
Fra: Ilse Gräber Toxvig
Til: LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse
Emne: Idéer og forslag for et område til rekreative formål ved Nyhavn i Søndervig (dok.nr. 20/05482-11)
Dato: 19. marts 2021 12:56:25

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information -
https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing Skjern-Kommune.
Kystdirektoratet har modtaget indkaldelse af idéer og forslag til et projekt ved Søndervig.
En lille del af det afgrænsede areal ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. I jeres tidsplan skal I derfor inddrage, at der evt. også skal ansøges om dispensation ift.
strandbeskyttelseslinjen hos Kystdirektoratet, jf. reglerne i naturbeskyttelsesloven.
En screening viser, at området oversvømmes ved en 100-års hændelse i 2020.(kilde: www.kystplanlægger.dk)

Med venlig hilsen

Ilse Gräber Toxvig
AC - fuldmægtig l Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse
+45 41 22 37 72 l igr@kyst.dk

Miljøministeriet
Kystdirektoratet l Højbovej 1 l 7620 Lemvig l Tlf. +45 99 63 63 63 l kdi@kyst.dk l www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets nye kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120

Naturstyrelsens persondatapolitik 
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mailto:sondervig@RKSK.DK
mailto:igr@kyst.dk
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https://kyst.dk/om-os/e-politik/persondatapolitik/


Fra: Per Mikkelsen
Til: Ann Holm Nielsen
Cc: Vibeke Kanstrup; Jonna Odgaard; Tage Madsen; Kristian Albæk Pedersen; Ole K. Nielsen; Karen

Thingsgaard; Jørgen Theibel; Clavs Draiby; Niels Rasmussen
Emne: Nyhavn i Søndervig
Dato: 2. marts 2021 11:23:22

Til Ringkøbing-Skjern Kommune
Det er ønskeligt, at der udlægges areal til og etableres en kunstig klit (eller jordvold) langs
hele området mod øst af en højde på ikke under 6 meter. for at begrænse indsynet til
områdets forskellige anlæg og bygninger fra landevejen fra Ringkøbing. Området bør
udlægges som grønt område uden nogen former for bygninger, skiltning m.m.
Der bør fastlægges en højdegrænse på 5 meter for anlæg og bygninger og for etablering af
reklameskilte, lysmarkeringer og flagstænger i området og bag den etablerede klit.
M.v.h.
Per Mikkelsen
DN Ringkøbing-Skjern

Virusfri. www.avg.com
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Fra: René Lagoni - Søndervig Centerforening
Til: LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse
Emne: Idéer og forslag for et område til rekreative formål ved Nyhavn i Søndervig
Dato: 22. marts 2021 14:04:08
Vedhæftede filer: Kort over Nyhavn fra Søndervig Centerforening.pdf

Søndervig Centerforening forslag Nyhavn.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på
links og vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hermed fremsendes Centerforeningens forslag.

mvh René Lagoni
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SØNDERV/G CENTERFORENING 
vlformand Rene Lagoni 
Badevej 1, Søndervlg 

6950 Ringkøbing 

Søndervig d. 21/3-2021 

Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2033 samt Lokalplan nr. 470 for Nyhavn i Søndervig 

På det virtuelle informationsmøde d. 10. marts blev det fremlagt at regnvandsbassinet ikke nødvendigvis skal ligge i 

den sydlige ende af Nyhavn. 

Derfor foreslår vi at man laver de 800-1000 p-pladser i den sydlige ende. 

Dette er der flere begrundelser for: 

1) Afstanden til Søndervig Midtby er det samme som de oprindeligt planlagte p-pladser i den nordøstlige del af

Nyhavn.

2) Ved at lede de gående ad Søndervig Klitvej (Søndervig Klitvej renoveres og der laves fortov på den østlige

side) undgår man at skulle have offentlige stiforbindelser på private veje. Det var der stor bekymring om på

det virtuelle informationsmøde d. 10. marts. I det hele taget har beboerne i Nyhavn udtrykt bekymring, som

vil kunne elimineres ved at etablere parkeringen i den sydlige ende af Nyhavn.

3) Indkørslen til p-pladsen på Søndervig Klitvej vil ikke skulle krydse en cykelsti (som hvis der kommer indkørsel

fra Søndervig Landevej)

4) Planlægningsmæssigt kan man gå i gang straks og man vil kunne være klar med parkeringsfaciliteterne

samtidig med Lalandias åbning.

S) Trafikmæssigt giver det bedst mening at placere parkeringen i den sydlige ende, da trafikken primært

kommer fra syd (undtaget ankomstdage). Det vil også gøre at man undgår unødig trafikprop på Søndervig

Landevej mellem krydset og rundkørslen.

Vedlagt som bilag er et kort over Nyhavnsområdet med indtegnede forslag. 

Disse forslag har også været med i det udsendte materiale og bør fortsat tænkes ind i Nyhavn: 

Eventplads/Festplads (Bagagerumsmarked) Sandskulptur, Minigolf. 

Der bør tænkes stiforbindelse fra P-pladsen i syd til eventplads og fodboldgolf i den nordlige ende langs 

omfartsvejen. 

I forbindelse med P-pladsen bør der tænkes i offentlige toiletter samt evt. mulighed for El-ladestandere. 

På vegne af samtlige handlende samt centerforeningens medlemmer. 

Formand Søndervig Centerforening 
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Fra: Marianne Møller
Til: LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse
Cc: Bent Brodersen
Emne: Høringssvar Nyhavn - Søndervig
Dato: 22. marts 2021 10:49:12
Vedhæftede filer: image001.png

HørringssvarNyhavn.pdf

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på
links og vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej

Hermed fremsendes Høringssvar til Nyhavn – Søndervig – fra Ringkøbing Fjord Handelsråd.

Er der spørgsmål eller ønsker uddybende kommentarer, er I meget velkommen til at kontakt mig.

De bedste hilsener

Marianne Møller
Direktør, Ringkøbing Fjord Handelsråd

Mobil: 2443 1636
Mail: marianne@handelsraadet.dk

Ringkøbing Fjord Handelsråd
I C Christensens Allé 1
6950 Ringkøbing
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Dato 22. marts 2021 

RINGKØBING FJORD 

HANDELSRÅD 

Høringssvar til Forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-33 

samt lokalplan nr. 470 Nyhavn i Søndervig 

Ringkøbing Fjord Handelsråd har set Søndervig Centerforenings høringssvar 
og bakker 100% op om deres betragtninger og forslag til Nyhavn. Det være sig 
både placeringen af parkeringsplads samt anvendelse af arealet til rekreative 
formål. 

Søndervig Centerforening er kommet med en række spændende forslag til 
rekreative formål bl.a. minigolfbane, placering af Sandskulpturfestivalen, fest
og markedsplads m.v. Derudover gør vi opmærksom på, at servicefunktioner 
herunder toiletfaciliteter er afgørende samt spændende opholdsarealer med 
borde og bænke, eksempelvis skulpturer som også kan benyttes som 
legeredskab eller siddeplads. Kan man indtænke sådanne dobbeltfunktioner, 
giver det en god synergi. 

Som Handelsråd er det vigtigt at understrege vigtigheden af, at Nyhavn 
forbliver et rekreativt område og dermed, at det IKKE udlægges til detail. Det er 
afgørende for udviklingen af såvel Søndervig by som for overlevelsen af den 
nuværende detailhandel, at alt handel fortsat samles i Søndervig bymidte. På

denne måde sikres, at vi bliver ved med at understøtte attraktive bymidter -
hvilket ligger i tråd med Handelspolitikken - og dermed en stærk detailhandel i 
Søndervig. 

Med venlig hilsen 

Ringkøbing Fjord Handelsråd 

�ers
-=

e=n-=>"'----

Formand 

�,� � a� Møller Kirkgaar 

Direktør 
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Fra: mailadresse fjernet
Til: Ann Holm Nielsen
Emne: Nyhavn Søndervig
Dato: 3. marts 2021 13:55:10

Kære Ann Holm Nielsen

Nyhavn i Søndervig er jo et særdeles spændende område, hvor flere 
projekter er på bedding. Jeg går stærkt ud fra, at det ikke kun er
"streger" på et stykke papir, der er foreslået til nyt parkeringsområde, 
så jeg skal bede om følgende:

Hvor mange meter skal der bruges til P-pladser målt fra øst mod 
vest/vest mod øst og hvor mange meter skal bruges til P-plads fra 
nord til syd/syd-nord? Jeg vil kort og godt have overblik over, hvor 
tæt disse P-pladser kommer på beboelserne mod vest!

I forslaget er det en meget "buet" stregtegning, men jeg går da ud fra, 
at der er sat et kvadratmeter antal af til P-plads formålet! Så venligst, 
hvor mange kvadratemeter i alt skal bruges til P-pladser?

På nøjagtig samme måder skal jeg bede om mål nord-syd og øst-
vest i forhold til regnvandsbassinet, og også her hvor mange M2, der 
skal bruges til dette formål.

Min forstand siger mig, at der også på må være udregninger på, hvor 
meget en kommende sandskulpturplads må fylde og tilsvarende 
minigolf. Så venligst også en angivelse af disse områders omfang!

Sluttelig vil jeg gerne vide, hvor stort hele Nyhavn-området er i 
kvadratmeter, og her inklusive området, som Salling Group har 
planer med!

Da i øvrigt yderst interessant, at diverse "hvalprojekter" 
tilsyneladende af afgået ved en stille død i Nyhavn-området???!!!

Jeg imødeser et hurtigt svar!

De venligste hilsner
Navn fjernet
Journalist og kommunikationsrådgiver
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

mailadresse fjernet
Land By og Kultur-Fællespostkasse 
Ideer og forslag Nyhavn
16. februar 2021 10:29:22

Vedhæftede filer: Nyhavn skitse.jpg

Hermed mine forslag til udvikling af Nyhavn i Søndervig.

Trafik:
I uge 7 2021 var vi i vores sommerhus på Plantagevej. Vi mødte trafikkaos før den nye
rundkørsel. Sikkert ekstra pres på søndervigkrydset pga. en spærret Lodbjergsvej. Dette
pres vil ganske sikkert fortsætte fremover. Derfor vil jeg anbefale, at man etablerer den ene
til- og frakørsel til de nye 800 pladser via rundkørslen. Den anden via vejstrækningen som
vist syd for krydset.
Der køres stærkt på vejstrækningen til og fra søndervigkrydset fra sydsiden. Der bør
indarbejdes flot og funktionel fartdæmpning som nord for søndervigkrydset, så gående
sikkert kan komme til/fra Nyhavn. Der bør indarbejdes en permanent landingsplads til en
redningshelikopter (H). En rasteplads med læ fra beplantning, fint kik over regnvandssø og
Baggers Dæmning etableres.

Visuelle og støjreducerende tiltag:
De mange nye parkerede biler på Nyhavn kan fremover få Søndervigs primære adkomstvej
til at ligne Bilkas parkeringsplads. De private boliger får rigtig mange mennesker lige ved
baghaven. Med et veltilrettelagt klitlandskab bør den nordlige del af Nyhavn indrettes, så
det ikke er biltrafikken og parkerede biler, der dominerer landskabet.
Når man kører fra Hvide Sande mod Søndervig, er det nye lange kig ind mod Søndervig
ikke særlig charmerende ved omfartsvejen. Der er Søndervigs næststørste tilkørselsvej,
hvor der allerede køres alt for stærkt på den "nye" vejstrækning. Det er for langt under
kvalitetsniveau sammenlignet med den nye Hovvig Landevej. Det eksisterende grønne
bælte i sommerhusområdet vest for vejen bør føres ud, så det sydlige sving på
omfartsvejen gøres mere interessant og naturligt. 

Attraktioner i Nyhavn:
En stor legeplads for de små børn ønskes. Teenagebørnene mangler også i den grad
udendørs mødesteder. En "legeplads" for teenagebørn og motionerende voksne ønskes.
Evt. mere Padletennis, som er stærkt voksende. Det er ikke nok fremover med kun én bane
i Søndervig. En indhegnet basketballbane med intelligent belysning, der tændes med en
SMS vil være et trækplaster for mange unge en varm sommeraften. 
Et fleksibelt areal med installationer til boder og større arrangementer. Arealet kan
anvendes til f.eks. bagagerumsmarked, kulturarrangementer og fremtidige events og
koncerter.
Der etableres vandforbindelse til Ringkøbing Fjord med et kajak- og SUB-spot via den
eksisterende grøft. En træponton med trin sikrer en god og stabil platform for brugerne. 

