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Notat - behandling af idéer og forslag til Tillæg 4 til kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 470 
 

Der har været gennemført en foroffentlig høring i perioden 1. marts til 22. marts 2021 af Tillæg 4 til Kommuneplan 2021-2033 samt forslag til Lokalplan nr. 470 for et område til rekreative formål i 
Nyhavn i Søndervig. 

Tabellen nedenfor viser, hvem der har indsendt idéer og forslag, et resumé af idéen eller forslaget, samt kommunens svar herpå. 

 

 
Nr. 

 
Afsender af 
bemærkning 

 
Resumé af bemærkningerne 

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

 
Svar på indkomne bemærkninger 

 

Myndigheder 

 
1 

 
Kystdirektoratet 

 
a. Kystdirektoratet påpeger at dele af lokalplanens område ligger 

inden for strandbeskyttelseslinjen, og at der skal søges 
dispensation fra denne ift. Naturbeskyttelsesloven. 
 

b. Kystdirektoratet påpeger at området står til at blive 
oversvømmet ved en 100-års hændelse i 2020 ifølge 
Kystdirektoratets kortlægning af oversvømmelsesrisici i 
kystområder. 

 
Ad 1a: Den endelige afgrænsning af lokalplanområdet afventer udmatrikuleringen af den nye omfartsvej 
Holmsland Klitvej øst for Søndervig. Det forventes, at arealet, der ligger inden for 
strandbeskyttelseslinjen ikke kommer til at indgå i lokalplanens afgrænsning. 
 
Ad 1b: Der er i efteråret 2020 blevet etableret en omfartsvej, Holmsland Klitvej, øst for Søndervig. Den 
nye omfartsvej er etableret ca. 0,5 meter højere end eksisterende terræn og end den eksisterende 
Møllevej. Der forventes en lille effekt på oversvømmelsesrisikoen, der dog først vil kunne analyseres i 
kystplanlæggeren, når nye højdedata er tilgængelige.  
Kommunen er opmærksomme på at lokalplanen bør forholde sig til oversvømmelsesrisici.  

Foreninger mv. 

 
2 

 
Danmarks 

Naturfrednings- 
forening 

 
a. Foreningen ønsker at der etableres en kunstig klit eller jordvold 

langs hele området mod omfartsvejen med en højde på minimum 
6 meter, for at begrænse indblik fra Søndervig Landevej til 
områdets funktioner. 
 

 
 
 

b. Foreningen mener at området bør indrettes som et grønt område 
uden bebyggelse og skiltning m.m. 
 
 
 

c. Foreningen mener ikke at højden på anlæg, bebyggelse, skilte, 
belysning og flagstænger må overstige 5 meter, så de ikke kan 
ses bag den 6 meter høje klit/vold. 

 
Ad 2a: Kommunen ønsker at planlægge for p-pladser i området og samtidig ønsker kommunen at skabe 
en attraktiv ankomst til Søndervig, både når man kommer fra øst og syd. Nyhavn er del af et 
karakteristisk fladt fjordlandskab, alligevel er det kommunens intention at bearbejde landskabet 
omkring og mellem p-pladserne for at skabe en attraktiv velkomst til Søndervig. Kommunen ser det dog 
som en meget uhensigtsmæssigt kontrast til det originale flade landskab at etablere volde eller klitter 
med en højde på minimum 6 meter. Dertil anser kommunen det ikke nødvendigvis som en ulempe, hvis 
man kan se funktionerne i Nyhavn fra Søndervig Landevej. 
 
Ad 2b: Lokalplanens område vil forblive i landzone. Det er dermed kun muligt at etablere bebyggelse, 
såfremt denne har et rekreativt formål. 
Selvom området skal indrettes med mange p-pladser, er det kommunens intention at sikre et område 
med et grønt præg og rekreative muligheder. 
 
Ad 2c: Det er kommunens intention at lokalplanen skal indeholde bestemmelser, der tager hensyn til det 
karakteristiske, flade fjordlandskab i Nyhavn, herunder udformning, højde og farve på anlæg og skiltning 
mv. Se i øvrigt Ad. 2a. 
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3 

 
Søndervig 

Centerforening 

 
a. Foreningen ønsker, såfremt at regnvandsbassinet ikke skal 

placeres i Nyhavn, at p-pladserne (800-1000 stk.) placeres i den 
sydlige ende af planrådet. Foreningen pointerer følgende 
begrundelser for dette ønske: 
• Afstanden til bymidten er den samme fra bymidten, uanset 

om de placeres sydpå eller hvor de oprindeligt blev 
foreslået i den nordøstlige del af Nyhavn. 

• De gående kan ledes ned af Søndervig Klitvej i stedet for at 
skulle etablere offentlige stiforbindelser på private 
adgangsveje. 

• Lodsejerne langs lokalplanområdet ville ikke være så 
bekymrede for at få parkeringspladser ud for deres 
ejendomme, hvis de blev flyttet sydpå. 

