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§
H vad erenlokalplan?
L okalplanerskalstyre denfremtidige udvikling i
etområde og give borgerne og byrådetmulighed
foratvurdere konkrete tiltag isammenhæng med
planlægningensom helhed.

I enlokalplanfastlæggerbyrådetbestemmelser
for, hvordanarealer, nye bygninger, beplantning,
veje, stierosv.skalplaceresog udformesinden
foretbestemtområde.

L okalplanenbeståroverordnetafenredegørelse,
planbestemmelserog tilhørende kortbilag.

Redegørelsen, hvorbaggrundenog formålet
med lokalplanenbeskrives, og derfortællesom
lokalplanensindhold.H erudoverredegøresder
bl.a.ogsåforde miljømæssige forhold, om hvor-
danlokalplanenforholdersig tilandenplanlæg-
ning, og om gennemførelse aflokalplanenkræver
tilladelserellerdispensationerfra andre myndig-
heder.

Planbestem m elserne, dererde bindende be-
stemmelserforområdetsfremtidige anvendelse.
Illustrationersamttekstskrevetikursiv hartil
formålatforklare og illustrere planbestemmelser-
ne og ersåledesikke direkte bindende.

Kortbilag,derbeståraf:

Matrikelkort, derviserafgrænsningenafområdeti
forhold tilskel.

Eksisterende forhold, derviser, hvorledesområ-
deterdisponeretved udarbejdelsenaflokalplan-
forslaget.

Arealanvendelseskort, derviser, hvordanområdet
erdisponeret.Kortethængernøje sammenmed
lokalplanbestemmelserne som erbindende.I til-
fælde dereruoverensstemmelse mellem kortog
bestemmelserne, såerdetteksten, dererbin-
dende.

Ø vrige bilag kanvære kommuneplantillæg og
miljøscreening.

H vorforlokalplaner?
Planlovenbestemmer, atbyrådetharpligt tilat
udarbejde lokalplan, førdergennemføresstørre
udstykningerellerstørre bygge- og anlægsarbej-
der, herundernedrivning afbyggeri.Dette gælder
også, nårdeternødvendigtforatsikre kommu-
neplanensvirkeliggørelse, ellernårderskalover-
føresarealerfra landzone tilbyzone.

B yrådetharret tilpåethverttidspunktatbeslutte
atudarbejde etlokalplanforslag.

L okalplanforslaget
N årbyrådetharudarbejdetetforslag tillokalplan
offentliggøresdetimindst8 uger.I denperiode
harborgerne og andre interessenterlejlighed til
atkomme med bemærkninger, indsigelsereller
forslag tilændringer.N åroffentlighedsperiodener
slutvurdererbyrådet, ihvilkenudstrækning man
vilimødekomme eventuelle indsigelserog æn-
dringsforslag.H erefterkanplanenvedtagesende-
ligt.

H visbyrådet, påbaggrund afde indkomne indsi-
gelser, ellerefteregetønske, vilforetage såom-
fattende ændringer, atderreeltertale om etnyt
planforslag, starterprocedurenforfra med offent-
liggørelse afetnytlokalplanforslag.

Denendelige vedtagne lokalplan
N årbyrådetharvedtagetlokalplanenendeligtog
bekendtgjortdenne, erdenbindende forde ejen-
domme, derliggerindenforlokalplanensområde.
Detbetyder, atderikke måetableresforhold i
strid med planensbestemmelser.

L ovlig eksisterende bebyggelse ellerlovlig anven-
delse, som eretableretførlokalplanforslagetblev
offentliggjort, kanfortsætte som hidtil, selvom
deteristrid med lokalplanen- ogsåefterejer-
skifte.

L okalplanenmedførerikke pligttilatgennemføre
de bebyggelserelleranlæg, dererbeskreveti
planen.

L okalplanenerioverensstemmelse med Kommu-
neplanRingkøbing-Skjern2013-2025.Derforud-
arbejdesderforikke etkommuneplantillæg.
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kalplanområdets afgrænsning, mål ca. 1:3000.
ftfoto optaget i 2016.

okalplanensbaggrund og form ål
kalplanområdetliggeridensydvestlige delaf

kjernmellem L ønborgvej, Klostervej, Kloster-
arkenog boligområdetved G aneråparken.

mrådeteromfattetaflokalplan56A derudlæg-
erområdettilåben-lav, tæt-lav og etagebebyg-
else.

Derharikke væretefterspørgselpåetagebyggeri
pådennævnte lokalitet, og derforerderetønske
om atlave enny lokalplansåledesatområdet
primærtudlæggestilåben-lav boligbebyggelse.