Regnvandssø:
Regnvandssøen begrønnes sammen med rastepladsen, så det ikke kommer til at fremstå
som et vandhul. Den eksisterende vegetation mod vest videreføres naturligt i den sydlige
ende af Nyhavn. Søen udføres så der kan skøjtes om vinteren. Regnvandssøen er ikke en
direkte del af vandforbindelsen til kajak- og SUB-spot, hvis søen tørrer ud om sommeren. 
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Opmærksomhedspunkter i kommunens planlægning:

1. Borgmesteren lovede mig fra talerstolen på sidste møde i grundejerforeningen 2019
samt det digitale borgermøde i 2020 at se på den livsfarlige krydsning af Holmsland
Klitvej for cyklister og gående ved Baggers Dæmning.

2. Et langt højresvingsspor mod Hovvig går jeg ud fra, er seriøst med i jeres
overvejelser, da en trafikprop mellem rundkørsel og kryds ellers er uundgåelig.

3. Fokus på den nuværende fartdæmpning på Nordsøvej, da mange fremover vil se
dette som en smutvej. Der mangles særligt fartdæmpning og belysning på
strækningen fra Søndervig Supermarked til Atriumgården.

4. Overvej at gå i dialog med udlejningsbureauerne for fremover at anvende ellåse på
sommerhusene med SMS-kode til gæsterne. Så kan gæsterne køre direkte til
sommerhuset på skiftedage.

Venlig hilsen 
navn fjernet
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Skitse til forslag nr. 1 
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Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

mailadresse fjernet
LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse
Ann Holm Nielsen
Idéer og forslag for et område til rekreative formål ved Nyhavn i Søndervig 
2. marts 2021 18:36:11

Kære Ann,

Mange tak for din indkaldelse til ideer og forslag.

Vi vil gerne foreslå, at der bliver oprettet et udlejningsbureaucenter ved Nyhavn.

Det vil aflaste trafikken til og fra Søndervig centrum signifikant, især på skiftedagen lørdag.

Udlejningsbureauerne kan så instuere gæsterne til at benytte den nye omfartsvej, hvis de skal til 
et
sommerhus på Solvej eller sydligere.

Hvis udlejningsbureauerne flytter ud af centrum bliver der plads til flere restauranter og 
butikker.
Der bliver sandsynligvis et større behov for butikker og restauranter i forbindelse med Lalandia. 
Det fremtidige rekreative område ved Nyhavn vil sikkert også tiltrække flere besøgende.

Når Nyhavn bliver udlagt til et rekreativt område med stier til stranden/centrum, hvor 
fodgængere
skal krydse Søndervig Klitvej, foreslår vi samtidigt, at der indføres hastighedsbegrænsing på 30-
50 km/hr
i begge retninger på strækningen mellem Harbo Stages Vej og Badevej.

Det vil gøre det mere sikkert at krydse vejen, og samtidigt reducere støj niveauet i det rekreative 
område.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Navn fjernet
Nordsøvej nummer fjernet
6950 Ringkøbing/Søndervig
Tel.: nummer fjernet (Tysk nummer)
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Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

mailadresse fjernet
Ann Holm Nielsen; LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse 
Niels Peter V. Lauridsen; John G. Christensen
Ideer til Nyhavn
11. marts 2021 14:01:23

Vedhæftede filer: Ideer til Nyhavn.docx

Hej Ann (og Niels Peter samt John G)

Vi fulgte med spænding med i går, i jeres borgermøde, vi havde nok håbet på noget lidt mere 
konkret fra jer … men nuvel nu er vi i gang med planlægningen af Nyhavn 

Vi vil som lodsejer (Søndervig Landevej 23, tidligere Holmsland klitvej 144) og det ”gamle” 
Søndervig Ranch, selvfølgelig også komme med vores input, som er vedhæftet i denne mail.

Jeg har særligt tænkt på hvad vores jord kunne bruges til, men selvfølgelig også tænkt lidt 
bredere – Særligt vigtigt for os er hvad vi finder af løsning for privatboligens fremtidige status, 
det er meget vigtigt for os at den ændres til noget andet som kan indgå og bruges i Nyhavn, som 
fremtidig privat bolig er den næsten blevet værdiløs.

Jeg håber vi kan få lejlighed til at få en snak om vores muligheder engang efter deadline udløb?
Ligesom jeg har talt med Knud Harbo Stage og Finnur Lodberg, begge lodsejere i Nyhavn – alle 
kunne vi godt tænke os et fælles lodsejer møde med jer, når i ved mere og vi kan se konturen af 
hvad vores jord hver især tænkes udlagt til – Vi håber i vil indkalde til et sådant møde? Om ikke 
andet så information om vores privat boligs kommende brug, vil vi meget gerne involveres i.

Er der spørgsmål så ring eller skriv gerne til mig - Vi venter med spænding på hvad Nyhavn, skal 
bruges til.

Som en sidebemærkning, skal jeg pointere at diverse indlæg (og andre ubehagelige tekster) fra 
en vis Jørn Verner Stendorf, ikke kommer fra os lodsejere, selvom han giver udtryk for at han 
taler vores sag, så gør han dette på eget initiativ.

Med venlig hilsen

Navne fjernet
Søndervig Klitvej x(tidligere Holmsland klitvej x)
6950 Ringkøbing
Mobil nummer fjernet
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Ideer til Nyhavn



Ambition

Sæt ambitionsniveauet højt! Søndervig er på vej ind i top-3 med mest attraktive feriebyer, i konkurrence med f.eks. Blåvand, de tiltrækker med, f.eks. deres nye ”Tirpitz” og de har også f.eks. et relativt stort Blåvand Zoo. Søndervig bør og skal også have rekreative tilbud af høj kvalitet, og have mere end et tilbud, Nyhavn er ideelt område til udvikling af rekreativt område for Søndervig – Men sæt ambitionen højt.

Sandskulptur

Det giver god mening at flytte sandskulptur ned til Nyhavn, men hav i tankerne at Sandskulpturen indtil dd. Kun har åben fra omkring maj til midt oktober, det vil måske være synd hvis sandskulpturen, lægger beslag på for meget af de 4,5 HA der er til rådighed og så kun holder åbent i en begrænset periode. Når Lalandia kommer i gang, vil det med stor sandsynlighed komme flere gæster udenfor den normale højsæson, og især weekend gæster.

Udendørsaktiviteter

Forslag til andre udendørs aktiviteter der med fordel kunne være i Nyhavn, og som kunne tilbyde en længere åbningstid end Sandskulpturen

· Sæt ambitionen højt – Hvad med det tidligere nævnte Hvalpark, hvad blev der af den? Eller se på en oplevelse i samme klasse som f.eks. Tirpitz eller se acturepark.dk for inspiration

· Klatrepark (se f.eks. Gorilla park)

· Segway bane (måske Beach Bowl vil flyttes deres aktivitet ned til Nyhavn?)

· Labyrint

· Adventure golf

· Fodboldgolf eller lignende

· Elektriske gokarts eller El-ATV Bane

· Der findes nogle ”afvandings kanaler i området, ligesom der planlægges for et regnvandsbassin, kunne de laves så der f.eks. kunne anvendes cykelbåde, kanoer, eller robåde i dem?

Støttende bygninger

Der bør forefindes en bygning hvor gæster kan få stillet sult og tørst, tiltræk en Fastfood kæde?
Der bør forefindes en bygning hvor gæster kan købe småfornødenheder og soveniers
Kan en del liberale Erhverv ikke med fordel finde plads i Nyhavn?

Alle disse steder bør ligge centralt i Nyhavn så de støtter aktiviteterne til alle sider.







Indendørs rekreative aktiviteter

Hvis Nyhavn skal bruges året rundt, må man tage højde for at vejr særligt vinden, en god del af tiden sætter en stopper for nogle udendørsaktiviteter, derfor bør der også planlægges for at der kan opføres aktiviteter som udføres indenfor.



Multi-hal

Den gamle lokalplan indeholder mulighed for at der kunne bygges en stor ”ridehal”, måske denne hal skulle bibeholdes i den kommende plan, men ændre status til en Multihal – en hal der kan omstille tidens trend, f.eks. er paddel tennis populær lige nu, og noget der kunne være interessant at kunne tilbyde, men om x antal år skal hallen kunne omstille sig til næste trend. Det vil også være interessant hvis en sådan hal kunne omstille sig til f.eks. underholdningsshows, musik events, cirkus, osv….



Privatboligen (Søndervig Klitvej 23)

Der er flere anvendelser man kunne forestille sig for den ”gamle” privat bolig

· Bygning der kunne støtte andre øvrige rekreative aktiviteter, f.eks. spisested, souvenir butik, kontor/administration 

· Turistkontor

· Andre indendørs rekreative aktiviteter, f.eks. Escape room, fun aktiviteter eller lignende 



5-Stjernet Restauration

Er der ikke plads til, og bør Søndervig ikke have et 5 stjernet spisested? Søndervig er godt dækket med buffet mad og traditionel mad – Kunne et spisested af høj kvalitet ikke have sin berettelse i Søndervig, og kunne et sådant sted ikke med god effekt ligge i Nyhavn – Alene navnet ”Nyhavn i Søndervig”, vil være eksklusiv.  



Autocamper plads

Bør der i et sted i Nyhavn være plads til at autocampere kan opstille for natten?










Øvrige del af Nyhavn

Bemærkning til regnvandsbassin

Det synes lidt synd at anvende HA i Nyhavn til noget så simpelt som et regnvandsbassin? Vil evt. myg og lugtgener ikke ligge til last for resten af Nyhavn? Når det blæser meget fra Syd/sydøst så presses fjorden op og oversvømmer området, vil vandet kunne løbe modsat af det dræn man vil lave fra regnvandsbassin til fjorden og dermed ind i Nyhavn? Vil et regnvandsbassin ikke ligge bedre f.eks. øst for omfartsvejen?



Bemærkning til Parkering

El-biler bør tænkes ind, skal vi se 5-10 år frem så vil der være et enormt behov for opladning af El biler, derfor bør det nye parkringsområde indeholde MASSER af lader stander.

· Jeg har rejst en del i Norge, jeg vil anbefale at man ser mod Norge og deres løsninger, de er langt foran på dette punkt både med antal EL-biler på vejene og udbygning af lade net

· Tesla, nummer 1 med el-bil og de har deres Tesla Supercharger netværk, kunne man tiltrække dem, vil det uden tvivl tiltrække turister/gæster med Tesla biler til Søndervig – Tesla biler er generelt i den lidt dyrere ende og derfor vil de som kommer i Tesla biler nok være attraktive for både Søndervig og omliggende byer. Ikke mindst de mange Nordmænd, som er den nation der kører mest i Tesla biler, vil være nogle de gæster man meget gerne vil have til Ringkøbing/Skjern kommune

· Tankstation, Søndervig har i dag en Uno-X selvtank station – Denne ligger ikke godt længere, og bør flyttes til et nyt sted i Nyhavn. Overvej om ikke tanken bør være bemandet, nogle turister har svært ved et tank selv systemet.

· Vaskeplads eller Vaskehal, bør der ikke også i tilknytning til tanken være mulighed for at folk kan få vasket/støvsuget bilen

· Parkeringspladsen kan/bør også bruges til markedsplads, som det kendte bagerumsmarked




















Kort bilag – Bemærkning til kortet

1. Område til Sandskulptur

2. Område til andre udendørsaktiviteter

3. Område til støttende bygninger, f.eks. Cafe, butik, osv.

4. Område til Multihal og evt. andre indendørs aktiviteter

5. Den gamle privat bolig, til nyt anvendelse f.eks. flere indendørs aktiviteter

6. Sti gennem området over til regnvandsbassin og de tiltag der måtte komme på denne del af Nyhavn
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Ideer til Nyhavn 

Ambition 
Sæt ambitionsniveauet højt! Søndervig er på vej ind i top-3 med mest attraktive feriebyer, i konkurrence 
med f.eks. Blåvand, de tiltrækker med, f.eks. deres nye ”Tirpitz” og de har også f.eks. et relativt stort 
Blåvand Zoo. Søndervig bør og skal også have rekreative tilbud af høj kvalitet, og have mere end et tilbud, 
Nyhavn er ideelt område til udvikling af rekreativt område for Søndervig – Men sæt ambitionen højt. 