• Indkørslen til området ville ikke skulle krydse en cykelsti, 
hvis den placeres fra Søndervig Klitvej i stedet for 
Søndervig Landevej. 

• Planlægningsmæssigt ville man straks kunne gå i gang og 
have p-pladserne klar til Lalandias åbning 

• Trafikmæssigt giver det bedre mening, da trafikken 
primært kommer fra syd, undtagen på skiftedage og man 
undgår trafikprop på Søndervig Landevej mellem 
rundkørslen og lyskrydset. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Foreningen foreslår at der kan etableres følgende funktioner i 
området og vedlægger skitse: 
• Plads til events / festplads og bagagerumsmarked 
• Sandskulpturer 
• Minigolf 

 
c. Foreningen mener at der bør etableres stiforbindelse mellem p-

pladserne i syd og eventplads eller fodboldgolf i den nordlige 
ende. 
 

d. Foreningen mener at der bør etableres offentlige toiletter, samt 
ladestandere til el-biler ved p-pladserne 
 

 
Ad 3a: Den 27. april 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at regnvandsbassinet skal placeres øst 
for den nye omfartsvej, uden for Nyhavn.  
Kommunen har vurderet muligheden for at placere parkeringspladserne og vejadgangen til Nyhavn i den 
sydlige del af planområdet.  
I 2017 fik kommunen udarbejdet en trafiktælling (en krydstælling af julidøgnstrafik) der påviste, at den 
trafik, der har ærinde i Søndervig hovedsageligt kommer fra øst, og ikke fra syd. Den primære trafik 
forløber mellem øst og syd, altså til og fra Ringkøbing og Hvide Sande og håndteres fremadrettet med 
den nye omfartsvej. 
 
Ved at placere p-pladserne og vejadgangen i den sydlige del af Nyhavn, kan der opnås et par fordele, 
herunder at fodgængerne til og fra bymidten ikke skal passere mellem de private boliger i Nyhavn og at 
området i det nordligste Nyhavn kan anvendes til andre funktioner, som kan placeres i landzone.  
Der er dog flere ulemper ved en sådan løsning, herunder at trafikken på Søndervig Klitvej vil blive 
væsentligt forøget, til gene for beboerne på begge sider at vejen og mindre sikkert for de krydsende 
fodgængere til og fra bymidten. 
Adgangsvejen til området og eventuelt også p-pladserne vil ikke være synlige fra den primære 
indfaldsvej til byen; Søndervig Landevej. 
Ydermere vil en del af trafikken fra Ringkøbing køre helt til lyskrydset og dreje mod Hvide Sande, hvis 
adgangsvejen til p-pladserne placeres på Søndervig Klitvej, og dermed vil omfartsvejen miste sin effekt. 
Dertil ville Søndervig Klitvejs tilslutning til Holmsland Klitvej (omfartsvejen) skulle ombygges, og der 
skulle foretages en bearbejdning af den sydlige del af Søndervig Klitvej og cykelstien, for at skabe en 
sikker og indbydende adgangsvej for fodgængerne til og fra bymidten. 
 
Det er derfor kommunens vurdering at en placering af p-pladserne i den nordlige del af Nyhavn vil skabe 
mulighed for en kortere, mere sikker og direkte adgang for de besøgende til og fra Søndervigs bymidte.  
Dertil er det vigtigt, at vejadgang til p-pladserne sker fra Søndervig Landevej for at sikre at besøgende til 
Søndervig har synlig og direkte adgang til p-pladserne ved den primære indfaldsvej til byen. 
 
 
Ad 3b: Gode forslag, som kommunen vil tage i betragtning ved den videre planlægning af Nyhavn. 
 
Ad 3c: Kommunen vil bestræbe sig på at etablere god og sikker forbindelse, for alle typer trafikanter, 
mellem områdets kommende funktioner. 
 
Ad 3d: Det er kommunens intention at planlægge for servicefunktioner i tilknytning til p-pladserne, 
herunder toiletfaciliteter. Lokalplanen vil sikre, at flere af parkeringspladserne forberedes til 
ladestandere til elbiler. Se i øvrigt Ad. 8j 
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4 

 
Ringkøbing Fjord 

Handelsråd 

 
a. Handelsrådet bakker op om Centerforeningens høringssvar vedr. 

placering af p-pladserne i den sydlige del af Nyhavn, samt 
anvendelse af det øvrige område til rekreative formål, og 
kommer med følgende forslag til funktioner i området: 
• Minigolf 
• Sandskulpturfestival 
• Fest- og Markedsplads 
• Servicefunktioner til parkering; toiletter, opholdsarealer 

og borde-bænke mm. 
 

b. Handelsrådet understreger vigtigheden af, at området ikke 
udlægges til detailhandel, da det er afgørende for de 
eksisterende butikker i Søndervig, at detailhandlen forbliver 
samlet i bymidten, hvilket også er i tråd med kommunens 
handelspolitik. 
 

 
Ad 4a:  Se Ad 3a. 
De øvrige idéer tages i betragtning som forslag til anvendelsesmuligheder i området. 
 