Teknik- og M iljøudvalgetiRingkøbing-Skjern
Kommune besluttede påmødetden9 .maj2017,
atderkanigangsættesudarbejdelse afplan-
grundlag foretområde tilboligformål.
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L okalplanom rådet
L okalplanområdetbestårafetstortubebygget
græsareal, dermod østergennemskåretafG aner
åsamtafstierfra G aneråparkenog stierlangs
med åen.

Ubebygget græsareal set fra sydvest

Ganer å og eksisterende stier set fra nord

L okalplanområdeterca.6,86 ha

L okalplanom rådetsom givelser
L okalplanområdeterafgrænsetafG aneråparken
mod syd og sydvest, afL ønborgvejmod nordvest
og afKlostervejmod nordøstsamtKlostermarken
mod øst.L okalplanområdeterbeliggende iden
vestlige delafSkjernby.

Lokalplanområdets placering i den vestlige del af Skjern.

L okalplanensindhold
L okalplaneneroverordnetopdelti2 delområder:

 Delområde I udlæggestilboligformåli
form afåben/lav boligbebyggelse.

 Delområde II udlæggestilåben/lav eller
tæt/lav boligbebyggelse.

Indenfordelområde I og II skalderdesudenud-
læggesfællesarealertilopholdsarealer, regn-
vandsbassin, adgangsveje, stiforbindelserog par-
keringsareal.

D e lom råde I udgø rca .50.400m ²
D e lom råde II udgø rca .18.200m ²

Delområde I og II



Redegørelse
L okalplannr.417

Foretområde tilboligformålved G aneråparken, Skjern

7

Bebyggelse og benyttelse

Delområde I
O mrådetskalanvendestilboligformåliform af
åben-lav boligbebyggelse tilhelårsbeboelse.

Derkanidelområde I udstykkes35-45 grunde
med engrundstørrelse på700 m² - 1400 m².
G rundstørrelserne vilvariere, såledesatde kan
tilpassesdenenkeltesbehov f.eks.tillavenergi-
boligermed jordvarmeanlæg.B ebyggelsesprocen-
tenfastsættestilmaksimum 30 % .

B ebyggelsenmåopføresmed maksimum 2 etager
og med enmaksimumshøjde på8,5 m.

Derkandesudenetablerestagterrasse, hvister-
rassenudformessådenikke giverindbliksgener
forde omkringboende.

Delområde II
O mrådetskalanvendestilboligformåliform af
tæt-lav elleråben-lav boligbebyggelse tilhelårs-
beboelse.B ebyggelse idelområde II skalopføres
indenforde viste byggefelterpåbilag 3.

Derkanidelområde II udstykkesoptil20 grunde
med engrundstørrelse påmellem 140 m² og
1400 m².Ved tæt-lav bebyggelse mågrundstør-
relsenikke overstige 700 m².

B ebyggelsenmåopføresmed maksimum 3 etager
og med enmaksimumshøjde på8,80 m.Den3.
etage mådog kunvære 20 m².

Derkandesudenetablerestagterrasse, hvister-
rassenudformes, sådenikke giverindbliksgener
forde omkringboende.

B ebyggelse idelområde II skaludformes, således
atarkitekturenertilpassetdeteksisterende byg-
geriivalg afmaterialer, udformning og farver.

De nye boligerskalfremståharmonisk og sam-
menhængende med deneksisterende minimalisti-
ske bebyggelse.Deterikke tilladtatetablere be-
byggelse, derafvigervæsentlig iudtryk, materia-
ler, taghældning, tagkonstruktionmv.fra detek-
sisterende byggeri.

B ebyggelsesprocentenforåben-lav fastsættestil
maksimum 30 % og fortæt-lav tilmaksimum
40% .

Eksisterende nabobebyggelse.

Eksisterende nabobebyggelse.

Eksisterende nabobebyggelse.

Trafik
Deretableresvejadgang tillokalplanområdetvia
ny overkørselfra KlostervejtilvejA -A .G rundene
derliggerlangsG aneråparkenfåradgang afeksi-
sterende vejjf.bilag 3.De fire byggefelterved
Klostermarkenidelområde II fårdirekte adgang
tilKlostermarkenjf.bilag 3.

Stieretableresihenhold tilbilag 3, såledesatnye
stierbindessammenmed deteksisterende stisy-
stem langsG aneråog ved G aneråparken.

Landskab og beplantning
I detgrønne område midtilokalplanområdetkan
deretableresetregnvandsbassinog kanalertil
nedsivning afrentoverfladevand både fra delom-
råde I og II.Derkandesudenafledesrentover-
fladevand tilG aneråjf.bilag 3.

Miljø
Foratundgåatnye boligerbliverstøjbelastetud
overde vejledende støjgrænser, skalderetable-



Redegørelse
L okalplannr.417
Foretområde tilboligformålved G aneråparken, Skjern

8

resstøjvold mod Klostervejog L ønborgvej, som
vistpåbilag 3.