Sandskulptur 
Det giver god mening at flytte sandskulptur ned til Nyhavn, men hav i tankerne at Sandskulpturen indtil dd. 
Kun har åben fra omkring maj til midt oktober, det vil måske være synd hvis sandskulpturen, lægger beslag 
på for meget af de 4,5 HA der er til rådighed og så kun holder åbent i en begrænset periode. Når Lalandia 
kommer i gang, vil det med stor sandsynlighed komme flere gæster udenfor den normale højsæson, og især 
weekend gæster. 

Udendørsaktiviteter 
Forslag til andre udendørs aktiviteter der med fordel kunne være i Nyhavn, og som kunne tilbyde en 
længere åbningstid end Sandskulpturen 

• Sæt ambitionen højt – Hvad med det tidligere nævnte Hvalpark, hvad blev der af den? Eller se på
en oplevelse i samme klasse som f.eks. Tirpitz eller se acturepark.dk for inspiration

• Klatrepark (se f.eks. Gorilla park)
• Segway bane (måske Beach Bowl vil flyttes deres aktivitet ned til Nyhavn?)
• Labyrint
• Adventure golf
• Fodboldgolf eller lignende
• Elektriske gokarts eller El-ATV Bane
• Der findes nogle ”afvandings kanaler i området, ligesom der planlægges for et regnvandsbassin,

kunne de laves så der f.eks. kunne anvendes cykelbåde, kanoer, eller robåde i dem?

Støttende bygninger 
Der bør forefindes en bygning hvor gæster kan få stillet sult og tørst, tiltræk en Fastfood kæde? 
Der bør forefindes en bygning hvor gæster kan købe småfornødenheder og soveniers 
Kan en del liberale Erhverv ikke med fordel finde plads i Nyhavn? 

Alle disse steder bør ligge centralt i Nyhavn så de støtter aktiviteterne til alle sider. 
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Indendørs rekreative aktiviteter 
Hvis Nyhavn skal bruges året rundt, må man tage højde for at vejr særligt vinden, en god del af tiden sætter 
en stopper for nogle udendørsaktiviteter, derfor bør der også planlægges for at der kan opføres aktiviteter 
som udføres indenfor. 

Multi-hal 

Den gamle lokalplan indeholder mulighed for at der kunne bygges en stor ”ridehal”, måske denne hal skulle 
bibeholdes i den kommende plan, men ændre status til en Multihal – en hal der kan omstille tidens trend, 
f.eks. er paddel tennis populær lige nu, og noget der kunne være interessant at kunne tilbyde, men om x
antal år skal hallen kunne omstille sig til næste trend. Det vil også være interessant hvis en sådan hal kunne
omstille sig til f.eks. underholdningsshows, musik events, cirkus, osv…. 

Privatboligen (Søndervig Klitvej 23) 

Der er flere anvendelser man kunne forestille sig for den ”gamle” privat bolig 

• Bygning der kunne støtte andre øvrige rekreative aktiviteter, f.eks. spisested, souvenir butik,
kontor/administration

• Turistkontor
• Andre indendørs rekreative aktiviteter, f.eks. Escape room, fun aktiviteter eller lignende

5-Stjernet Restauration

Er der ikke plads til, og bør Søndervig ikke have et 5 stjernet spisested? Søndervig er godt dækket med 
buffet mad og traditionel mad – Kunne et spisested af høj kvalitet ikke have sin berettelse i Søndervig, og 
kunne et sådant sted ikke med god effekt ligge i Nyhavn – Alene navnet ”Nyhavn i Søndervig”, vil være 
eksklusiv.   

Autocamper plads 
Bør der i et sted i Nyhavn være plads til at autocampere kan opstille for natten? 
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Øvrige del af Nyhavn 

Bemærkning til regnvandsbassin 

Det synes lidt synd at anvende HA i Nyhavn til noget så simpelt som et regnvandsbassin? Vil evt. myg og 
lugtgener ikke ligge til last for resten af Nyhavn? Når det blæser meget fra Syd/sydøst så presses fjorden op 
og oversvømmer området, vil vandet kunne løbe modsat af det dræn man vil lave fra regnvandsbassin til 
fjorden og dermed ind i Nyhavn? Vil et regnvandsbassin ikke ligge bedre f.eks. øst for omfartsvejen? 

Bemærkning til Parkering 

El-biler bør tænkes ind, skal vi se 5-10 år frem så vil der være et enormt behov for opladning af El biler, 
derfor bør det nye parkringsområde indeholde MASSER af lader stander. 

• Jeg har rejst en del i Norge, jeg vil anbefale at man ser mod Norge og deres løsninger, de er langt
foran på dette punkt både med antal EL-biler på vejene og udbygning af lade net

• Tesla, nummer 1 med el-bil og de har deres Tesla Supercharger netværk, kunne man tiltrække dem,
vil det uden tvivl tiltrække turister/gæster med Tesla biler til Søndervig – Tesla biler er generelt i
den lidt dyrere ende og derfor vil de som kommer i Tesla biler nok være attraktive for både
Søndervig og omliggende byer. Ikke mindst de mange Nordmænd, som er den nation der kører
mest i Tesla biler, vil være nogle de gæster man meget gerne vil have til Ringkøbing/Skjern
kommune

• Tankstation, Søndervig har i dag en Uno-X selvtank station – Denne ligger ikke godt længere, og bør
flyttes til et nyt sted i Nyhavn. Overvej om ikke tanken bør være bemandet, nogle turister har svært
ved et tank selv systemet.

• Vaskeplads eller Vaskehal, bør der ikke også i tilknytning til tanken være mulighed for at folk kan få
vasket/støvsuget bilen

• Parkeringspladsen kan/bør også bruges til markedsplads, som det kendte bagerumsmarked
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Kort bilag – Bemærkning til kortet 
1. Område til Sandskulptur
2. Område til andre udendørsaktiviteter
3. Område til støttende bygninger, f.eks. Cafe, butik, osv.
4. Område til Multihal og evt. andre indendørs aktiviteter
5. Den gamle privat bolig, til nyt anvendelse f.eks. flere indendørs aktiviteter
6. Sti gennem området over til regnvandsbassin og de tiltag der måtte komme på denne del af Nyhavn
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

mailadresse fjernet 
Ann Holm Nielsen
Spørgsmål til Borgermøde d.10/3 omkring Nyhavn 11. 
marts 2021 14:08:20

Hej RKSK

På vegne af 3 lodsejere i Nyhavn har vi nogle spørgsmål vi håber i kan finde lejlighed til at svare 
på, når i afholder borgermødet på onsdag

Spørgsmål vedr. Nyhavn

1. Ambition, Søndervig kommer med Lalandia i Top 3 ligaen over feriebyer i Danmark – Hvor
højt ligger ambitionen hos RKSK omkring Nyhavn?

2. I samme boldgade, hvad blev der af Hvalparken?
3. Tidsplan, hvis alt går efter planen hvornår er første udkast til ny lokal så klar?
4. Sandskulptur festivalen er nævnt siden man begyndte at planlægge Nyhavn – Ved man om

de vil flytte til Nyhavn?
5. Tænker man EL-Biler og ladning af disse ind i Nyhavn?
6. Er der andet end rekreative formål man tænker ind i Nyhavns området f.eks. Tankstation,

Spisesteder, Liberalt Erhverv, osv.
7. Vil RKSK på egen initiativ forsøge at flytte nøgleudlevering væk fra Søndervig Centrum –

eller håber man det sker af sig selv, med den nye lokalplan for området?

På forhånd tak

Med venlig hilsen

Navn fjernet
Navn fjernet
Navn fjernet
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mailadresse fjernet
LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse 
Spørgsmål
10. marts 2021 20:07:35

Kære alle

Som børnefamilie tænker vi jo altid I retning af mulighederne for børn til at lege, imens 
forældrene kan hygge sig og slappe lidt af... det kunne være dejligt med et fortov med gode 
restauranter og butikker, med et centralt legeplads og mini børnebassin eller andet 
vandaktiviteter, sådan at man kan holde øje med dem uanset hvor man sidder/shoppe.

Mvh
Navn fjernet
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mailadresse fjernet
LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse 
Søndervig
10. marts 2021 20:41:51

Hejsa 

Jeg havde et spørgsmål til mødet onsdag aften, om der nogen sinde har været tænkt på et 
havnemiljø i Søndervig. 

Min tanke er ikke, at det skal på den anden side af den nye omfartsvej. Men at man laver 
noget på østsiden. Altså udnytter at Ringkobing fjord ren faktisk går så langt op mod 
Søndervig som den gør. 
Altså jeg kunne jo sagtens se en havnebassin, hvor det kan være mulighed for at bade, 
område hvor små både kan komme ind(ved godt, det kan være svært i forhold til baggers 
dæmning) 
Udlejning af kajaker, kanoer, paddleboard. 
Måske lidt som de har lavet i Ålborg, vestre fjordpark

Måske spisesteder, cafeliv, butikker. 
Evt lejligheder. 

Mvh Navn fjernet
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Emailadresse fjernet
LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse 
Område Nyhavn p plads forslag
10. marts 2021 20:15:02

Hej 
Var det ikke en ide at lave et areal på p pladsen til betalingssted til autocampere
Der er tilsyneladende stor mangel på det i området og vi der bor herude oplever at der
camperes ulovligt på rastepladser og surf spot kloster mv. 
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Emailadresse fjernet
LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse 
Ideer til Nyhavn området i Søndervig
15. marts 2021 20:24:50

Til rette vedkommende, 

En ide, der måske kan bruges og der måske endda kan være behov for, kunne 
være en Service station/center, hvor trafikanterne kan anskaffe kør-videre 
produkter, få en forfriskning, samt  få et hvil og med mulighed for, et toiletbesøg,
(inklusiv handikaptoilet) med mulighed for puslebord. Måske kunne der også 
etableres information om området de besøger, eller kører igennem !

Med venlig hilsen, 

Navn fjernet
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Emailadresse fjernet
LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse
VS: Idéer og forslag for et område til rekreative formål ved Nyhavn i Søndervig 
19. marts 2021 15:33:39

Vedhæftede filer: Forslag Søndervig Adventure golf.docx

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på
links og vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej igen

Den første udgave jeg sendte var med en blank sidste side, den er hermed slettet.  

Mvh. Simon

Fra: simon søndergaard jensen <simon.soendergaard@outlook.dk>
Sendt: 19. marts 2021 15:26
Til: sondervig@rksk.dk <sondervig@rksk.dk>
Emne: Idéer og forslag for et område til rekreative formål ved Nyhavn i Søndervig

Hej Ringkøbing- Skjern Kommune

Jeg indsender hermed vedhæftede forslag til en Adventure minigolf bane ved Nyhavn.

Der er endvidere sendt en mere dybdegående beskrivelse af konceptet til Ann Holm 
Nielsen.

Jeg glæder mig til at hører nærmere - god weekend.

Med Venlig Hilsen

Navn fjernet
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1. Koncept 

Inspireret af Adventure golf anlæg fra USA, indsendes der hermed et forslag om at bygge og opfører en bane i samme kvalitet, med vandfald, å løb, søer og kunstgræs, samt et tilhørerende klubhus. Fra klubhuset skal der kunne købes sodavand, øl, vin, kaffe og is, som kan nydes på den tilhørende terrasse. 

Ideen er at bygge et minigolfanlæg som kvalitetsmæssigt ligger i den absolutte top, samt at skabe en turismeoplevelse som henvender sig til alle. Der findes et alternativ rent kvalitetsmæssig som er billigere at anlægge, men oplevelsen og indtrykket er ikke den samme. Derudover har disse baner ofte et problem med at selve spillet ikke er realistisk, og dermed meget krævende, som går udover oplevelsen, især hos børn og ældre.  

Nedenstående billede symbolisere hvorledes et Adventure minigolfanlæg kan se ud. Banen er bygget af samme leverandør som den tilsigtede bane ved Nyhavn. Til højre i billedet ses terrassen med et cafemiljø, og i forlængelse af terrassen udenfor billedet ligger klubhuset.



I forhold til budgettet forventes der ca. 30.000 betalende gæster fra midt marts til midt november. Dog vil man afvente situationen og vurdere om der er grundlag for at holde åbent i vinter månederne, idet man forventer at Lalandia vil have forholdsvis mange gæster om vinteren, dog selvfølgelig med forbehold for vejret. Man forventer en salgspris for en runde Adventure golf for voksne liggende mellem 75 – 85 kr. og for børn mellem 40 – 50 kr. (7 – 15 år). Børn fra 0 – 6 år har gratis adgang.   