 
 
 
 
Ad 4b: Det blev besluttet på Byrådsmødet den 8. december 2020, at planlægningen skal følge det 
såkaldte scenarie 2. Det vil sige, at et begrænset areal i den nordlige ende af Nyhavn planlægges separat 
til boligformål og sidenhen centerformål med mulighed for detailhandel. Den sydlige del forbliver i 
landzone og planlægges til rekreative formål. Kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 470 vil således 
ikke give mulighed for detailhandel. 

 
5 

 
Journalist og 

kommunikations-
rådgiver 

 

 
Journalisten spørger 

a. Hvor mange meter skal der bruges til p-pladser og hvor tæt 
kommer de på beboelsen mod vest? 
 

b. Hvor mange m² skal bruges til p-pladserne? 
 
 
 
 
 
 

c. Hvor mange m² skal bruges til regnvandsbassinet? 
 
 
 
 

d. Hvor mange m² skal bruges, hvis der skal etableres 
sandskulpturplads eller minigolfanlæg? 
 
 
 
 
 

e. Hvor mange m² er Nyhavn inklusive området som Salling Group 
har planer med? 

 

 
 
Ad 5a: Da det endnu ikke er fastlagt præcis hvor p-pladserne skal placeres eller hvordan de skal 
udformes, er det ikke muligt at svare på dette endnu. 
 
Ad 5b: Da det endnu ikke er fastlagt præcis hvor p-pladserne skal placeres eller hvordan de skal 
udformes, er det ikke muligt at svare på dette endnu. Dog vil et parkeringsareal på ca. 800 p-pladser med 
manøvrearealer mv. fylde ca. 2 ha / 20.000 m². 
 
Ad 5c: Kommunen har modtaget en anmodning om placering af et regnvandsbassin i Nyhavn, som inkl. 
pumpestation mv. fylder ca. 8.000 m². Den 27. april 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget dog, at 
regnvandsbassinet skal placeres øst for den nye omfartsvej, uden for Nyhavn.   
Ad 5d: Kommunen har ikke på noget tidspunkt modtaget en konkret ansøgning fra 
sandskulpturfestivalen om at blive placeret i Nyhavn. Når der alligevel lægges op til, at 
sandskulpturfestivalen kan placeres i Nyhavn, skyldes det, at der her vil være mulighed for at sikre flere 
parkeringspladser til sandskulpturfestivalens besøgende, samt at en flytning af sandskulpturfestivalen 
vil frigive arealer inde i Søndervig. Ydermere vil trafikken til sandskulpturfestivalen holdes ude af 
Søndervigs bymidte og handelsgader. Kommunen har modtaget en forespørgsel på etablering af et 
minigolfanlæg. Det præcise omfang af minigolfanlægget er ikke kendt. 
 
Ad 5e: Nyhavns samlede område inkl. boligerne langs Søndervig Landevej og Søndervig Klitvej er ca. 
11,6 ha / 116.000 m². Området til de to nye lokalplaner, ekskl. boligerne, er ca. 10 ha / 100.000 m². 
Arealet for kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 470 er ca. 8,2 ha. 
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f. Er et hvalprojekt i Nyhavn ”afgået ved en stille død” ? 

 

 
Ad 5f: Da kommunen ikke har modtaget nogen konkret ansøgning angående et hvalprojekt i Nyhavn, er 
det ikke muligt at svare på dette. De sidste oplysninger kommunen har modtaget tyder på, at Nyhavns 
areal ikke er stort nok til at rumme hvalparkprojektet. 

Borgere  

 
6 

 
Sommerhusejer 

 
a. Sommerhusejeren foreslår, at til- og frakørsel til Nyhavns p-

pladser placeres i den nye rundkørsel, for at minimere trafikalt 
kaos før rundkørslen 
 

b. Sommerhusejeren foreslår at der etableres en flot og funktionel 
trafikdæmpning på Søndervig Klitvej for at sænke hastigheden 
på den kørende trafik på strækningen. 
 
 
 
 

c. Sommerhusejeren udtrykker bekymring for at ankomsten til 
Søndervig kommer til at ligne Bilkas p-plads og at de nærmeste 
naboer får mange bilister i baghaven. Sommerhusejeren foreslår, 
at Nyhavn indrettes med et veltilrettelagt klitlandskab, der kan 
tage visuelt fokus fra biltrafikken og p-pladserne i området.  
 
 

d. Sommerhusejeren giver udtryk for at den nye Søndervig Klitvej 
har et trist udseende sammenlignet med den nye Houvig Klitvej 
og ønsker at beplantningen langs vejens vestligste side føres 
længere ud for at gøre vejen pænere. 
 

e. Dertil foreslår Sommerhusejeren, at der etableres 
helikopterlandingsplads i det sydlige Nyhavn. 
 

f. Sommerhusejeren foreslår at der etableres en rasteplads med læ, 
fint kig til regnvandsbassinet og Baggers dæmning. 
 

g. Sommerhusejeren foreslår at regnvandsbassinet begrønnes og 
udformes så det er pænt at se på og kan udnyttes til skøjtesø om 
vinteren.  
 
