Kloster (Klostervej/Nyropsvej) 26be018 26be018 1.500 1.500 1.000 0 1.500 1.500 1.000

Kloster (Klostervej/Strædevej) 26er019 26er019 1.500 1.500 1.000 0 1.500 1.500 1.000

Kloster (Klostervej mod syd) 26er019 26er022 1.500 1.500 1.000 0 1.500 1.500 1.000

Lem (Uglebjergvej) 27er026 27er026 2.000 2.000 1.000 0 2.000 2.000 1.000

Spjald 
(Holstebrovej/Spjaldgårdvej)

41er007 41er007 3.000 1.750 1.500 1.250 3.000 1.750 1.500

Spjald 
(Brejningvej/Hovedgaden)

41er019, 41ce010, 41bo013, 
41of021

41er019, 41er031, 41er032, 
41ce010, 41bo013, 41of021

3.000 2.400 1.500 600 3.000 2.400 1.500

Tim (Svendsgaardvej) 48er001 48er001 8.000 4.566 1.500 3.434 8.000 4.566 1.500
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Kommuneplan 2017-2029
(revideret ved Tillæg 40 
og Tillæg 25)

Kommuneplan 2021-2033 Samlet ramme til 
butiksformål
Max 
bruttoetageareal til 
butiksformål i 
området (m2)

Restrummelighed 
(m2) (ramme set i 
forhold til eks. 
bruttoetageareal)

Max butiksstørrelser (m2) Eksisterende 
bruttoetageareal inden 
for fremadrettede 
detailhandelsområder 
(m2)i

Samlet ramme til 
butiksformål
Max bruttoetageareal 
til butiksformål i 
området (m2)

Restrummelighed 
(m2) (ramme set i 
forhold til eks. 
bruttoetageareal)

Max butiksstørrelser (m2)

Troldhede 
(Industrivej/Idrætsalle)

50er006, 50ta019 50er006, 50ta019, 50ta027 2.000 2.000 1.000 0 2.000 2.000 1.000

Borris (Flodgårdsvej) 04er003 04er003 2.000 1.111 1.000 889 2.000 1.111 1.000

Borris (Vestergade) 04be007 04be007 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000

Borris (Skolevænget) 04be013 04be013 1.000 88 1.000 912 1.000 88 1.000

No (Heagervej) 00er011 00er011 1.500 1.500 500 0 1.500 1.500 500

Enkeltstående butik

Ådum (Bindesbølvej 1, 6880 
Tarm)

57be002 57be002 1.200 781 1.200 419 1.200 781 1.200

Lyne (Vardevej 92, 6880 Tarm) 29be004 29be004 1.200 420 1.200 780 1.200 420 1.200

Astrup (Højevej 25, 6900 
Skjern) 

01be001 01be001 1.200 900 1.200 300 1.200 900 1.200

Stauning (Kirkebyvej 46, 6900 
Skjern)

43be001 43be001 1.200 662 1.200 538 1.200 662 1.200

Rækker Mølle (Søvejen 3, 
6900 Skjern)

37be004 37be004 1.200 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200

Fjelstervang (Langgade 3, 
6933 Kibæk)

12bo002 12bo002 1.200 900 1.200 300 1.200 900 1.200

Ølstrup (Byvejen 36, 6950 
Ringkøbing)

56be003 56be003 1.200 750 1.200 450 1.200 750 1.200

Houvig (Houvig Klitvej 51, 
6950 Ringkøbing)

46so011 46so011 1.200 788 1.200 412 1.200 788 1.200

Houvig (Houvig Klitvej 77, 
6950 Ringkøbing)

22so001 22so001 1.200 980 1.200 220 1.200 980 1.200

Velling (Rydbjergvej 2, 6950 
Ringkøbing)

52be001 52be001 1.200 900 1.200 300 1.200 900 1.200

Bjerregaard (Kirksvej 2, 6960 
Hvide Sande)

02ce007 02ce007 1.200 590 1.200 610 1.200 590 1.200

Grønbjerg (Annebergvej 5, 
6971 Spjald)

13bo001 13bo001 1.200 880 1.200 320 1.200 880 1.200

Stadil (Skelmosevej 89, 6980 
Tim)

42be001 42be001 1.200 600 1.200 600 1.200 600 1.200

i Restrummeligheden er opgjort efter kommunens detailhandelsregnskab.
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