Støjvoldenskaletableres, såledesatdenikke
hindrerordentlige oversigtforhold.Voldenmå
derforhellerikke beplantesmed højde buske og
træer, derspærrerforoversigten.Voldenskalog-
såvedligeholdes, såledesatoversigtsforholdene
altid ertilfredsstillende.

L okalplanenssam m enhæng m ed
andenplanlægning

EU-naturbeskyttelsesom råder
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og admini-
strationafinternationale naturbeskyttelsesområ-
dersamtbeskyttelse afvisse arter(B ekendtgørel-
se nr.188 af26.februar2016) kanetplanforslag
ikke vedtages, hvisgennemførelse afplanenkan
betyde:
- atplanenskaderN atura 2000-områder,
- atyngle- ellerrasteområderidetnaturlige ud-
bredelsesområde fordyrearter, dereroptageti
H abitatdirektivet(EU direktiv nr.9 2/43/EØ F af
21.maj19 9 2 om bevaring afnaturtypersamtvil-
de dyrog planter) bilag IV, litra a) kanblive be-
skadigetellerødelagt, elleratde plantearter, som
eroptagetihabitatdirektivetsbilag IV, litra b) i
alle livsstadier, kanblive ødelagt.

Enrække dyrog planter, dereromfattetafhabi-
tatdirektivetsbilag IV, kanhave levested, føde-
søgningsområde ellersporadisk opholdssted i
nærområdetforarealet.Ringkøbing-SkjernKom-
mune haringenaktuelle registreringerafplante-
arter, derstårpåH abitatdirektivetsbilag IV ilo-
kalplanområdet.O mrådetanvendesidag tilgræs
og stier, og områdetvurderesikke atindeholde
særlige naturværdier.Deterderforkommunens
vurdering, atdernæppe erforekomsterafde be-
skyttede plantearterpåarealet.G rundetbilag IV-
dyrearterneslevevis, vurdererRingkøbing-Skjern
Kommune, atdyrearterne hellerikke vilblive på-
virketnegativtsom følge afenrealisering aflo-
kalplanen, idetområdetikke eretegnetlevested
ellerfødesøgningsområde.Deterendvidere Ring-
købing-SkjernKommunesvurdering, atenreali-
sering aflokalplanenikke vilskade yngle- eller
rasteområderforarter, dererbeskyttetafH abi-
tatdirektivetsbilag IV.

B eskyttede naturom råder
G aneråerbeskyttet§ 3 område.G aneråvari
2007 igennem etstørre genslyngningsprojekt, og
indenforlokalplanområdetblev åenomlagttilet
mere snoetforløb.Derblev desudenetableretsti-

erpåbegge siderafåen, og derblev etableretto
gangbroeroveråen.

PåluftfotoafG aneråfra henholdsvis2006 og
2016 kanomlægningenafåensesmegettydeligt.
Denne ændring afåenvarmedtagetilokalplan
56A .Derskermed nærværende lokalplaningen
ændringeridetnuværende forløb afåen, mender
kantilkoblessmåkanalertilG aneråtilafledning
afrentoverfladevand.

Ganer Å 2006
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Ganer Å 2016

Åbeskyttelseslinjenerophævetindenforlokal-
planområdet, menRingkøbing-SkjernKommune
skalgive tilladelse tiludledning afoverfladevand i
åen.

EnstordelaflokalplanområdeteromfattetafN a-
turbeskyttelseslovens§ 17, dervedrørerskov-
byggelinjer.Skovbyggelinjenudløsesafetca 2 ha
stortskovområde beliggende umiddelbartnord for
Klostervej, se bilag 2.Indenforbyggelinjenerder
forbud mod bebyggelse.

Skovbyggelinjenerikke behandletiL okalplan
56A .Ringkøbing-SkjernKommune hariforbindel-
se med udarbejdelsenafdenne lokalplansøgtom
forhåndsudtalelse fra M iljøstyrelsenom atfåop-
hævetskovbyggelinjenindenforlokalplanområ-
det.M iljøstyrelsenharefterfølgende tilkendegivet,
atde harisinde atophæve beskyttelseslinjenin-
denforområdetomfattetaflokalplanen.O phæ-
velsenafbeskyttelseslinjenskerførstefterende-
lig vedtagelse aflokalplanenog efterkonkretan-
søgning fra kommunen, nårlokalplanenervedta-
get.

Kom m uneplanen
L okalplaneneromfattetafkommuneplanens
rammeområde 39 bo066 iKommuneplan2013-
2025 og erioverensstemmelse hermed.L okal-
planenerligeledesioverensstemmelse med for-
slag tilKommuneplan2017-2029 .