 

h. Sommerhusejeren forslår at der etableres en selvstændig 
vandforbindelse til fjorden med et kajak- og SUP-spot. 
 
 
 

 
Ad 6a: Kommunen vil etablere en svingbane ind til Nyhavn på Søndervig Landevej, herved undgås 
opstuvning af trafikken frem mod lyskrydset. Kommunen vurderer, at i dette tilfælde er en fembenet 
rundkørsel ikke en trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig løsning. 
  
Ad 6b: Søndervig Klitvej ligger uden for lokalplanområdet, og ønskerne kan derfor ikke administreres 
med planlægningen for Nyhavn.  
Kommunen er dog i gang med en række vejprojekter i Søndervig, og på sigt vil Søndervig Klitvej som 
udgangspunkt også få samme bymæssige præg og design, som ses på Houvig Klitvej, herunder 
trafikdæmpende foranstaltninger og sikre overgange til fodgængere, der vil krydse vejen. 
 
Ad 6c: Når den foroffentlige høring er overstået, vil kommunen gå i gang med at finde ud af hvordan 
arealerne i Nyhavn skal disponeres. Hér vil kommunen bestræbe sig på at få skabt et attraktivt og 
funktionelt område, der samtidigt kan udgøre en pæn ankomst til Søndervig fra øst og syd. Dette vil 
formentlig også indebære en bearbejdning af det eksisterende landskab. 
 
Ad 6d:  Se Ad 6b. 
 
 
Ad 6e: Et godt forslag, som kommunen vil tage med i betragtning, når arealerne i Nyhavn skal indrettes 
og disponeres. 
 
Ad 6f: Et godt forslag, som kommunen vil tage med i betragtning, når arealerne i Nyhavn skal indrettes 
og disponeres. Dog besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 27. april 2021, at regnvandsbassinet skal 
placeres øst for den nye omfartsvej, uden for Nyhavn. 
 
Ad 6g: Den 27. april 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at regnvandsbassinet skal placeres øst 
for den nye omfartsvej, uden for Nyhavn og dermed ikke en del af lokalplanens område og planlægning. 
 
Ad 6h: Det ville være ganske omstændeligt at få etableret en sådan vandforbindelse under omfartsvejen 
med plads til at kajakker mv. kan passere. Det skyldes blandt andet at grundvandet står højt i området og 
omfartsvejen ville skulle hæves betragteligt, såfremt man skulle kunne komme under. 
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i. Sommerhusejeren foreslår at der etableres en stor legeplads for 
små børn, og en anden til teenagere og motionerende voksne, 
med aktiviteter som paddletennis, indhegnet basketbane. 
 

j. Sommerhusejeren foreslår et fleksibelt areal, der kan tages i brug 
til forskellige aktiviteter, eksempelvis bagagerumsmarked og 
kulturarrangementer. 
 

k. Sommerhusejeren gør opmærksom på at borgmesteren, på et 
grundejerforeningsmøde i 2019 og det digitale borgermøde om 
Søndervig i 2020, lovede at se på den farlige krydsning for 
fodgængere over Holmsland Klitvej over til Baggers Dæmning. 
 

l. Sommerhusejeren håber at der kommer et langt højresvingsspor 
i lyskrydset fra Søndervig Landevej og Houvig Klitvej, så man kan 
undgå trafikprop frem til krydset, når man kommer til byen fra 
øst. 
 

m. Sommerhusejeren ønsker fokus på fartdæmpning på Nordsøvej, 
for at sænke hastigheden og undgå at den bliver brugt som 
smutvej. Sommerhusejeren ønsker også belysning på denne 
strækning mellem Søndervig Supermarked og Atriumgården. 
 

n. Sommerhusejeren foreslår at kommunen går i dialog med 
udlejningsbureauerne om elektroniske låse med kode på 
sommerhusene, så man kan droppe nøgleud- og -aflevering på 
skiftedagen. 
 

Ad 6i: Gode forslag til aktiviteter, som kommunen vil tage med i betragtning, når arealerne i Nyhavn skal 
indrettes og disponeres. 
 
Ad 6j: Når kommunen skal i gang med at udforme området, vil et at fokuspunkterne være at finde ud af 
hvordan arealerne bedst kan udnyttes og gerne på en fleksibel måde, afhængigt af sæson og behov. 
 
Ad 6k: Holmsland Klitvej ligger uden for lokalplanområdet, og ønsket kan derfor ikke administreres med 
planlægningen for Nyhavn.  
 
 
Ad 6l: Søndervig Landevej ligger uden for lokalplanområdet, og ønsket kan derfor ikke administreres 
med planlægningen for Nyhavn. Administrationen er i anden sammenhæng ved at undersøge 
mulighederne for at etablere en højresvingsbane på det ønskede sted. 
 