I forhold til åbningstider forventes der følgende:

· 15. marts – 1. juni: kl. 10 – 19

· 1. juni – 31. august: kl. 10 – 22

· 1. september – 15. november kl. 10 - 19 



Holdes der åbent i vinter månederne forventer man at holde åbent fra kl. 10 – 16.

2. Beliggenhed

Da ca. 80 % af salget foregår via impuls køb, altså at turister kører forbi banen og på den baggrund prøver banen, er det af afgørende betydning for selve projektet, at banen for den helt rigtige beliggenhed. Se forslag for beliggenheder på nedenstående billede, kendetegnet ved cirkel markering. Den blå cirkel synliggør projektets 1. prioritet, den sorte cirkel projektets 2. prioritet, og den lilla 3. prioritet.

I den tidligere kommunikation med kommunen er det blevet drøftet, at banen skulle ligge i det gule område på nedenstående billede, denne beliggenhed er dog ikke attraktiv for projektet idet banen vil blive gemt bagved den kommende Netto butik, og dermed ikke ville kunne ses fra Søndervig Landevej.

Derfor er det mit forslag at integrere selve banen på og med den kommende parkeringsplads. På den måde bliver den ønskede beliggenhed opfyldt. Man mener også at kommunen kan drage nytte af dette, idet man rent visuelt får en meget anderledes og mere attraktiv parkeringsplads. 

Man forestiller sig at banen bygges lidt ophævet på parkeringspladsen, og som udgangspunkt med klubhuset beliggende i midten af banen for at skabe en 360 graders panorama udsigt. Deriblandt med en mindre terrasse på bagsiden af klubhuset med udsigt imod syd/øst udover eng og spidsen af Ringkøbing fjord. Der skal samtidig være en hoved terrasse med cafemiljø vendende imod vest og ud imod banen. Om banen skal anlægges på parkeringspladsen i en cirkulær eller mere firkantet form kan tilrettelægges efter kommunens ønsker og behov.

Man forslår at de parkeringspladser kommunen mister ved at integrere banen med parkeringspladsen, kompenseres ved at anlægge parkeringspladser indenfor det gult markerede område. Man forslår at der indgås en aftale med kommunen om jordleje for det ønskede areal på parkeringspladsen. Det samlede ønskede areal udgør ca. 60 X 60 M (3600 m2 – 4000 m2). Sætter kommunen et max areal herunder vil det også være muligt at imødekomme dette, såfremt det stadig er muligt at anlægge banen i ønskede udseende og kvalitet.



3. Udseende

I forhold til det visuelle udtryk af banen er man indstillet på at imødekomme ønsker fra kommunen. Er det eksempelvis kommunens plan at give parkeringspladsen et Vesterhavs udtryk med hensyn til beplantning, så ville det være oplagt at beplantning på banen er i samme stil. Det kunne eksempelvis være med marehalm, sandhjælme osv. Det skaber en god harmoni mellem parkeringspladsen og banen.  

Man forestiller sig endvidere at der installeres projektører i hvert hjørne af banen (4 -6 stk. i alt). Disse projektører tændes om aftenen, hvorved lyskegler skydes op i luften. Det vil kunne ses fra byen, Lalandia og muligvis folk der opholder sig på stranden. Det vil være med til at give parkeringspladsen og hele Nyhavn et attraktivt udtryk, samt selvfølgelig skabe noget opmærksomhed omkring minigolfanlægget.  Projektørerne kan eksempelvis skifte farve fra dag til dag. Denne ide udføres selvfølgelig kun med de rette tilladelser og accept fra kommunen (eksempelvis en lyskegle max. højde, farve osv.)





4. Markedsføring

Konceptet bygger størstedelen af sit salg på impulskøb, så man vil ikke markedsføre sig aggressivt. Dog vil man stræbe efter at indgå samarbejdsaftaler med andre lokale virksomheder, eksempelvis restauranter. Ideen er at samarbejdspartneren skaber et mersalg, og på den baggrund kan kunden købe en minigolf runde til nedsat pris. 

Der laves en simpel hjemmeside med alle relevante informationer, hvor der også henvises til relevante sponsorer, samt samarbejdspartnere. Derudover vil man markedsfører sig via en Facebook side, og via den kanal benytte location/target markedsføring. Det vil sige at Facebook annoncer skydes ud til kunder der opholder sig indenfor en radius af eksempelvis 10 km af Søndervig Adventure Golf. 

Konceptet indbyder også til gruppe arrangementer, hvor man kan booke banen for X antal mennesker og til en aftalt pris, det kan være fødselsdage, firma udflugter osv. 

Informations tavler ved banen, for eksempel om spillets regler vil være tilgængelige på både tysk, engelsk og dansk for at imødekomme de forskellige nationaliteter der besøger anlægget. Det er meningen at man vil kører et koncept med ”ugens laveste runde” for både mænd, kvinder og børn. Ugens laveste runde vil være synlig for turisterne, så de i løbet af ugen kan følge med i udviklingen, hvilket man håber, vil være med til at skabe en konkurrencepræget tilgang til konceptet. Ugens vindere vil desuden få en præmie med hjem, enten afhentet eller tilsendt. Præmien kunne eventuelt være et gavekort til én af Søndervigs attraktioner, og dermed danne grundlag for endnu et besøg. 

 5. Leverandør/Etablering

Leverandøren af banen bliver amerikanske Harris minigolf. Firmaet har bygget over 800 baner, hovedparten i USA, men de har også bygget mange baner andre steder i verden. Firmaet kan levere den ønskede kvalitet, udseende, samt virkelighedsnære oplevelse og dermed skabe den ”wauw” effekt man ønsker. Kunstgræsset der anlægges er produceret af genanvendelig plast, og kan udskiftes for at opretholde det samme udtryk år efter år. Udskiftningen foretages af leverandøren ca. hver 4 år. 

Tidsrammen for selve opførelsen af banen og klubhuset udgør 3-4 måneder. Såfremt man får accept på ideen, håber man på at kunne åbne ca. 1. april 2022, selvfølgelig afhængig af om banen først kan anlægges efter parkeringspladsen er anlagt, eller om man kan anlægge banen først og efterfølgende parkeringspladsen. Kan man først have banen klar til f.eks. sommeren 2022, grundet godkendelses processen eller andre forhold er man også indforstået med dette. Man håber dog på forståelse for at leverandøren skal bookes i god tid for at imødekomme, at leverandøren ikke er booket til opførelse af en bane anden steds. 

Det er planen at etablere toiletter i forbindelse med klubhuset, som kan benyttes af banens gæster. Man vil ikke udelukke at toiletterne også kan anvendes af områdets/parkeringspladsens gæster, såfremt man kan finde en god løsning på dette, som imødekommer alle parter.

Der kan hentes yderligere inspiration til Adventure golf konceptet på leverandørens hjemmeside, www.harrisminigolf.com

6. Personale

Man ønsker at ejeren selv driver banen den første sæson, og muligvis også anden sæson for at holde omkostningerne nede. Efterfølgende er det hensigten at ansætte personale på 3-4 personer. Man forstiller sig at ansætte lokale unge der eksempelvis holder deres sabbat år. 

Personalet skal fremstå i uniform, dvs. ens beklædning med påtrykt logo, udvise høj service og kunne beherske grundlæggende tysk og engelsk. 

7. Økonomi

Etablerings og driftsbudget kan fremsendes efter ønske fra politikerne og de administrative involverede. Man ønsker ikke at fremvise den forventede økonomi til offentligheden.

8. Forretningsplan

Nedenfor ses den overordnede forretningsplan.
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		Partnere



· Ringkøbing-Skjern Kommune

· Harris Minigolf Inc.

· Bank

· Tømrermester- hovedentreprise



Søndervig Adventure Golf skaber værdi for kunden igennem et niche produkt af højeste kvalitet. 



Det er af afgørende betydning med sparring og rådgivning fra de vigtigste partnere. Harris Minigolf tilbyder rådgivning til markedsføring, banepleje, etablering og reparationer





		Aktiviteter



· Salg af minigolf & events

· Salg af øl, vin, sodvand, kaffe og is.

· Markedsføring



Disse nøgleaktiviteter skal produceres, for at skabe værdi for kunden og forretningen. 





		Værdifaktorer



· Underholdning

· Glæde

· Fællesskab

· Sociale behov



Søndervig Adventure Golf tilbyder et innovativt koncept, hvor alle kan deltage, og hvor fælleskabet er en værdifaktor. Igennem produktet skabes der tilknytning og nærvær til venner og familie, hvor igennem sociale behov dækkes og styrkes.

		Kunderelationer



· Personlig betjening

· Selvbetjening (booking)

· Konkurrencer - Turneringer



Relationen til kunderne vedligeholdes igennem konkurrencer (bane rekorder) og turneringer, hvor vinderne synliggøres digitalt.





		Kunderne



· B2C (primær)

· B2B (sekundær)

· Bred målgruppe

· Voksne og børn i alle aldre.

Grundet beliggenheden henvender konceptet sig primært til B2C kunder. Segmentet er kunder fra 5 til 80 år. Størstedelen af kunderne værdsætter et produkt i høj kvalitet, leveret med en service, der matcher kulturen. Derfor er konceptet tilpasset kulturen og segmentets adfærd, for at skabe værdi og konkurrencefordele. 



		

		Ressourcer

· Personale

· Faciliteter (bane, klubhus og café)

· Høj indtjening

· Produktet



Aktiviteterne leveres igennem ressourcerne, som forudsætter at kunne sælge aktiviteterne.



		

		Vejen til kunderne

· Impuls køb

· Online marketing

· Samarbejdspartnere

· Rabatordninger

Produktet sælges først og fremmest visuelt. Dernæst igennem målrettede digitale annoncer, samarbejdspartnere og konkurrenceprægede tiltag. 

		



		Omkostninger

· Etableringen af bane & klubhus, samt vedligeholdelse heraf  

· Strøm

· Personale

· Komplementære produkter

		Indtægter

· Segmentet (turister) er villige til at betale for underholdning, uden at prisen er en alt afgørende faktor.

· Indtægten skabes ved salg af minigolf og komplementære produkter, med god mulighed for at skabe mersalg til samme kunder.
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1 Søndervig Adventure Golf 

1. Koncept

Inspireret af Adventure golf anlæg fra USA, indsendes der hermed et forslag om at bygge og opfører en bane i 
samme kvalitet, med vandfald, å løb, søer og kunstgræs, samt et tilhørerende klubhus. Fra klubhuset skal der 
kunne købes sodavand, øl, vin, kaffe og is, som kan nydes på den tilhørende terrasse.  

Ideen er at bygge et minigolfanlæg som kvalitetsmæssigt ligger i den absolutte top, samt at skabe en 
turismeoplevelse som henvender sig til alle. Der findes et alternativ rent kvalitetsmæssig som er billigere at 
anlægge, men oplevelsen og indtrykket er ikke den samme. Derudover har disse baner ofte et problem med at 
selve spillet ikke er realistisk, og dermed meget krævende, som går udover oplevelsen, især hos børn og ældre.   

Nedenstående billede symbolisere hvorledes et Adventure minigolfanlæg kan se ud. Banen er bygget af samme 
leverandør som den tilsigtede bane ved Nyhavn. Til højre i billedet ses terrassen med et cafemiljø, og i 
forlængelse af terrassen udenfor billedet ligger klubhuset. 

I forhold til budgettet forventes der ca. 30.000 betalende gæster fra midt marts til midt november. Dog vil man 
afvente situationen og vurdere om der er grundlag for at holde åbent i vinter månederne, idet man forventer 
at Lalandia vil have forholdsvis mange gæster om vinteren, dog selvfølgelig med forbehold for vejret. Man 
forventer en salgspris for en runde Adventure golf for voksne liggende mellem 75 – 85 kr. og for børn mellem 
40 – 50 kr. (7 – 15 år). Børn fra 0 – 6 år har gratis adgang.    

I forhold til åbningstider forventes der følgende: 

 15. marts – 1. juni: kl. 10 – 19
 1. juni – 31. august: kl. 10 – 22
 1. september – 15. november kl. 10 - 19

Holdes der åbent i vinter månederne forventer man at holde åbent fra kl. 10 – 16. 
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2 Søndervig Adventure Golf 

2. Beliggenhed

Da ca. 80 % af salget foregår via impuls køb, altså at turister kører forbi banen og på den baggrund prøver 
banen, er det af afgørende betydning for selve projektet, at banen for den helt rigtige beliggenhed. Se forslag 
for beliggenheder på nedenstående billede, kendetegnet ved cirkel markering. Den blå cirkel synliggør 
projektets 1. prioritet, den sorte cirkel projektets 2. prioritet, og den lilla 3. prioritet. 

