
Fra: Tina Haabendal Kjærsgaard <tina@sejr-land.dk> 
Sendt: 15. september 2020 12:50
Til: Camilla Riser Myrvig <camilla.riser.myrvig@rksk.dk>
Emne: VS: Vedr. JournalNr: 2020-1283 - Arnborgvej 43, 6900 Skjern 
 
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 

 
Kære Camilla 
 
Jeg vil på vegne af ejer , interesseret køber som har talt med ejer af ejendommen, Arnborgvej 43, 
Skjern, Bukholt Ejendomme ApS  om køb af arealerne med Put- and Take området, som vist længere nede i 
korrespondancen. 
I den forbindelse vil  ansøge Ringkøbing Skjern kommune om at udarbejde et kommuneplantillæg 
som udlægger området til fritidsformål jf. §11a og 11b i Lov om Planlægning, således at området kan udstykkes som 
ejendom til rekreativt område og dermed købes af  som ikke er landmand. 
 
 
Med venlig hilsen 

Tina Haabendal Kjærsgaard, Landinspektør 
 

 
 

_______________________________ 

Fra: Anders Lønholdt <Anders.Lonholdt@rksk.dk> 
Sendt: 9. september 2020 12:55
Til: Tina Haabendal Kjærsgaard <tina@sejr-land.dk>
Cc: Peter Grønkjær <peter.groenkjaer@rksk.dk>; Camilla Riser Myrvig <camilla.riser.myrvig@rksk.dk>
Emne: SV: Vedr. JournalNr: 2020-1283 - Arnborgvej 43, 6900 Skjern 
 
Sejr Landinspektør 
Tina Haabendal Kjærsgaard 
 
Kommunens svar på forespørgsel om mulighed for tilladelse til udstykning af et areal fra en landbrugsejendom. 
Udstykning af et areal fra en landbrugsejendom til en selvstændig ejendom, som derefter skal anvendes til et 
rekreativt formål, som i dette tilfælde er Put and Take fiskeri forudsætter, at arealet optages i kommuneplanen jf. 
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planlovens §11a, stk. 1, nr. 9 og §11b, stk. 1, nr. 9.  Det vil sige, at før der kan foretages udstykning, så skal der 
udarbejdes et kommuneplantillæg, som indeholder retningslinier og rammer for arealets anvendelse. Derefter er 
kommunen indstillet på at meddele en landzonetilladelse til udstykning af landzonearealet med Put and Take 
Fiskeri. 
 
Vi afventer nu jeres eventuelle ansøgning om, at få udarbejdet et kommuneplantillæg. 
 
Med venlig hilsen 
Anders Lønholdt 
Byplanarkitekt 
 
Land, By og Kultur 
Smed Sørensens Vej 1 
6950 Ringkøbing 
99741334 
Anders.lonholdt@rksk.dk 
 
 
 

Fra: Tina Haabendal Kjærsgaard <tina@sejr-land.dk> 
Sendt: 3. august 2020 09:55
Til: Land By og Kultur-Fællespostkasse <land.by.kultur@RKSK.DK>
Emne: Vedr. JournalNr: 2020-1283 - Arnborgvej 43, 6900 Skjern 
 
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 rette vedkommende 
 
I forbindelse med at Sejr Landinspektør er blevet bedt om at undersøge mulighed for at foretage en udstykning af et 
areal fra landbrugsejendommen, matr.nr. 1ax m.fl. Ahler Gde., Sdr. Borris skal jeg hermed forespørge om 
Ringkøbing Skjern kommune om forhåndstilkendegivelse af om det vil være muligt at opnå tilladelse efter 
Planlovens §35 til udstykning. 
 
Arealet der ønskes udstykket er vist på nedenfor viste kortudsnit, vist med blåt. 
 
Det er et areal, som indtil nu har været anvendt til Put and Take område med flere søer. Området er delvist pålagt 
fredskov. Der er desuden beskyttet natur jf. Naturbeskyttelseslovens §3, sø og eng. 
 
Det er fortsat planen at anvende arealerne til Put and Take område med flere søer. 
 
På arealet som ønsket udstykket er der tinglyst følgende servitutter: 
Fredet tilløbskanaler 
Fredet engvandingskanal 
Fredet stemmeværk 
 
Dokumenter vedhæftet. 
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Med venlig hilsen 

Tina Haabendal Kjærsgaard, Landinspektør 
 

 

__________________________ 
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