Ad 6m: Nordsøvej ligger uden for lokalplanområdet, og ønskerne kan derfor ikke administreres med 
planlægningen for Nyhavn. Kommunen anmoder sommerhusejeren om at kontakte Plan & Vejanlæg 
særskilt vedrørende ønskerne til Nordsøvej. 
 
 
Ad 6n: Et godt forslag, der bestemt kunne hjælpe på de trafikale problemer mm. der opstår på 
skiftedage. Kommunen vil tage forslaget med i betragtning, når arealerne i Nyhavn skal indrettes og 
disponeres. 

 
7 
 

 
Borger  

 
a. Borgeren foreslår der etableres center med udlejningsbureauer i 

Nyhavn. Borgeren mener at dette ville aflaste bymidten for den 
øgede trafik på skiftedage og skabe mulighed for at etablere flere 
restauranter og butikker i bymidten i stedet for bureauerne. 
 

b. Borgeren foreslår at der etableres en hastighedsbegrænsning på 
30-50 km/t på Søndervig Klitvej, mellem Harbo Stages Vej og 
Badevej, for at støjdæmpe trafikken og sikre sikker overgang for 
fodgængere til og fra Nyhavn. 

 

 
Ad 7a: Se Ad. 6n. 
 
 
Ad 7b: Søndervig Klitvej ligger uden for lokalplanområdet, og ønskerne kan derfor ikke administreres 
med planlægningen for Nyhavn. Se i øvrigt Ad. 6b. 

 
8 

 
Lodsejer 

 
a. Lodsejeren mener, at kommunen bør sigte efter at Søndervig 

kommer med i top 3 mest attraktive feriebyer, og at byen bør få 
flere rekreative tilbud – til sammenligning har Blåvand både 
Tirpitz og en Zoo. 

 
Ad 8a: Et ambitiøst forslag, som kommunen, så vidt det er muligt, vil skabe mulighed for i den lokalplan 
der skal udarbejdes. 
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b. Lodsejeren pointerer, at hvis Sandskulpturfestivallen flyttes til 

Nyhavn, vil den tage for meget af pladsen, når det tages i 
betragtning, at Sandskulpturfestivallen kun er åben fra maj til 
oktober. 
Lodsejeren foreslår alternative aktiviteter som er åbent hele 
året: 

• Hvalpark 
• Acturepark 
• Klatrepark  
• Segway-bane 
• Labyrint 
• Adventure Golf 
• Fodboldgolf 
• Elektriske gokarts eller eldrevet ATV-bane 
• Cykelbåde, kanoer, robåde eller andet i kanaler og 

regnvandsbassin. 
             Lodsejeren mener også der bør være indendørs          
             aktiviteter til de dage med dårligt vejr.   
 

c. Lodsejeren foreslår at der etableres bebyggelse i Nyhavn til:  
• Et spisested - eksempelvis en fastfoodkæde 
• En butik med småfornødenheder og souvenirs 
• Liberale erhverv. 

 
d. Lodsejeren påpeger, at den eksisterende lokalplan giver 

mulighed for at etablere en stor ridehal, som med fordel kunne 
omdannes til en multihal med plads til fleksible og udskiftelige 
aktiviteter, som padeltennis, cirkus, musikevents og lign. 
 

e. Lodsejeren kommer med forslag til andre anvendelser af den 
eksisterende bolig ved Søndervig Ranch, som ligger inden for 
den nye lokalplans areal: 

• Spisested/fastfoodkæde 
• Souvenirbutik 
• Kontor/administration 
• Turistkontor 
• Escape Room, fun aktiviteter eller lign. 

 
 

f. Lodsejeren synes at Søndervig burde få et 5-stjernet spisested, 
som med fordel kunne placeres i Nyhavn. 
 

 
Ad 8b: Mange gode forslag til aktiviteter, som kommunen vil tage med i betragtning, når arealerne i 
Nyhavn skal indrettes og disponeres. Den 27. april 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at 
regnvandsbassinet skal placeres øst for den nye omfartsvej, uden for Nyhavn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 8c: Administrationen vil tage idéerne med i betragtning i den videre planlægning, i det omfang det er 
muligt når området skal forblive i landzone. Som udgangspunkt giver lovgivningen ikke mulighed for at 
etablere selvstændige butikker og restauranter. 
 
Ad 8d: Forslaget tages i betragtning når arealerne i Nyhavn skal indrettes og disponeres. 
 
 
Ad 8e: Administrationen vil tage idéerne med i betragtning i den videre planlægning, i det omfang det er 
muligt når området skal forblive i landzone. 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 8f: Se Ad 8c. 
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g. Lodsejeren foreslår at der etableres en plads til autocampere i 
Nyhavn. 
 
 

h. Lodsejeren mener ikke at arealerne i Nyhavn skal bruges på et 
regnvandsbassin og frygter gener med lugt og myg. 
 