I den tidligere kommunikation med kommunen er det blevet drøftet, at banen skulle ligge i det gule område på 
nedenstående billede, denne beliggenhed er dog ikke attraktiv for projektet idet banen vil blive gemt bagved 
den kommende Netto butik, og dermed ikke ville kunne ses fra Søndervig Landevej. 

Derfor er det mit forslag at integrere selve banen på og med den kommende parkeringsplads. På den måde 
bliver den ønskede beliggenhed opfyldt. Man mener også at kommunen kan drage nytte af dette, idet man 
rent visuelt får en meget anderledes og mere attraktiv parkeringsplads. 

Man forestiller sig at banen bygges lidt ophævet på parkeringspladsen, og som udgangspunkt med klubhuset 
beliggende i midten af banen for at skabe en 360 graders panorama udsigt. Deriblandt med en mindre terrasse 
på bagsiden af klubhuset med udsigt imod syd/øst udover eng og spidsen af Ringkøbing fjord. Der skal samtidig 
være en hoved terrasse med cafemiljø vendende imod vest og ud imod banen. Om banen skal anlægges på 
parkeringspladsen i en cirkulær eller mere firkantet form kan tilrettelægges efter kommunens ønsker og behov. 

Man forslår at de parkeringspladser kommunen mister ved at integrere banen med parkeringspladsen, 
kompenseres ved at anlægge parkeringspladser indenfor det gult markerede område. Man forslår at der indgås 
en aftale med kommunen om jordleje for det ønskede areal på parkeringspladsen. Det samlede ønskede areal 
udgør ca. 60 X 60 M (3600 m2 – 4000 m2). Sætter kommunen et max areal herunder vil det også være muligt 
at imødekomme dette, såfremt det stadig er muligt at anlægge banen i ønskede udseende og kvalitet. 
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3 Søndervig Adventure Golf 

3. Udseende

I forhold til det visuelle udtryk af banen er man indstillet på at imødekomme ønsker fra kommunen. Er det 
eksempelvis kommunens plan at give parkeringspladsen et Vesterhavs udtryk med hensyn til beplantning, så 
ville det være oplagt at beplantning på banen er i samme stil. Det kunne eksempelvis være med marehalm, 
sandhjælme osv. Det skaber en god harmoni mellem parkeringspladsen og banen.   

Man forestiller sig endvidere at der installeres projektører i hvert hjørne af banen (4 -6 stk. i alt). Disse 
projektører tændes om aftenen, hvorved lyskegler skydes op i luften. Det vil kunne ses fra byen, Lalandia og 
muligvis folk der opholder sig på stranden. Det vil være med til at give parkeringspladsen og hele Nyhavn et 
attraktivt udtryk, samt selvfølgelig skabe noget opmærksomhed omkring minigolfanlægget.  Projektørerne kan 
eksempelvis skifte farve fra dag til dag. Denne ide udføres selvfølgelig kun med de rette tilladelser og accept fra 
kommunen (eksempelvis en lyskegle max. højde, farve osv.) 

4. Markedsføring

Konceptet bygger størstedelen af sit salg på impulskøb, så man vil ikke markedsføre sig aggressivt. Dog vil man 
stræbe efter at indgå samarbejdsaftaler med andre lokale virksomheder, eksempelvis restauranter. Ideen er at 
samarbejdspartneren skaber et mersalg, og på den baggrund kan kunden købe en minigolf runde til nedsat 
pris.  

Der laves en simpel hjemmeside med alle relevante informationer, hvor der også henvises til relevante 
sponsorer, samt samarbejdspartnere. Derudover vil man markedsfører sig via en Facebook side, og via den 
kanal benytte location/target markedsføring. Det vil sige at Facebook annoncer skydes ud til kunder der 
opholder sig indenfor en radius af eksempelvis 10 km af Søndervig Adventure Golf.  

Konceptet indbyder også til gruppe arrangementer, hvor man kan booke banen for X antal mennesker og til en 
aftalt pris, det kan være fødselsdage, firma udflugter osv.  

Informations tavler ved banen, for eksempel om spillets regler vil være tilgængelige på både tysk, engelsk og 
dansk for at imødekomme de forskellige nationaliteter der besøger anlægget. Det er meningen at man vil kører 
et koncept med ”ugens laveste runde” for både mænd, kvinder og børn. Ugens laveste runde vil være synlig for 
turisterne, så de i løbet af ugen kan følge med i udviklingen, hvilket man håber, vil være med til at skabe en 
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4 Søndervig Adventure Golf 

konkurrencepræget tilgang til konceptet. Ugens vindere vil desuden få en præmie med hjem, enten afhentet 
eller tilsendt. Præmien kunne eventuelt være et gavekort til én af Søndervigs attraktioner, og dermed danne 
grundlag for endnu et besøg.  

5. Leverandør/Etablering

Leverandøren af banen bliver amerikanske Harris minigolf. Firmaet har bygget over 800 baner, hovedparten i 
USA, men de har også bygget mange baner andre steder i verden. Firmaet kan levere den ønskede kvalitet, 
udseende, samt virkelighedsnære oplevelse og dermed skabe den ”wauw” effekt man ønsker. Kunstgræsset 
der anlægges er produceret af genanvendelig plast, og kan udskiftes for at opretholde det samme udtryk år 
efter år. Udskiftningen foretages af leverandøren ca. hver 4 år.  

Tidsrammen for selve opførelsen af banen og klubhuset udgør 3-4 måneder. Såfremt man får accept på ideen, 
håber man på at kunne åbne ca. 1. april 2022, selvfølgelig afhængig af om banen først kan anlægges efter 
parkeringspladsen er anlagt, eller om man kan anlægge banen først og efterfølgende parkeringspladsen. Kan 
man først have banen klar til f.eks. sommeren 2022, grundet godkendelses processen eller andre forhold er 
man også indforstået med dette. Man håber dog på forståelse for at leverandøren skal bookes i god tid for at 
imødekomme, at leverandøren ikke er booket til opførelse af en bane anden steds.  

Det er planen at etablere toiletter i forbindelse med klubhuset, som kan benyttes af banens gæster. Man vil 
ikke udelukke at toiletterne også kan anvendes af områdets/parkeringspladsens gæster, såfremt man kan finde 
en god løsning på dette, som imødekommer alle parter. 

Der kan hentes yderligere inspiration til Adventure golf konceptet på leverandørens hjemmeside, 
www.harrisminigolf.com 

6. Personale

Man ønsker at ejeren selv driver banen den første sæson, og muligvis også anden sæson for at holde 
omkostningerne nede. Efterfølgende er det hensigten at ansætte personale på 3-4 personer. Man forstiller sig 
at ansætte lokale unge der eksempelvis holder deres sabbat år.  

Personalet skal fremstå i uniform, dvs. ens beklædning med påtrykt logo, udvise høj service og kunne beherske 
grundlæggende tysk og engelsk.  

7. Økonomi

Etablerings og driftsbudget kan fremsendes efter ønske fra politikerne og de administrative involverede. Man 
ønsker ikke at fremvise den forventede økonomi til offentligheden. 

8. Forretningsplan

Nedenfor ses den overordnede forretningsplan. 
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5 Søndervig Adventure Golf 

Partnere 

 Ringkøbing-Skjern

Kommune

 Harris Minigolf Inc.

 Bank

 Tømrermester- 

hovedentreprise

Søndervig Adventure Golf skaber 

værdi for kunden igennem et niche 

produkt af højeste kvalitet. 

Det er af afgørende betydning med 

sparring og rådgivning fra de 

vigtigste partnere. Harris Minigolf 

tilbyder rådgivning til 

markedsføring, banepleje, 

etablering og reparationer 

Aktiviteter 

 Salg af minigolf & events

 Salg af øl, vin, sodvand,

kaffe og is.

 Markedsføring

Disse nøgleaktiviteter skal 

produceres, for at skabe værdi for 

kunden og forretningen. 

Værdifaktorer 

 Underholdning

 Glæde

 Fællesskab

 Sociale behov

Søndervig Adventure Golf 

tilbyder et innovativt koncept, 

hvor alle kan deltage, og hvor 

fælleskabet er en værdifaktor. 

Igennem produktet skabes der 

tilknytning og nærvær til venner 

og familie, hvor igennem sociale 

behov dækkes og styrkes. 

Kunderelationer 

 Personlig betjening

 Selvbetjening (booking)

 Konkurrencer - Turneringer

Relationen til kunderne 

vedligeholdes igennem 

konkurrencer (bane rekorder) og 

turneringer, hvor vinderne 

synliggøres digitalt. 

Kunderne 

 B2C (primær)

 B2B (sekundær)

 Bred målgruppe

 Voksne og børn i alle aldre.

Grundet beliggenheden henvender

konceptet sig primært til B2C

kunder. Segmentet er kunder fra 5

til 80 år. Størstedelen af kunderne

værdsætter et produkt i høj

kvalitet, leveret med en service,

der matcher kulturen. Derfor er

konceptet tilpasset kulturen og

segmentets adfærd, for at skabe

værdi og konkurrencefordele.

Ressourcer 

 Personale
 Faciliteter (bane, klubhus

og café) 
 Høj indtjening
 Produktet

Aktiviteterne leveres igennem 

ressourcerne, som forudsætter at 

kunne sælge aktiviteterne. 

Vejen til kunderne 

 Impuls køb
 Online marketing
 Samarbejdspartnere
 Rabatordninger
Produktet sælges først og 

fremmest visuelt. Dernæst 

igennem målrettede digitale 

annoncer, samarbejdspartnere og 

konkurrenceprægede tiltag. 

Omkostninger 

 Etableringen af bane & klubhus, samt vedligeholdelse heraf
 Strøm
 Personale
 Komplementære produkter

Indtægter 

 Segmentet (turister) er villige til at betale for underholdning, uden at prisen
er en alt afgørende faktor.

 Indtægten skabes ved salg af minigolf og komplementære produkter, med
god mulighed for at skabe mersalg til samme kunder.
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Ideer og forslag til Nyhavn i Søndervig 


Vi har arbejdet lidt med indretning af Nyhavn i Søndervig (hele området indenfor omfartsvejen) og set lidt 


ind i hvordan området kunne komme til at se ud hvis man ville udnytte kommuneplanen med fremtidig 


zonestatus som byzone, det kunne måske give mulighed for at udvide og åbne op for servicefaciliteter der 


egentlig er behov for, det er jo nu at Søndervigs fremtid skal sikres med strategiske rigtige placeringer 


Vi ved godt at scenarie 2 er valgt, ved ikke hvad det kan give af muligheder med kommuneplantillæg osv. 


men er det ikke mere vigtig med en fremtidssikker plan fremfor i panik at få anlagt 6-800 P-pladser, der skal 


jo gerne være en sammenhæng i Søndervig 


Se bilag. Forslag til Nyhavn 


 


Parkering/Stiforbindelse 


Vigtigheden af en fornuftig og strategisk placering af de kommende 6-800 p pladser er det vi vil bruge som 


begrundelse for den placering som ses på vedhæftet bilag 


Det må vel være til stor gavn for butikslivet i Søndervig at der bliver en tæt sammenhæng mellem p pladser 


og her kan nævnes Søndervig Centret som den nærmeste og i den forbindelse er det vel heller ikke forkert 


at antyde at ejer af centret bør anvende egne matrikler som ligger i tæt tilknytning til centret 


Hvis man vælger den fremtidssikrede løsning, undgår man også de 2 stiforbindelse op mellem beboelserne 


nord og syd for 


Det vil være nemmere at afskærme mod naboerne med den noget større afstand til beboelserne, man kan 


simpelthen ikke være bekendt at belaste disse naboer med nysgerrige og støjende fodgænger bare fordi at 


de forretningsdrivende skal have en øget indtjening ved den store tilgang af turister, så må de altså selv 


dele pladsen. 


Hvis de mange P-pladser mod øst ved omfartsvej også er påtænkt strandgæster er der i gennemsnit 995 


meter til strandkant, det er langt med 2 børn og oppakning. 


 


Sandskulptur 


Sandskulptur i Nyhavn! Både ja og nej, det er både flot og imponerende men det har også en bagside og her 


tænker vi på at det skal både indhegnes og afskærmes så det kun er betalende gæster der kan se det og det 


er jo naturlig nok 


Det ligner også noget af en byggeplads og oplagsplads bagved, er det hvad vi gerne vil have at vores gæster 


til Søndervig skal møde? 