L okalplannr.5 6A .
L okalplanområdeteromfattetaflokalplan56A .
L okalplan56A vedrørerdeteksisterende boligom-
råde ved G aneråparkensamtlokalplanensområ-
de.L okalplanenaflysesfordendeldervedrører
lokalplanområdet, menbevaresfordeteksiste-
rende boligområde.

M iljøforhold
Opvarmning
B ebyggelsenskaltilsluttesetkollektivtvarmefor-
syningsanlæg efterRingkøbing-SkjernKommunes
anvisning.

Dervilblive udarbejdetetprojektforslag tilvar-
meforsyning med Fjernvarme.B yrådetskaldog
meddele dispensationfra tilslutningspligtforny
bebyggelse, deropføressom lavenergihuse.

Vandforsyning
B ebyggelsenskaltilsluttesdenalmene vandforsy-
ning.Vandforsyning tilandre formålend drikke-
vand, f.eks.tiltoiletskyl, bilvask og vanding kan
ske ved opsamletregnvand.Derkanetableres
fællesanlæg tilregnvandsopsamling/genanven-
delse.Denenkelte grundejerkanfritvælge atop-
samle og genanvende regnvandet.

Grundvand
O mrådeterudpegetsom etområde med drikke-
vandsinteresser(O D), menliggerudenforområ-
dermed særlige drikkevandsinteresser(O SD).

O mrådetligger, ilighed med størstedelenaf
SkjernB y, indenforetområde udpegetsom ind-
vindingsoplande udenforområdermed O SD.

Detskønnesikke atboligbebyggelsenvilkunne
påvirke grundvandet.Ringkøbing-SkjernKommu-
ne opfordrertil, atderikke benyttessprøjtemidler
ilokalplanensområde.

Grundvandsbeskyttelse og kloakering
O verfladevand betragtessom udgangspunkti2
kategorier– muligtforurenetoverfladevand, fra
f.eks.veje, indkørslerog pladser, hvoroliespild
mv.fra bilerkanudgøre enrisiko, og rentover-
fladevand, fra f.eks.tage og områdermed belæg-
ninger, hvorderikke errisikoforoliespild eller
brug afandre forurenende midler.M uligtforure-
netoverfladevand skalledestilregnvandslednin-
genidetseparatkloakerede kloaksystem.
L okalplanenstillerkrav om, atveje, indkørslerog
pladserskaludføresmed enbelægning som mu-
liggør, atafstrømmende vand kanopsamles.Rent
overfladevand kannedsives, hvismuligt, alterna-
tivtkandetledestilregnvandsbassin, regnvands-
render, lavninger, derkanoversvømmes, regn-
vandsbede, ellerforsinkelsesbassiner.
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Derkandesudenetableresregnvandsøersom via
småbække, rendermv.lederregnvand fra områ-
det, tilG anerå.

Regnvands- og spildevandsledningerskaltilen-
hvertid opfylde denbedsttilgængelige teknologi
med hensyntiltæthed, samlinger, tæthedsprøv-
ning mv.A fledning afregn- og spildevand skal
ske ioverensstemmelse med gældende spilde-
vandsplan.Detbørtilstræbes, atrentregnvand
fra tage ividestmuligtomfang nedsivespåden
enkelte ejendom.

O mrådeteriSpildevandsplan2010-2020 udlagt
som etspildevandskloakeretområde - SK16.
Spildevand og overfladevand føresihversitsy-
stem.Detvilderforikke være nødvendigtmed et
tillæg tilSpildevandsplanenforatsikre kloakfor-
syningeniområdet.

Jordforurening
I henhold tilJordforureningslovens§ 50a (B EK nr.
89 5 af3.juli2015) erlokalplanområdetomfattet
afområdeklassificeringen.B etegnelsendækker
over, atområdetkanvære lettere forurenet.

Dette betydersom udgangspunkt, atflytning af
jord væk fra lokalplanområdetskalanmeldestil
Ringkøbing-SkjernKommune forud forflytning.
Se http://www.rksk.dk/erhverv/selvbetjening-
erhverv.

H visbygherre iforbindelse med bygge- ellerjord-
arbejde støderpåenforurening, skalarbejdet
standsesifølge § 71 ilov om forurenetjord.Foru-
reningenskalanmeldestilRingkøbing-Skjern
Kommune, og arbejdetmåførstgenoptagesefter
fire uger, ellernårkommunenhartagetstilling til,
om derskalfastsættesvilkårforarbejdet.

Renovation
Placering afaffaldsbeholdere skalfølge regulativet
forhusholdningsaffald iRingkøbing-SkjernKom-
mune

Renovation for parcelhuse
A fhensyntilfremkommelighedeniområdetskal
køreveje forrenovationsbilerog vendepladserind-
rettes, såderermulighed foratrenovationsbiler
m.v.kanvende.