 
 

i. Lodsejeren spørger om vandet vil kunne løbe ind i Nyhavn, 
modsat af det dræn man vil etablere fra regnvandsbassin til 
fjorden, når der ved blæsevejr fra syd/sydøst sker 
oversvømmelse i forbindelse med fjordens opstuvning? 
 

j. Lodsejeren foreslår at man tænker elbiler ind i Nyhavn og 
etablerer en masse ladestandere ved p-pladserne. 
Lodsejeren henviser til Norges fremskridt på dette område og at 
man kunne tiltrække velhavende Tesla-ejere ved at etablere 
Tesla´s Supercharger netværk. 
 

k. Lodsejeren mener ikke at den eksisterende tankstation Uno-X på 
Søndervig Klitvej ligger godt, når Nyhavn etableres og foreslår at 
denne flyttes til Nyhavn og bemandes. Lodsejeren foreslår at der 
etableres en vaskehal i tilknytning til denne tankstation. 
 

l. Lodsejeren foreslår at p-pladsen indrettes, så den også kan 
anvendes til bagagerumsmarked. 
 

• Lodsejeren vedlægger et kort med placering af de foreslåede 
funktioner. 

Ad 8g: Et godt forslag, som kommunen vil tage med i betragtning, når arealerne til p-pladser mv. skal 
indrettes og disponeres i Nyhavn. 
 
Ad 8h:  Den 27. april 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at regnvandsbassinet skal placeres øst 
for den nye omfartsvej, uden for Nyhavn og lokalplanens område og planlægning. Kommunen henviser 
borgeren til at spørge Ringkøbing-Skjern Forsyning for et uddybet svar, hvis det ønskes. 
 
Ad 8i: Se Ad 8h. 
 
 
Ad 8j: Lokalplanen vil sikre, at flere af parkeringspladserne forberedes til ladestandere til elbiler. 
 
 
 
 
Ad 8k: Området skal forblive i landzone, og planlægges til rekreative formål. Det giver desværre ikke 
mulighed for planlægning af en tankstation i Nyhavn.  
 
 
Ad 8l: Se Ad 6j. 

  
9 

 
3 lodsejere 

 
a. Lodsejerne mener at Søndervig med Lalandia kan komme med i 

Top 3 feriebyer i Danmark, og spørger hvor høje ambitioner 
Ringkøbing-Skjern Kommune har omkring Nyhavn? 
 
 
 
 
 
 

b. Lodsejerne spørger hvad der blev af hvalpark-projektet? 
 

c. Lodsejerne spørger hvornår første udkast til lokalplanen kan 
være klar, hvis alt går efter planen? 
 

 
Ad 9a: Kommunens ambition med planlægningen er at skabe mulighed for at etablere et godt og 
attraktivt område, både for de besøgende turister og områdets faste beboere. Ved at give mulighed for 
op til 800 parkeringspladser, er det målet at nedbringe parkeringssøgetrafikken i Søndervigs bymidte. 
Besøgende skal i stedet inviteres til at parkere i Nyhavn og gå til byen og til havet. Derfor bør Nyhavn 
også indeholde en række servicefaciliteter, der understøtter parkeringsfunktionen. 
Planlægningen af rekreative funktioner skal understøtte parkeringspladsen og give mulighed for blandt 
andet ophold.  

Ad 9b: Se Ad 5f. 
 
Ad.9c: Kommunen forventer at kunne have et forslag til lokalplanen klar til politisk behandling efter 
sommerferien 2021. Så skal forslaget efterfølgende i offentlig høring i mindst 8 uger. Derefter skal 
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d. Lodsejerne spørger om man ved om Sandskulpturfestivallen vil 
flytte til Nyhavn? 
 
 

e. Lodsejerne spørger om der bliver tænkt på EL-biler og 
ladestandere i planlægningen af Nyhavn? 
 

f. Lodsejerne spørger hvilke andre funktioner man tænker ind i 
Nyhavn-området, foruden de rekreative formål?  
F.eks: Tankstation, spisesteder, liberale erhverv osv. 
 
 
 
 
 
 
 

g. Vil Ringkøbing-Skjern Kommune på eget initiativ forsøge at flytte 
nøgleudlevering væk fra Søndervig centrum eller håber man at 
det sker af sig selv, med den nye lokalplan for området? 
 

forslaget vedtages endeligt med eventuelle rettelser på baggrund af den offentlige høring, hvilket tidligst 
kan blive i slutningen af 2021. 
 
Ad 9d: Kommunen har ikke modtaget nogen ansøgning angående Sandskulpturfestivallens flytning til 
Nyhavn, så det vides ikke om de ønsker at flytte. 
 
Ad 9e: Se Ad 8j. 
 
Ad 9f: Kommunen vil kigge på de forslag der er kommet ind i den foroffentlige høring, når arealerne til 
p-pladser mv. skal indrettes og disponeres i Nyhavn, forud for udarbejdelsen af lokalplanen. Lokalplanen 
skal give mulighed for 600-800 p-pladser og dertil knyttede servicebygninger i Nyhavn. Derudover har 
kommunen modtaget forespørgsel på etablering af et minigolfanlæg i området. Men foruden p-
pladserne, er det kommende indhold i Nyhavn endnu ikke fastlagt. Funktioner som tankstation, 
spisesteder mv. er byfunktioner, der som udgangspunkt skal placeres i byzone og/eller inden for den 
eksisterende bymidte. Dog kan der muligvis etableres kiosk/café, så længe de etableres som 
servicefunktioner til rekreative anlæg i Nyhavn. 
 