 


 







Bagagerumsmarked 


Er det en så god forrentning at det kan betale for etablering af en anselig antal P-pladser der kun bliver 


brugt 12-15 tirsdage om året.  


Det kunne jo være en mulighed at afholde bagerumsmarked henne ved Feddet indtil Nyhavn er fornuftig 


indrettet, et alternativ kunne jo også være midlertidig marked på P-pladser ved Naturkraft (mon ikke det 


ville se fantastisk ud med alle de biler på deres P-pladser så er der ligesom også liv der) så igen få ro på og 


få en fremtidssikker Nyhavn 


Minigolf 


Ja nu er der jo allerede nogen der har foreslået det, kan kun sige at hvis der tænkes noget lig det der er i 


gammel sogn hos Adventure Park ser det både fantastisk flot og spændende ud og med øget antal turister 


er det nok ikke helt tosset       


 


Tankstation 


Der må også være plads til en bemandet tankanlæg med vaskehal og bil pusleplads, og den skal da ikke 


ligge inde midt i byen vel      


 


Fastfood 


Til lidt hurtig betjening for dem der ønsker det. Med de aktiviteter der tænkes i Nyhavn 


bagagerumsmarked, sandskulptur, schuttle bus, lader stander, minigolf, cykeludlejning osv.  Det kan nok 


ikke forventes at alle vil gå op i byen 


 


Lidt finere spisested 


Der bliver ofte brugt udtrykket ” at bringe naturen ind i byen ” der bør også være mulighed for at bringe 


naturen ind gennem vinduet ved et godt spisested med udsigt over eng og fjord. 


 


Ferielejligheder-centre 


For at øge overnatningskapaciteten i Søndervig bør der være mulighed for etablering af ferielejligheder i 


Nyhavn, det kunne jo også være en grund til at zonestatus måske skulle være en anden end rekreativt 


område 


I udviklingsplanen for Søndervig er der fremsat tiltag for udvidelse at overnatningskapaciteten med 202 


ferielejligheder 


Det vil give en voldsom fortætning og en øget parkeringsbehov på mindst 202 P-pladser, det er nok ikke 


forventeligt at nogen vil leje en feriebolig oppe i Søndervig og så parkere nede i Nyhavn 







Så derfor åbn muligheden for fordeling og etablering af nogle ferielejligheder i Nyhavn, der er mange 


fantastiske eksempler på sammenbyggede ferielejligheder der kan indpasses i den natur der er i og omkring 


Nyhavn 


Det er med at se muligheder og ikke begrænsninger       


 


De venligste hilsner 


Finnur Kildal Lodberg 


Knud Harbo Stage 


Morten Kloster Stage 


 


 


 


 


 


 


 


 







Ideer og forslag til Nyhavn i Søndervig 

Vi har arbejdet lidt med indretning af Nyhavn i Søndervig (hele området indenfor omfartsvejen) og set lidt 

ind i hvordan området kunne komme til at se ud hvis man ville udnytte kommuneplanen med fremtidig 

zonestatus som byzone, det kunne måske give mulighed for at udvide og åbne op for servicefaciliteter der 

egentlig er behov for, det er jo nu at Søndervigs fremtid skal sikres med strategiske rigtige placeringer 

Vi ved godt at scenarie 2 er valgt, ved ikke hvad det kan give af muligheder med kommuneplantillæg osv. 

men er det ikke mere vigtig med en fremtidssikker plan fremfor i panik at få anlagt 6-800 P-pladser, der skal 

jo gerne være en sammenhæng i Søndervig 

Se bilag. Forslag til Nyhavn 

Parkering/Stiforbindelse 

Vigtigheden af en fornuftig og strategisk placering af de kommende 6-800 p pladser er det vi vil bruge som 

begrundelse for den placering som ses på vedhæftet bilag 

Det må vel være til stor gavn for butikslivet i Søndervig at der bliver en tæt sammenhæng mellem p pladser 

og her kan nævnes Søndervig Centret som den nærmeste og i den forbindelse er det vel heller ikke forkert 

at antyde at ejer af centret bør anvende egne matrikler som ligger i tæt tilknytning til centret 

Hvis man vælger den fremtidssikrede løsning, undgår man også de 2 stiforbindelse op mellem beboelserne 

nord og syd for 

Det vil være nemmere at afskærme mod naboerne med den noget større afstand til beboelserne, man kan 

simpelthen ikke være bekendt at belaste disse naboer med nysgerrige og støjende fodgænger bare fordi at 

de forretningsdrivende skal have en øget indtjening ved den store tilgang af turister, så må de altså selv 

dele pladsen. 

Hvis de mange P-pladser mod øst ved omfartsvej også er påtænkt strandgæster er der i gennemsnit 995 

meter til strandkant, det er langt med 2 børn og oppakning. 

Sandskulptur

Sandskulptur i Nyhavn! Både ja og nej, det er både flot og imponerende men det har også en bagside og her 

tænker vi på at det skal både indhegnes og afskærmes så det kun er betalende gæster der kan se det og det 

er jo naturlig nok 

Det ligner også noget af en byggeplads og oplagsplads bagved, er det hvad vi gerne vil have at vores gæster 

til Søndervig skal møde? 
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Bagagerumsmarked 

Er det en så god forrentning at det kan betale for etablering af en anselig antal P-pladser der kun bliver 

brugt 12-15 tirsdage om året.  

Det kunne jo være en mulighed at afholde bagerumsmarked henne ved Feddet indtil Nyhavn er fornuftig 

indrettet, et alternativ kunne jo også være midlertidig marked på P-pladser ved Naturkraft (mon ikke det 

ville se fantastisk ud med alle de biler på deres P-pladser så er der ligesom også liv der) så igen få ro på og 

få en fremtidssikker Nyhavn 

Minigolf 

Ja nu er der jo allerede nogen der har foreslået det, kan kun sige at hvis der tænkes noget lig det der er i 

gammel sogn hos Adventure Park ser det både fantastisk flot og spændende ud og med øget antal turister 

er det nok ikke helt tosset      

Tankstation 

Der må også være plads til en bemandet tankanlæg med vaskehal og bil pusleplads, og den skal da ikke 

ligge inde midt i byen vel     

Fastfood 

Til lidt hurtig betjening for dem der ønsker det. Med de aktiviteter der tænkes i Nyhavn 

bagagerumsmarked, sandskulptur, schuttle bus, lader stander, minigolf, cykeludlejning osv.  Det kan nok 

ikke forventes at alle vil gå op i byen 

Lidt finere spisested 

Der bliver ofte brugt udtrykket ” at bringe naturen ind i byen ” der bør også være mulighed for at bringe 

naturen ind gennem vinduet ved et godt spisested med udsigt over eng og fjord. 

Ferielejligheder-centre 

For at øge overnatningskapaciteten i Søndervig bør der være mulighed for etablering af ferielejligheder i 

Nyhavn, det kunne jo også være en grund til at zonestatus måske skulle være en anden end rekreativt 

område 

I udviklingsplanen for Søndervig er der fremsat tiltag for udvidelse at overnatningskapaciteten med 202 

ferielejligheder 

Det vil give en voldsom fortætning og en øget parkeringsbehov på mindst 202 P-pladser, det er nok ikke 

forventeligt at nogen vil leje en feriebolig oppe i Søndervig og så parkere nede i Nyhavn 
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Så derfor åbn muligheden for fordeling og etablering af nogle ferielejligheder i Nyhavn, der er mange 

fantastiske eksempler på sammenbyggede ferielejligheder der kan indpasses i den natur der er i og omkring 

Nyhavn 

Det er med at se muligheder og ikke begrænsninger  

De venligste hilsner 

Navn fjernet

Navn fjernet

Navn fjernet
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Minigolf 

Evt. sandsku!J>. 

Oiv aktiviteter 

Multihat 

Osv----
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VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på
links og vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Vedhæftet fremsendes forslag til udvikling af Nyhavn-området med tilhørende bilag.

Et centralt punkt i mit forslag vil være, at de resterende ubebyggede arealer på 2.6 ha i den 
gældende kommuneplanramme 46o006 ikke skal fastholdes i landzone, da der ud over Salling 
Group er en del kunder til de relevante aktiviteter, som jeg har beskrevet i mit vedhæftede 
notat. I modsætning til aktiviteterne i landzone, er der således allerede på nuværende tidspunkt 
flere interesserede brugere til fremtidige byzonearealer, som grundejerne fører forhandlinger 
med. Det giver ingen menig, hvis disse for hele Søndervig vigtige aktiviteter skal vige for 
aktiviteter i landzone, som man endnu ikke kender.

Venligst bekræft modtagelsen af mit forslag.

Med venlig hilsen
Navn fjernet
Telefonnummer fjernet
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Forslag til udvikling af Nyhavn-området 


 


I henhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkaldelse af 1. marts 2021 af idéer og forslag til kommuneplan 


og lokalplan for rekreative formål, herunder ferie- og fritidsformål skal undertegnede herved fremkomme 


med følgende forslag. 


Anvendelsen af Nyhavn er sidste mulighed for at foretage en udvidelse af Søndervig By, hvorfor området må 


udnyttes bedst muligt i forhold til de fremtidige behov, herunder for supplerende aktiviteter, som der ikke 


kan findes plads til i Søndervig By. 


Det har taget mange år at udvikle Søndervig til det, den er i dag, og bortset fra parkeringspladserne bør det 


tidsmæssige perspektiv ikke være en afgørende faktor i udviklingen af følgende grunde. 


• Der er så sent som i 2020 vedtaget en udviklingsplan for Søndervig, og udnyttelsen af denne plan 


samt konsekvenserne herved kendes endnu ikke. 


• Badeland og et omfattende antal boliger er for øjeblikket under opførelse i forbindelse med Lalandia, 


hvorfor konsekvenserne heraf, indvirkningen på Søndervig By samt behovet for supplerende 


aktiviteter endnu ikke er kendt 


Derfor er der al mulig grund til at være tilbageholdende med fastlæggelse af yderligere aktiviteter Nyhavn, 


bortset fra etableringen af parkeringspladser. 


 


Overordnet disponering af Nyhavn 


Udnyttelse af den ubebyggede del af kommuneplanrammen 46o006 på 3,1 ha 


Som resultat af mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. november 2020, mødet i Økonomiudvalget den 24. 


november 2020 samt byrådsmødet den 8. december 2020 blev det besluttet at arbejde videre med det 


såkaldte scenarie 2, hvorved den af Salling Group omtalte planmæssige håndtering af et område til en ny 


Netto alene omfatter de 0,5 ha, som Salling Group har brug for til byggeri, parkering og varelevering. Det 


skete efter ønske fra Salling Group for at undgå forsinkelse og udskydelse af processen, selv om den 


ubebyggede del af kommuneplanrammen 46bo006 udgør 3,1 ha. 


Uden dette hensyn til Salling Group ville det have været planlægningsmæssigt mere optimalt for den 


fremtidige udvikling af Søndervig at have fulgt scenarie 1. 


Ud fra tidligere erfaring med tilsvarende udviklingsområder er det min opfattelse, at der med udvidelsen af 


aktiviteterne i Søndervig og opførelsen af Lalandia i Nyhavn vil opstå behov for eksempelvis følgende 


kommercielle aktiviteter, som ikke kan placeres i Søndervig By og desuden mere optimalt af trafikale årsager 


kunne placeres i Nyhavn: Bemandet tankstation, fastfood restaurant, morgenmadsrestaurant, ladestationer, 


nøgleudlevering, udlejningsbureauer, velkomstcenter/turistinformation mv, som vil blive nærmere 


beskrevet nedenfor. 


Det vil være nødvendigt at få sådanne aktiviteter placeret og godkendt indenfor det område, der i henhold 


til foreliggende kommuneplan kan overføres til byzone, først til boligformål og efterfølgende til centerformål 


ifølge Salling Group, COWI og undertegnede. Baseret på mange år arbejde med udvikling af projekter i 


henhold til planloven som udvikler og advokat er jeg fuldt ud bekendt med, men uenig i de til formålet 
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indhentede advokatredegørelser. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at sådanne aktiviteter vil kunne placeres 


indenfor den ubebyggede kommuneramme på 3,1 ha. Det er endog således, at når først denne er udnyttet, 


kan de udvides til naboarealerne. En fastholdelse af dette areal i landzone vil forringe værdien og 


mulighederne for grundejerne. Der er allerede andre operatører på banen. 