A fhensyntilarbejdsmiljøetskaltransportvejene
mellem afhentningssted og renovationsbilerne le-
ve optilreglerne fordagrenovationiRingkøbing-
SkjernKommune.

Renovation for tæt-lav beboelse
I områdermed tæt-lav bebyggelse skaldetvur-
deres, om derersåstore affaldsmængder, atder

erbasisforatetablere affaldsøeriområdet.O p-
samlingenkanske ikuber, eller, hvordeterprak-
tisk muligtog økonomisk forsvarligt, iunderjordi-
ske containere.Underjordiske løsningerermindre
synlige og støjgenerne ermindre.

A fhensyntilfremkommelighedeniområdetskal
køreveje forrenovationsbilerog vendepladserind-
rettesefterreglerne fordagrenovationiRingkø-
bing-SkjernKommune.

A fhensyntilarbejdsmiljøetskaltransportvejene
mellem afhentningssted og renovationsbilerne le-
ve optilreglerne fordagrenovationiRingkøbing-
SkjernKommune.

Støj
Dennordlige og vestlige delaflokalplanområdet
grænsertillettere trafikerede veje (Klostervejog
L ønborgvej) hvorved derudledestrafikstøj.

Deretableresjordvolde som støjafskærmning jf.
bilag 3, og derved vurderesdet, atM iljøstyrelsens
vejledende støjgrænserforboligervilkunne
overholdesforområdet.

M useum sloven,arkæologiog skjulte for-
tidsm inder

Fortidsminder, som foreksempelbopladserog
grave fra oldtiden, erbeskyttetafM useumsloven
og måikke ødelæggesudenatenforudgående
arkæologisk vurdering og eventuelundersøgelse
harfundetsted.M åske erderallerede kendskab
tilfortidsminderietbestemtområde, menofte er
fortidsminderne skjultundermuldlaget, og erder-
forikke registreretiforvejen.

Foratsikre ateventuelle fortidsminderikke berø-
resafetanlægsarbejde, anbefalesdetbygherren
atkontakte A RKVEST foratfåenudtalelse for
området.Enudtalelse ermuseetsarkæologiske
vurdering afdetpågældende område.Udtalelsen
kanresultere ienfrigivelse afområdet, fordimu-
seetikke vurderersandsynlighedenforskjulte
fortidsmindersom høj.Enandenmulighed er, at
derskalforetagesenforundersøgelse, førmuseet
kanudarbejde engældende udtalelse.Deterab-
solutenfordelforbygherre atkontakte museetså
tidligtsom muligtietprojektforløb foratundgå,
atskjulte fortidsminderførstdukkerop, nåran-
lægsarbejdetergåetigang, hvorefterarbejdet
måindstilles, medensenarkæologisk undersøgel-
se foretages.Udenenudtalelse mistermanmu-
lighedenforetstatsligttilskud tilbygherrensom-
kostningertilenevt.arkæologiske undersøgelse.

Findesderikke ved enforundersøgelse fortids-
minderpåområdet, kanbygherrenhvad angår
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M useumslovenudenvidere gåigang med an-
lægsarbejdet.Findesderved forundersøgelsen
fortidsminder, som børundersøges, kananlægs-
arbejdetmuligvisflyttes, såfortidsminderne ikke
berøres.Erdette ikke muligt, skalderforetages
enarkæologisk undersøgelse.
Se iøvrigtfolderen”Vejledning tilbygherrer- ar-
kæologiog M useumsloven”om M useumslovenog
anlægsarbejde.Folderenkanogsåsespå
A RKVEST hjemmeside:www.arkvest.dk.

M iljøvurdering
Ifølge L ov om miljøvurdering afplanerog pro-
grammer(L B K nr.1533 af10/12/2015) § 3, stk.
1 skalalle fysiske planerindeholde enmiljøvurde-
ring, hvisplanenskønnes:
1. atvære omfattetaflovensB ilag 3 og 4,
2. atkunne påvirke etudpegetinternationaltna-

turbeskyttelsesområde væsentligt, elleriøv-
rigt

3. atkunne fåvæsentlig indvirkning påmiljøet.
H visplanereromfattetaflovensB ilag 3 og 4 og
hvisplanersamtidig fastlæggeranvendelsenaf
mindre områderpålokaltplanelleralene indehol-
dermindre ændringerisådanne planer, skalder
ifølge lovens§ 3, stk.2, kungennemføresenmil-
jøvurdering, hvisde måantagesatkunne fåvæ-
sentlig indvirkning påmiljøet.

Screening af lokalplanforslaget
Ringkøbing-SkjernKommune hargennemførten
screening aflokalplanforslagetforatvurdere, om
derskalgennemføresenmiljøvurdering ihenhold
tillovens§ 3, stk.2.