Ad 9g: Kommunen kan alene skabe mulighed for, at udlejningsbureauerne kan etablere sig i Nyhavn, 
f.eks. i eksisterende bebyggelse, men kan ikke tvinge udlejningsbureauerne til at flytte deres virksomhed 
ud af bymidten.  

 
10 
 
 

 
Borger 

 
a. Borgeren synes det kunne være dejligt med restauranter og 

butikker og en centralt beliggende legeplads, mini børnebassin 
eller andre vandaktiviteter, som de voksne kan holde øje med fra 
spisestedet eller butikkerne. 
 

 
Ad 10a: Se Ad 8c. 

 
11 

 
Borger  

 
a. Borgeren foreslår at der etableres et havnebassin på østsiden af 

omfartsvejen, nu hvor fjorden ligger så tæt på Søndervig. Her 
kunne man bade, små både kunne lægge til og der kunne udlejes 
kanoer, kajakker og SUP-boards. Borgeren henviser til eksempel 
Aalborg Vestre Fjordpark. 
 

b. Borgeren foreslår at der kan etablere spisesteder, caféliv, 
butikker og evt. lejligheder i Nyhavn. 

 
Ad.11a: Et spændende forslag. Arealet på østsiden af omfartsvejen ligger dog uden for 
lokalplanområdet, og ønsket kan derfor ikke administreres med planlægningen for Nyhavn. Kommunen 
anmoder borgeren om at kontakte Plan & Vejanlæg særskilt vedrørende ønsket, såfremt borgeren 
ønsker at realisere et sådant projekt og gerne vil undersøge mulighederne for dette. 
 
Ad 11b: Se Ad 8c. 

 
12 

 
Borger 

 
a. Borgeren foreslår at der etableres plads til autocampere i 

Nyhavn i forbindelse med p-pladserne, så de ikke skal parkere 
ulovligt på rastepladser og ved Baggers Dæmning Surfspot. 

 
Ad 12a: Se Ad 8g. 
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13 

 
Borger 

 
a. Borgeren foreslår at der etableres en tankstation med 

toiletfaciliteter, puslebord, og mulighed for at få lidt information 
om området og noget at spise. 

 

 
Ad 13a: Se Ad 8c og Ad 8k. 

 
14 

 
Borger / Adventure 

Golf 

 
a. Borgeren foreslår at der i den nordøstligste del af Nyhavn, i 

sammenhæng med p-pladserne, etableres et Adventure 
minigolfanlæg på op til 4.000 m² med et forventet besøgstal 
på 30.000 betalende gæster pr. år. Til anlægget ønskes også 
et klubhus med terrasse og cafémiljø mod fjorden. 
 

b. Borgeren kommer med forslag til hvor der kan findes 
erstatnings-p-pladser og vil gerne i dialog med kommunen 
om minigolfanlæggets størrelse og udseende. 

 
Ad.14a: Et spændende forslag, som dog kan give udfordringer i forhold til trafiksikkerheden mellem 
biler, spillere og golfbolde. Det kan dog ikke afvises, at anlægget kan etableres i tilknytning til 
parkeringsanlægget, hvis ansøger kan indgå aftale med de relevante lodsejere. 
 
Ad14b: Kommunen vil gerne invitere borgeren til et møde, med henblik på at kigge på mulighederne for 
at placere et minigolfanlæg i Nyhavn. 
 

 
15 

 
Lodsejere 

 
a. Lodsejerne er klar over, at politikerne har peget på scenarie 2, 

hvor det kun er arealet til Salling Group der forsøges omlagt til 
byzone. Lodsejerne understreger vigtigheden af at få 
fremtidssikret de strategisk rette placeringer af funktioner til 
gavn for Søndervig, ved at få hele Nyhavn omlagt til byzone. 
 

b. Lodsejerne foreslår at en af boliggrundene ud til Søndervig 
Klitvej omdannes til adgangsvej til Nyhavns p-pladser, så der er 
direkte adgang til og fra Søndervig Centret og der ikke skal 
etableres to stiforbindelser tæt forbi private ejendomme. 
 

c. Lodsejerne påpeger at hvis Sandskulpturfestivallen placeres i 
Nyhavn, skal man være opmærksom på den grimme indhegning 
og bagside som ikke vil være en pæn velkomst til byen. 
 

d. Lodsejerne sætter spørgsmålstegn ved om der skal være plads til 
bagagerumsmarked, der optager p-pladserne fra gæsterne? 
 

e. Lodsejerne kommer med øvrige forslag til funktioner i området: 
• Minigolf 
• Tankstation med vaskehal mm. 
• Fastfood 
• Cykeludlejning 
• Finere spisested med udsigt til fjorden 
• Ferielejlighedscenter(udviklingsplanen fremsætter tiltag for 

udvidelse af overnatningskapaciteten med 202 
ferielejligheder). 
 