Derfor vil det kunne kritiseres, hvis man ikke har sikret sig denne mulighed, når behovet for sådanne 


aktiviteter snarest vil vise sig 


 


Forslaget 


 


1. Det eksisterende kommuneplanområde som kan overføres til byzone 


Som nævnt ovenfor forventes der at blive et større behov for at kunne placere en række kommercielle 


aktiviteter i Nyhavn, når først Lalandia er færdigopført. Den mulighed udelukker man, hvis de sidste 2,6 ha, 


som ifølge kommuneplanen kan overføres til byzone, fastholdes i landzone.  


Når Salling Group helt som forventet får ændret de 0,5 ha til centerformål, så vil det tillige være muligt for 


de aktiviteter, jeg omtaler nærmere nedenfor. I scenarie 2 kalder man det jo også en ulempe, at det 


resterende areal, som den gældende kommuneplan giver ret til at overføre til byzone, fastholdes i landzone. 


Et forslag om at bevare dette areal i landzone kan vise sig fatalt og kritisabelt, når først behovet for 


kommercielle aktiviteter på dette areal viser sig. 


Derfor foreslås det, at hvis ikke man vil følge Salling Group og søge hele arealet på 3,1 ha overført til 


centerformål på nuværende, så lader man dette område henligge uændret under kommuneplanen indtil 


videre. Når det viser sig, at Salling Group har ret, så kan hele dette areal og efterfølgende formentlig også 


visse naboarealer overføres til byzone til centerformål, sådan som planloven åbner mulighed for. 


Dette vil give mulighed for følgende aktiviteter i det med rødt markerede område, som kan overføres til 


byzone, idet disse aktiviteter ikke kan placeres i landzone: 


Bemandet tankstation med vaskehal samt pusleplads til biler 


Der har i Søndervig længe været behov for en bemandet tankstation med vaskehal og pusleplads til biler, og 


dette behov vil stige markant, når der som forventet hver uge kommer nye lejere i de mange huse i Lalandia. 


Mange turister i Søndervig og fremover i Lalandia kommer langvejsfra, både fra Tyskland og Norge. Vi kender 


selv behovet for at få bilen gjort klar til en lang tur, når vi er på skiferie og sommerferie syd- eller nordpå. 


Der er allerede interesserede operatører til dette område. 


Fastfood restauranter 


Der vil være stort behov for en fastfood restaurant i Søndervig, hvor der kun vil være plads i Nyhavn, 


eksempelvis en Burger King eller Sunset Boulevard, inklusive morgenmadsrestaurant. Der vil komme rigtig 


mange børnefamilier, for hvem dette er et must, og behovet for denne type restauranter vil især være på 


dage for ankomst og afrejse.  


Der er allerede interesserede operatører til dette område. 
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Nøgleudlevering 


Det har længe været antaget, at der vil blive behov for nøgleudlevering udenfor Søndervig By, hvor trafikken 


bevidst dæmpes, og hvor afhentning og aflevering af nøgler skaber kaos. 


Udlejningsbureauer 


Af samme grund vil der utvivlsomt opstå et for visse af udlejningsbureauerne om en placering udenfor 


Søndervig By. Hvis udlejningsbureauer kan rubriceres som ferie og fritid i henhold til planloven, som det 


antydes i illustrationen i indkaldelsen, kan disse placeres udenfor byzone. 


Velkomstcenter / turistinformation 


I mange feriedestinationer sydpå og nordpå, ja i ferieområder i hele verden har det været tiltagende med 


velkomstcentre som en slags turistkontor, hvor man kan få alle nødvendige oplysninger som nykommer i 


området, og hvor der forefindes diverse brochurer, ligesom man har mulighed for personlig kontakt omkring 


turforslag mv. 


Som mangeårig projektudvikler sammen med mange af de store kæder har jeg flere kunder såvel til 


bemandet tankstation som til fastfood, og der allerede forhandlinger i gang med interesserede operatører. 


Dette oplæg er dog ikke lavet af hensyn til egne økonomiske interesser. 


 


2. Landzonelokalplan til rekreative formål, herunder ferie- og fritidsformål 


Jeg er fuldt ud klar over, at det er denne del, der interesserer kommunen mest i forslaget, ikke mest af hensyn 


til parkering, men som ovenfor anført er det væsentligt, at der fastholdes tilstrækkelige arealer til fremtidige 


kommercielle aktiviteter udenfor landzone. 


I overensstemmelse med det ovenfor anførte må dette område – indtil videre – indskrænkes, så det svarer 


til det område, der ligger indenfor den grønne linje i scenarie 1, hvorved hele det ubebyggede areal på 3,1 


ha, der er omfattet af kommuneplanrammen, der kan overføres til byzone i form af centerformål – indtil 


videre – holdes udenfor. I modsat fald forringer man områdets fremtidige muligheder og nødvendige behov. 


Da der utvivlsom vil blive pres på at etablere kommercielle aktiviteter i Nyhavn, bør man måske tillige friholde 


en strimmel øst og syd for dette område, da planloven indeholder mulighed for at fortage udvidelse i nært 


tilknyttede områder. Reelt ville det være optimalt for fremtidige aktiviteter i Nyhavn, hvis flest mulige arealer 


i Nyhavn kunne overføres til centerformål i byzone. 


I det resterende landzoneområde til rekreative formål, herunder ferie- og fritidsformål vil der herefter kunne 


placeres parkeringspladser, bagagerumsmarked, sandskulpturer, minigolf og lignende aktiviteter. I et sådant 


landzoneområde vil der måske ikke kunne etableres udlejningsbureauer, så det er i så fald misvisende, når 


det er anført på det inspirationskort, kommunen har sendt ud med indkaldelsen. Det afhænger af en 


fortolkning af planloven. 


Det væsentlige er blot, at området udnyttes bedst muligt til fordel for Søndervig ud fra de behov, der naturligt 


vil opstå i kølvandet på udviklingsplanen og etableringen af Lalandia.  


I forbindelse hermed giver det ingen mening at placere et regnvandsbassin i dette område. Det må kunne 


placeres udenfor Nyhavn. 
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Parkering 


En del af området må efter kommunens ønske anvendes til parkeringspladser efter et opgjort behov, indtil 


videre anslået til 600-800. Efter at parkeringspladserne nord for Søndervig Landevej er inddraget af Lalandia 


er der behov for parkeringspladser til de mange besøgende i Søndervig By og strandgæster. Parkering skal 


planlægges sammen med andre ferie- og fritidsformål og kan ikke ske isoleret i landzone. 


Parkering vil således være afhængig af, hvad der ellers indgås aftale om. 


Bagagerumsmarked 


I forbindelse med udnyttelsen af de hidtidige arealer i Søndervig kunne det være en mulighed at flytte det 


herud, selv om det ikke helt vil give den samme fortættede stemning. Det forekommer måske lidt dyrt at 


etablere parkering til bagagerumsmarked, som kun bruges 12-15 dage om året. 


Minigolf 


Minigolf vil altid være en mulighed, men det skal plejes, og hvis man alligevel skal ud af Søndervig By, vil det 


altid stå i skyggen af minigolfanlægget ved House & Garden på Søndervig Landevej. 


Andre sportsaktiviteter 


Der er ingen tvivl, at Beach Bowl vil udbygge og være den væsentligste faktor på dette område med tennis 


og paddeltennis.  


Sandskulpturer 


Det kunne være en mulighed, men det må så være en ubetinget betingelse, at det indhegnes på pæneste vis 


med trådhegn, så det ikke i omgivelserne fremstår som en bygge- og oplagsplads som hidtil. 


Feriecenter 


Der er behov for flere sengepladser i Søndervig, og da området ikke kan anvendes til sommerhuse, bør der 


overvejes at etablere et feriecenter med ferielejligheder i en konstellation, der ligger indenfor definitionen i 


planloven om ferie- og fritidsformål. Det kunne være i området, der var tiltænkt vandbassin.  


 


Bilag 


Der foreligger allerede flere kort, herunder fra kommunens side, der nærmere illustrerer området, herunder 


de kendte 3 scenarier. Ikke alle kort, heller ikke i indkaldelsen, har medtaget forskydningen af den gamle 


møllevej mod øst i forbindelse med etableringen af rundkørslen. 


I det vedhæftede bilag har jeg forsøgt at indtegne mit forslag, således som det er beskrevet ovenfor. Det 


minder meget om det kendte scenarie 1, hvor hele den ubebyggede del af kommuneplanrammen til boliger 


i byzone bibeholdes med henblik på centerformål byzone og ikke fastholdes i landzone. 


Den dobbelt røde skravering vedrører Netto. 


Den røde skravering omfatter det ubebyggede område i kommuneplanen der er tiltænkt byzone, fremover 


med henblik på centerformål. 
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De røde pile vedrører muligudvidelse af byzone, når det med rødt skraverede område er inddraget under 


byzone, hvorefter planloven lægger op til en mulig udvidelse til naboarealer. 


Den grønne skravering kan anvendes til rekreative aktiviteter i landzone, herunder ferie- og fritidsformål, 


herunder bagagerumsmarked, eventuelt sandskulpturer og feriecenter og ikke mindst parkering i tilknytning 


hertil. 


 


Afslutning 


Det forudsættes, at mit forslag sammen med andre forslag kan optages på kommunens hjemmeside og indgå 


i den fremtidige offentlige debat, uanset om udnyttelsen af det med rødt markerede område, som er optaget 


i kommuneplanen til brug for centerformål i byzone, foreslås at forblive udenfor landzone. 


Selv vil jeg ved passende lejlighed offentliggøre mit forslag på sociale medier og andre steder. 


Endvidere deltager jeg gerne i en drøftelse med politikere og administrationen om forslaget. 


 


Ringkøbing den 22. marts 2021 


Jakobsen Ejendomme 2005 ApS 


Finn Ebbe Jakobsen, advokat 


Beddingen 7 


6950 Ringkøbing 


 


 












1 

Forslag til udvikling af Nyhavn-området 

I henhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes indkaldelse af 1. marts 2021 af idéer og forslag til kommuneplan 

og lokalplan for rekreative formål, herunder ferie- og fritidsformål skal undertegnede herved fremkomme 

med følgende forslag. 

Anvendelsen af Nyhavn er sidste mulighed for at foretage en udvidelse af Søndervig By, hvorfor området må 

udnyttes bedst muligt i forhold til de fremtidige behov, herunder for supplerende aktiviteter, som der ikke 

kan findes plads til i Søndervig By. 

Det har taget mange år at udvikle Søndervig til det, den er i dag, og bortset fra parkeringspladserne bør det 

tidsmæssige perspektiv ikke være en afgørende faktor i udviklingen af følgende grunde. 

• Der er så sent som i 2020 vedtaget en udviklingsplan for Søndervig, og udnyttelsen af denne plan

samt konsekvenserne herved kendes endnu ikke.

• Badeland og et omfattende antal boliger er for øjeblikket under opførelse i forbindelse med Lalandia,

hvorfor konsekvenserne heraf, indvirkningen på Søndervig By samt behovet for supplerende

aktiviteter endnu ikke er kendt

Derfor er der al mulig grund til at være tilbageholdende med fastlæggelse af yderligere aktiviteter Nyhavn, 

bortset fra etableringen af parkeringspladser. 

Overordnet disponering af Nyhavn 

Udnyttelse af den ubebyggede del af kommuneplanrammen 46o006 på 3,1 ha 

Som resultat af mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. november 2020, mødet i Økonomiudvalget den 24. 

november 2020 samt byrådsmødet den 8. december 2020 blev det besluttet at arbejde videre med det 

såkaldte scenarie 2, hvorved den af Salling Group omtalte planmæssige håndtering af et område til en ny 

Netto alene omfatter de 0,5 ha, som Salling Group har brug for til byggeri, parkering og varelevering. Det 

skete efter ønske fra Salling Group for at undgå forsinkelse og udskydelse af processen, selv om den 

ubebyggede del af kommuneplanrammen 46bo006 udgør 3,1 ha. 

Uden dette hensyn til Salling Group ville det have været planlægningsmæssigt mere optimalt for den 

fremtidige udvikling af Søndervig at have fulgt scenarie 1. 

Ud fra tidligere erfaring med tilsvarende udviklingsområder er det min opfattelse, at der med udvidelsen af 

aktiviteterne i Søndervig og opførelsen af Lalandia i Nyhavn vil opstå behov for eksempelvis følgende 

kommercielle aktiviteter, som ikke kan placeres i Søndervig By og desuden mere optimalt af trafikale årsager 

kunne placeres i Nyhavn: Bemandet tankstation, fastfood restaurant, morgenmadsrestaurant, ladestationer, 

nøgleudlevering, udlejningsbureauer, velkomstcenter/turistinformation mv, som vil blive nærmere 

beskrevet nedenfor. 