G enereltknytterde mulige negative konsekvenser
afplanernesrealisering sig hovedsageligttilover-
fladevand, støjsamtenletstigning itrafikmæng-
de påKlostervejog L ønborgvej.
B estemmelserilokalplanenermed tilatsikre, at
områdetkanhåndtere mængdenafoverfladevand
samtatderlavesstøjafskærmning mod Kloster-
vejog L ønborgvej.

I forhold tildenmindre stigning itrafikmængden
vurderesdet, atKlostervejog L ønborgvejharden
fornødne kapacitettilatklare dette, udenatdet
vilmedføre væsentlige generforde omkringbo-
ende.

Detvurderes, atlokalplanenikke eromfattetaf
kravetom miljøvurdering, da virkeliggørelse af
planenikke vurderesatmedføre væsentlige ind-
virkningerpåmiljøetjf.§ 3, stk.2.

Screeningenforeliggerietselvstændigtdoku-
ment.

Tilladelserellerdispensationer
fra andre m yndigheder

Politiet
Derkanikke udensamtykke fra politietgivestil-
ladelse tiludførelse afvejanlæg m.m., derkan
have væsentlig betydning forfærdslenssikkerhed
og afvikling (se Færdselslovens§ 100).

Ringkøbing-SkjernKom m une
G aneråerbeskyttetiflg.naturbeskyttelseslovens
§ 3.Dermåikke foretagesændringeriåenstil-
stand udenforudgående tilladelse fra Ringkøbing-
SkjernKommune.

Åbeskyttelseslinjenerophævetindenforlokal-
planområdet, menRingkøbing-SkjernKommune
skalgive tilladelse tiludledning afoverfladevand i
åen.

M iljøstyrelsen
M iljøstyrelsenskalgive tilladelse tilatophæve
skovbyggelinien.Deransøgesom ophævelse af
skovbyggelinjenindenforlokalplanområdetside-
løbende med lokalplanprocessen.

Servitutter
Ejere og bygherrermåselv sikre sig overblik over
tinglyste servitutter, derharbetydning forbygge-
og anlægsarbejder.M anskalvære opmærksom
på, atikke alle rør, kablerellerledningererting-
lyst.Derforbørrelevante forsyningsselskaberhø-
res, indenjordarbejderpåbegyndes.Detkan
f.eks.dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-
kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gas-
ledningerog spildevandsledninger.Kommunen
kanvære behjælpelig med atoplyse, hvilke for-
syningsselskaber, derdækkerdetpågældende
område.

Indenderforetagesgrave og anlægsarbejderi
vejarealer, skal derforetagesforespørgseliL ER
(ledningsregistret).Formåletmed gravefore-
spørgsleneratfåafklaret, hvilke ledningerder
liggeridetpågældende areal, og dermed undgå,
atderskerskade påledningerne ved gravearbej-
der.

Ved udarbejdelsenaflokalplanenerregistreret
følgende tinglyste servitutter, som kanhave be-
tydning forbygge- og anlægsarbejde indenforlo-
kalplanområdet.

Ringkøbing-SkjernKommune gøropmærksom på,
atmanikke påtagersig ansvaretforeventuelle
fejlog mangleriservitutoversigten.
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M atr.nr.9d og 17n,H edeby,SkjernJorder
Tinglyst:25.10.19 68
Titel:Dok.om oversigtmv.
Påtaleberettiget:Ringkøbing-Skjernkommune.

O versigtsservituttenvedrørereksisterende udkør-
seltilL ønborgvej.Servituttenskalrespekteres
ved etablering afjordvold, og derforskalderla-
vesenhjørneafskærmning påjordvoldenjf.bilag
3.



Planbestem m elser
L okalplannr.417

Foretområde tilboligformålved G aneråparkeniSkjern

13

Lokalplanområdets afgrænsning, mål ca 1:3000.

Indledning

I henhold tilB ekendtgørelse afL ov om planlæg-
ning, M iljøministeriets(B EK nr.1529 af23.no-
vember2015), fastsættesfølgende bestemmelser
fordeti§ 2 nævnte område.

Det fremgår af Planlovens § 15, hvad der kan
træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalpla-
nens bestemmelser suppleres af bestemmelse i
anden lovgivning navnlig byggeloven – herunder
bygningsreglementet.

L okalplanensbestemmelsererbindende og regi-
streresiPlansystemDK.
L okalplanensbindende bestemmelserstårivenstre
margen.