 
Ad 15a: Bemærkningen er noteret. 
 
 
 
Ad 15b: Den omtalte boliggrund ligger uden for lokalplanens område og kommunen ønsker ikke at 
ekspropriere den private ejendom med henblik på at omdanne den til ny adgangsvej til Nyhavn fra 
Søndervig Centret og bymidten. 
 
Ad 15c: Bemærkningen er noteret. 
 
 
Ad 15d: Se Ad 6j. 
 
Ad 15e: Se Ad 8c. 
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16 

 
Borger 

 
a. Borgeren mener, at så længe man ikke kender indvirkningen af 

Udviklingsplanen for Søndervig og Lalandias åbning, er det for 
tidligt at planlægge for resten af Nyhavn, med undtagelse af p-
pladser. 
Borgeren påpeger at der med Udviklingsplanen og Lalandia kan 
blive brug for at placere kommercielle funktioner i Nyhavn og at 
denne mulighed lukkes,  
hvis de nordligste arealer forbliver i landzone og udlægges til p-
pladser. 
 

b. Borgeren foreslår at de nordligste ubebyggede arealer på 2,6 ha 
(øst for boligerne på Søndervig Landevej 27-35 og Søndervig 
Klitvej 3-21) planlægges til byzone (først boliger og siden 
centerformål) med mulighed for senere udvidelse.  
Derved skabes der grundlag for at etablere følgende forslag til 
funktioner, som kan blive vigtige aktiviteter for Søndervig: 
• Bemandet tankstation med vaskehal mm. 
• Fastfood kæderestaurant 
• Nøgleudlevering og udlejningsbureauer 
• Velkomstcenter / Turist-information 

 
c. Borgeren påpeger at nogle af grundejerne forhandler med flere 

parter, der kun er interesserede i områderne øst for 
boligerne(Søndervig Landevej 27-35 og Søndervig Klitvej 3-21), 
såfremt det bliver til byzone. 
 

d. Borgeren foreslår, at det sydlige område i Nyhavn planlægges til 
landzone, herunder ferie- og fritidsformål, med plads til følgende 
funktioner: 
• P-pladser 
• Sandskulpturer 
• Minigolf og lignende aktiviteter 
• Feriecenter (i en version, der kan lade sig gøre). 

 
e. Borgeren mener ikke at der kan placeres udlejningsbureauer i 

landzone udlagt til ferie- og fritidsformål. 
 

 
f. Borgeren mener, at regnvandsbassinet må placeres et andet sted 

end Nyhavn 

 
Ad 16a: Bemærkningen noteres. En samlet planlægning vil som udgangspunkt sikre en bedre 
sammenhæng mellem områdets forskellige funktioner, da de tænkes sammen fra start.  
 
 
 
 
 
Ad 16b: Byrådet besluttede den 8. december 2020 at planlægge således, at kun en mindre del af det 
nævnte areal overføres til byzone og planlægges til boligformål og siden centerformål. Det resterende 
Nyhavn, som der nu indkaldes idéer og forslag til, forbliver i landzone, og planlægges til rekreative 
formål. De nævnte funktioner kan der desværre ikke planlægges for i landzone. 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 16c: Bemærkningen er noteret. 
 
 
 
 
Ad 16d: Gode forslag, som kommunen vil tage I betragtning ved den videre planlægning af Nyhavn. 
 
 
 
 
Ad 16e:  
Kommunen vil i forbindelse med den videre planlægning se nærmere på hvor vidt der kan planlægges 
for udlejningsbureauer i Nyhavn, herunder om dette kan lade sig gøre, når området skal forblive i 
landzone. 
 
Ad 16f: Den 27. april 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at regnvandsbassinet skal placeres øst 
for den nye omfartsvej, uden for Nyhavn. 
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17 

 
Borger 

 
a. Borgeren ønsker, såfremt at regnvandsbassinet ikke skal 

etableres i Nyhavn, at p-pladserne placeres i den sydlige ende af 
planområdet. Borgeren mener at det trafikmæssigt giver bedre 
mening og at det vil minimere usikkerheden for nogle af 
lodsejerne i Nyhavnsområdet. Borgerne mener, at det er bedre 
for gående og cyklister at bilister kører ind fra Søndervig Klitvej, 
så der ikke sker krydsning mellem bilister, cyklister og 
fodgængere. 
 

b. Borgeren foreslår at der placeres fodboldgolf i den nordlige ende 
af Nyhavn i stedet for p-pladser og en gangstiforbindelse ned til 
p-pladserne der i stedet bør placeres i den sydlige ende. 

 
Ad 17a: Se Ad 3a. 
 
 
 
 
 
 
 
Ad 17b: Forslaget om fodboldgolf tages i betragtning, når Nyhavn skal indrettes og disponeres. 

 