Det vil være nødvendigt at få sådanne aktiviteter placeret og godkendt indenfor det område, der i henhold 

til foreliggende kommuneplan kan overføres til byzone, først til boligformål og efterfølgende til centerformål 

ifølge Salling Group, COWI og undertegnede. Baseret på mange år arbejde med udvikling af projekter i 

henhold til planloven som udvikler og advokat er jeg fuldt ud bekendt med, men uenig i de til formålet 

nr.16



2 

indhentede advokatredegørelser. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at sådanne aktiviteter vil kunne placeres 

indenfor den ubebyggede kommuneramme på 3,1 ha. Det er endog således, at når først denne er udnyttet, 

kan de udvides til naboarealerne. En fastholdelse af dette areal i landzone vil forringe værdien og 

mulighederne for grundejerne. Der er allerede andre operatører på banen. 

Derfor vil det kunne kritiseres, hvis man ikke har sikret sig denne mulighed, når behovet for sådanne 

aktiviteter snarest vil vise sig 

Forslaget 

1. Det eksisterende kommuneplanområde som kan overføres til byzone

Som nævnt ovenfor forventes der at blive et større behov for at kunne placere en række kommercielle 

aktiviteter i Nyhavn, når først Lalandia er færdigopført. Den mulighed udelukker man, hvis de sidste 2,6 ha, 

som ifølge kommuneplanen kan overføres til byzone, fastholdes i landzone.  

Når Salling Group helt som forventet får ændret de 0,5 ha til centerformål, så vil det tillige være muligt for 

de aktiviteter, jeg omtaler nærmere nedenfor. I scenarie 2 kalder man det jo også en ulempe, at det 

resterende areal, som den gældende kommuneplan giver ret til at overføre til byzone, fastholdes i landzone. 

Et forslag om at bevare dette areal i landzone kan vise sig fatalt og kritisabelt, når først behovet for 

kommercielle aktiviteter på dette areal viser sig. 

Derfor foreslås det, at hvis ikke man vil følge Salling Group og søge hele arealet på 3,1 ha overført til 

centerformål på nuværende, så lader man dette område henligge uændret under kommuneplanen indtil 

videre. Når det viser sig, at Salling Group har ret, så kan hele dette areal og efterfølgende formentlig også 

visse naboarealer overføres til byzone til centerformål, sådan som planloven åbner mulighed for. 

Dette vil give mulighed for følgende aktiviteter i det med rødt markerede område, som kan overføres til 

byzone, idet disse aktiviteter ikke kan placeres i landzone: 

Bemandet tankstation med vaskehal samt pusleplads til biler 

Der har i Søndervig længe været behov for en bemandet tankstation med vaskehal og pusleplads til biler, og 

dette behov vil stige markant, når der som forventet hver uge kommer nye lejere i de mange huse i Lalandia. 

Mange turister i Søndervig og fremover i Lalandia kommer langvejsfra, både fra Tyskland og Norge. Vi kender 

selv behovet for at få bilen gjort klar til en lang tur, når vi er på skiferie og sommerferie syd- eller nordpå. 

Der er allerede interesserede operatører til dette område. 

Fastfood restauranter 

Der vil være stort behov for en fastfood restaurant i Søndervig, hvor der kun vil være plads i Nyhavn, 

eksempelvis en Burger King eller Sunset Boulevard, inklusive morgenmadsrestaurant. Der vil komme rigtig 

mange børnefamilier, for hvem dette er et must, og behovet for denne type restauranter vil især være på 

dage for ankomst og afrejse.  

Der er allerede interesserede operatører til dette område. 
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Nøgleudlevering 

Det har længe været antaget, at der vil blive behov for nøgleudlevering udenfor Søndervig By, hvor trafikken 

bevidst dæmpes, og hvor afhentning og aflevering af nøgler skaber kaos. 

Udlejningsbureauer 

Af samme grund vil der utvivlsomt opstå et for visse af udlejningsbureauerne om en placering udenfor 

Søndervig By. Hvis udlejningsbureauer kan rubriceres som ferie og fritid i henhold til planloven, som det 

antydes i illustrationen i indkaldelsen, kan disse placeres udenfor byzone. 

Velkomstcenter / turistinformation 

I mange feriedestinationer sydpå og nordpå, ja i ferieområder i hele verden har det været tiltagende med 

velkomstcentre som en slags turistkontor, hvor man kan få alle nødvendige oplysninger som nykommer i 

området, og hvor der forefindes diverse brochurer, ligesom man har mulighed for personlig kontakt omkring 

turforslag mv. 

Som mangeårig projektudvikler sammen med mange af de store kæder har jeg flere kunder såvel til 

bemandet tankstation som til fastfood, og der allerede forhandlinger i gang med interesserede operatører. 

Dette oplæg er dog ikke lavet af hensyn til egne økonomiske interesser. 

2. Landzonelokalplan til rekreative formål, herunder ferie- og fritidsformål

Jeg er fuldt ud klar over, at det er denne del, der interesserer kommunen mest i forslaget, ikke mest af hensyn 

til parkering, men som ovenfor anført er det væsentligt, at der fastholdes tilstrækkelige arealer til fremtidige 

kommercielle aktiviteter udenfor landzone. 

I overensstemmelse med det ovenfor anførte må dette område – indtil videre – indskrænkes, så det svarer 

til det område, der ligger indenfor den grønne linje i scenarie 1, hvorved hele det ubebyggede areal på 3,1 

ha, der er omfattet af kommuneplanrammen, der kan overføres til byzone i form af centerformål – indtil 

videre – holdes udenfor. I modsat fald forringer man områdets fremtidige muligheder og nødvendige behov. 

Da der utvivlsom vil blive pres på at etablere kommercielle aktiviteter i Nyhavn, bør man måske tillige friholde 

en strimmel øst og syd for dette område, da planloven indeholder mulighed for at fortage udvidelse i nært 

tilknyttede områder. Reelt ville det være optimalt for fremtidige aktiviteter i Nyhavn, hvis flest mulige arealer 

i Nyhavn kunne overføres til centerformål i byzone. 

I det resterende landzoneområde til rekreative formål, herunder ferie- og fritidsformål vil der herefter kunne 

placeres parkeringspladser, bagagerumsmarked, sandskulpturer, minigolf og lignende aktiviteter. I et sådant 

landzoneområde vil der måske ikke kunne etableres udlejningsbureauer, så det er i så fald misvisende, når 

det er anført på det inspirationskort, kommunen har sendt ud med indkaldelsen. Det afhænger af en 

fortolkning af planloven. 

Det væsentlige er blot, at området udnyttes bedst muligt til fordel for Søndervig ud fra de behov, der naturligt 

vil opstå i kølvandet på udviklingsplanen og etableringen af Lalandia.  

I forbindelse hermed giver det ingen mening at placere et regnvandsbassin i dette område. Det må kunne 

placeres udenfor Nyhavn. 
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Parkering 

En del af området må efter kommunens ønske anvendes til parkeringspladser efter et opgjort behov, indtil 

videre anslået til 600-800. Efter at parkeringspladserne nord for Søndervig Landevej er inddraget af Lalandia 

er der behov for parkeringspladser til de mange besøgende i Søndervig By og strandgæster. Parkering skal 

planlægges sammen med andre ferie- og fritidsformål og kan ikke ske isoleret i landzone. 

Parkering vil således være afhængig af, hvad der ellers indgås aftale om. 

Bagagerumsmarked 

I forbindelse med udnyttelsen af de hidtidige arealer i Søndervig kunne det være en mulighed at flytte det 

herud, selv om det ikke helt vil give den samme fortættede stemning. Det forekommer måske lidt dyrt at 

etablere parkering til bagagerumsmarked, som kun bruges 12-15 dage om året. 

Minigolf 

Minigolf vil altid være en mulighed, men det skal plejes, og hvis man alligevel skal ud af Søndervig By, vil det 

altid stå i skyggen af minigolfanlægget ved House & Garden på Søndervig Landevej. 

Andre sportsaktiviteter 

Der er ingen tvivl, at Beach Bowl vil udbygge og være den væsentligste faktor på dette område med tennis 

og paddeltennis.  

Sandskulpturer 

Det kunne være en mulighed, men det må så være en ubetinget betingelse, at det indhegnes på pæneste vis 

med trådhegn, så det ikke i omgivelserne fremstår som en bygge- og oplagsplads som hidtil. 

Feriecenter 

Der er behov for flere sengepladser i Søndervig, og da området ikke kan anvendes til sommerhuse, bør der 

overvejes at etablere et feriecenter med ferielejligheder i en konstellation, der ligger indenfor definitionen i 

planloven om ferie- og fritidsformål. Det kunne være i området, der var tiltænkt vandbassin.  

Bilag 

Der foreligger allerede flere kort, herunder fra kommunens side, der nærmere illustrerer området, herunder 

de kendte 3 scenarier. Ikke alle kort, heller ikke i indkaldelsen, har medtaget forskydningen af den gamle 

møllevej mod øst i forbindelse med etableringen af rundkørslen. 

I det vedhæftede bilag har jeg forsøgt at indtegne mit forslag, således som det er beskrevet ovenfor. Det 

minder meget om det kendte scenarie 1, hvor hele den ubebyggede del af kommuneplanrammen til boliger 

i byzone bibeholdes med henblik på centerformål byzone og ikke fastholdes i landzone. 

Den dobbelt røde skravering vedrører Netto. 

Den røde skravering omfatter det ubebyggede område i kommuneplanen der er tiltænkt byzone, fremover 

med henblik på centerformål. 
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De røde pile vedrører muligudvidelse af byzone, når det med rødt skraverede område er inddraget under 

byzone, hvorefter planloven lægger op til en mulig udvidelse til naboarealer. 

Den grønne skravering kan anvendes til rekreative aktiviteter i landzone, herunder ferie- og fritidsformål, 

herunder bagagerumsmarked, eventuelt sandskulpturer og feriecenter og ikke mindst parkering i tilknytning 

hertil. 

Afslutning 

Det forudsættes, at mit forslag sammen med andre forslag kan optages på kommunens hjemmeside og indgå 

i den fremtidige offentlige debat, uanset om udnyttelsen af det med rødt markerede område, som er optaget 

i kommuneplanen til brug for centerformål i byzone, foreslås at forblive udenfor landzone. 

Selv vil jeg ved passende lejlighed offentliggøre mit forslag på sociale medier og andre steder. 

Endvidere deltager jeg gerne i en drøftelse med politikere og administrationen om forslaget. 

Ringkøbing den 22. marts 2021 

Enkeltmandsvirksomhedens navn fjernet

Navn fjernet

Adresse fjernet
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mailadresse fjernet
LBK-Planlægning-Søndervig-Fællespostkasse
Idéer og forslag for et område til rekreative formål ved Nyhavn i Søndervig 
22. marts 2021 15:59:57

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på
links og vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Til Ringkøbing Skjern Kommune

Jeg skriver til Jer på vegne af de 4 lodsejere af 34 cs og 34 bo Søgård Hovedgård, Nysogn
Vi har ejendommene på Søndervig Klitvej 7 i Nyhavn.

Efter at have lyttet til borgermødet d. 10. marts blev vi bekendt med at regnvandsbassinet i den 
sydlige ende af Nyhavn ikke nødvendigvis skal placeres der.
Derfor kunne det være en god idé at placere parkeringen i den sydlige ende.
Trafikmæssigt vil det give meget bedre mening og det vil samtidig løse den usikkerhed som flere 
lodsejere i Nyhavn har givet udtryk for. Både for gående og cyklende vil en indkørsel fra 
Søndervig Klitvej til p-pladsen være at foretrække fremfor et kanaliseringsanlæg på Søndervig 
Landevej.

Vi har derfor et ønske om at etablere fodboldgolf i den nordøstlige ende af Nyhavn.
Vi er bekendt med at fodboldgolfbanen ved Kloster forventes nedlagt ifm helhedsplanen for 
Kloster.

En fodboldgolfbane vil kunne placeres i et rekreativt område og vil ikke skæmme området, som 
stadig vil være grønt og give udsigt til Fjorden.
Det er dog vigtigt at der tænkes i en gangstiforbindelse med den offentlige p-plads i den sydlige 
del af Nyhavn.

På vegne af
Navn fjernet
Navn fjernet
Navn fjernet
Navn fjernet

med venlig hilsen
Navn fjernet
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