I højre margen – med kursiv – er der korte sup-
plerende kommentarer til de enkelte bestemmel-
ser.
Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbe-
stemmelser og er således ikke bindende.
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1.Form ål

L okalplanensformåleratsikre:

atskabe etattraktivtog grøntboligområde

atfastlægge enretningsgivende og fleksibelbe-
byggelses- og udstykningsplanforområdet.

atsikre udlæg afvelbeliggende fællesfriarealer
forbebyggelsen.

atskabe gode og trygge trafikforhold forcykli-
sterog fodgængere.

atbevare natur- og landskabskorridorenlangs
G anerÅ

atudlægge etstisystem, derskaberforbindelse
tilomkringliggende områderog hovedstier.

2.Om råde og zonestatus

2.1.M atrikeloversigt

L okalplanensom råde ervistpåbilag 1.

L okalplanenomfatterfølgende matrikelnumre:
M atr.nr.9 d, 17n, 25gnog delafmatr.nr.26b H e-
deby, SkjernJordersamtalle parcellerellerdel-
numre, derudstykkesfra de nævnte ejendomme
indenforlokalplanensområde.

.

2.2.Opdeling idelom råder
L okalplanområdetopdelesidelområderne I og
II, som vistpåbilag 3.

2.3.Z onestatus
O mrådeterbeliggende ibyzone og ændrerikke
zonestatus.

3.A realanvendelse

3.1 Delom råde I
Delområdetmåkunanvendestilåben-lav bolig-
bebyggelse bestående affritliggende enfamilie-
huse.

3.2 Delom råde II
Delområdetkananvendestiltæt-lav boligbe-
byggelse ellertilåben-lav boligbebyggelse.A n-
vendesområdettilåben-lav boligbebyggelse må
derpåhverselvstændig matrikuleretejendom
kunfindes1 bolig med tilhørende garage, car-
port, udhuse m.v.

Den første bolig i delområde II bestemmer områdets
anvendelse.
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3.3.Tekniske anlæg
Indenforlokalplanområdetmåderetableres
tekniske anlæg tilområdetslokale forsyning.
Disse anlæg skaltilstræbesplaceretikøre- og
vendearealerellerevt.ikantenafopholdsarea-
ler.

4.Udstykning

4.1.L okalplanområdetmåudstykkesioverens-
stemmelse med områdetsopdeling idelområde
I og II samtioverensstemmelse med denover-
ordnede udstykningsplan, se bilag 3.

4.2.Indenforlokalplanområdetkansammen-
lægningerog mindre arealoverførslerforetages,
hvisde overordnede princippermed udstyk-
ningsplanenpåbilag 3 følges.

Udstykningsplanen vist på bilag 3 skal ses som en ret-
ningsvisende udstykningsplan. Størrelsen og faconen
på de enkelte grunde kan afvige fra udstykningspla-
nen.

Placering af vejadgang og stamvej kan kun justeres i
mindre omfang.

Delområde I

4.3 Dermåikke udstykkesgrunde mindre end
700 m² og større end 1350 m².

Delområde II
4.4 Ved tæt-lav boligbebyggelse måderikke
udstykkesgrunde mindre end 140 m² og større
end 450 m ².

Ved opførelse ellerindretning afmere end én
bolig med lodretlejlighedsskelpåenejendom
skalderfremsendesudstykningsplantilgod-
kendelse.

Ved åben-lav boligbebyggelse måderikke ud-
stykkesgrunde mindre end 700 m² og større
end 1350 m².

5 .B ebyggelsensplacering og
om fang

Generelt
5 .1.B yggelinjerpålægges5,0 m fra vejskel
langsvejenA -A og ved de viste vendepladser,
som vistpåbilag 3.

5 .2.A realetmellem de fastlagte byggelinjerog
vejskelmåikke anvendestilnogenform forbe-
byggelse.

Delområde I, åben-lav boligbebyggelse
5 .3.B ebyggelsesprocentenpådenenkelte
ejendom måikke overstige 30 % .

5 .4.B ebyggelsenmåopføresmed højst2 eta-
ger.Selvstændige småbygningerherunderga-
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rager, carporte, udhuse m.v.måhøjstopføres
med 1 etage.

5 .5 .Pådenenkelte ejendom måingendelaf
bebyggelsenvære hævetmere end 8,50 m over
terræn, måltefterreglerne ibygningsreglemen-
tetog gulvniveau istueplanmåikke placeres
højere end 1,25 m overterræn.

Delområde II

Ved tæt-lav boligbebyggelse
5 .6 B ebyggelsesprocentenpådenenkelte ejen-
dom måikke overstige 40 % .

5 .7.ved tæt-lave boligermåbebyggelsenopfø-
resmed højst3 etager, dog måden3.etage
højstudgøre 20 m².Denmaksimale bygnings-
højde fortætlav boligbebyggelse er8,80 m.

Ved åben-lav boligbebyggelse
5 .8 Ved åben-lav boligbebyggelse gældersam-
me bestemmelsersom idelområde I

.

6.B ebyggelsensudseende

Generelt
6.1 Facader
Facaderskalopføressom blank murværk af
teglsten, ellersom murværk dererpudset,
vandskuretellerlignende og samtidig kalket,
maletellerindfarvet.Facadermådesudenudfø-
resibeton, zink, kobber, aluminium og metal.
Dele affacade- og gavlpartierne påbebyggelsen
pådenenkelte ejendom måudføresiandre ma-
terialerf.eks.træ, glasellerkomposit.Dergives
mulighed foretablering aftræhuse med solide
træfacader, f.eks.enpåtoellerklinksattræbe-
klædning.Træbeklædningerskalialle henseen-
derfremståvedligeholdte.L igeledesmåudhuse,
garagerog carporte og lignende opføresog
fremtræde ioverfladebehandlet/malettræ.

Sekundære bygningermåogsåudføresiandre
materialer.

6.2.Tage
Tage måkundækkesmed tegltagsten, naturski-
fer/eternitskifer, zink, kobber, gennemfarvede
betontagstenellersorttagpap.Tagdæknings-
materialerne skalfremståimaterialetsnaturlige
farve, sort, jord- ellerteglfarver.M indre arealer
påtaget, mådækkesmed glas.

Tagmaterialermåikke være reflekterende, und-
tagettagvinduerog mindre partierafovenlys.
Dermådog opsættessolfangere og solceller,
samtanvendesmatglaserede tegltagsten.

Ved mindre arealer på taget, menes max. 1/5 del
af tagarealet. Ved materialets naturlige farve, menes
f.eks. zink, kobber, jord- og teglstensfarver. Bestem-
melsen indebærer bl.a., at der ikke må anvendes ma-
lede eller blank glaserede tagdækningsmaterialer.
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Tagdækning påsmåbygninger-garagerog car-
porte, udhuse og lignende som placeresved
voldanlæg langsL ønborgvejog Klostervej, må
dækkesmed græstørv, sådetindgårsom en
naturlig delatdetgrønne.

6.3 Døre og vinduer
Døre og vinduerskaludføresitræ, metaleller
som kombinationheraf, som f.eks.
træ/aluminium.

6.4.Solfanger/solceller
Derkantiltag- og facadebeklædning anvendes
energibesparende foranstaltninger– herunder
solfangere, solcellermv.Solceller, solfangere
mv.måikke medføre blændingsgene fornabo-
er, genboerellerforbipasserende og de skaltil-
passesbygningensarkitektur.

6.5 Skilte
Der må opsættes almindeligt navne- og husnummer-
skilt på den enkelte ejendom. H erudovermåder
ikke udennærmere godkendelse etableresno-
genform forskiltning ellerreklamering.

6.6 Antenner og paraboler
Antenner, herunder satellitantenner, må ikke opsættes
udvendigt, hvor de er synlige fra veje, naboejendomme
og grønne områder. Undtaget herfra er små anten-
ner/paraboler til modtagelse af mobil- og internetsig-
nal.

Særligt for delområde II
6.7M aterialer,farverog design
B ebyggelse idelområde II skaludformessåle-
desatarkitekturenertilpassetdeteksisterende
byggeriivalg afmaterialer, udformning og far-
verjf.fotospåbilag 4 omkring eksisterende
byggeri.

Bestemmelsen indebærer bl.a., at der må anvendes
materialer som er velegnet til græstørvsbeplantning
eller lignende.

Byrådet er indstillet på, at der kan meddeles tilladelse
til andre materialer såfremt de ikke adskiller sig væ-
sentlig i udseende og kvalitet fra de nævnte materia-
ler, og såfremt de er tilpasset bygningens arkitektur.

Solcellerne må ikke placeres på jorden.

Byrådet er indstillet på, at der kan meddeles tilladelse
til en begrænset skiltning ved liberale erhverv m.v.,
der kan udøves indenfor området. Bestemmelsen in-
debærer bl.a., at der ikke må anvendes reklameflag.

Bestemmelsen skal sikre at de nye boliger fremstår
harmonisk og sammenhængende med den eksiste-
rende bebyggelse. Det er således ikke tilladt at etab-
lere bebyggelse der afviger væsentlig i udtryk, ma-
terialer, taghældning, tagkonstruktion mv. fra det
eksisterende byggeri.

7.Ubebyggede arealer

Terrænregulering
7.1 Derkaniforbindelse med byggemodningen
foretagesde nødvendige terrænreguleringer–
herundertiletregnvandsbassin.Terrænregule-
ring skaldog begrænsestilca.+ /- 1,20 m, så-
ledesateksisterende landskabstræk bevaresi
videstmuligtomfang.

7.2 Efterbyggemodning måderikke foretages
terrænregulering påmere end + /- 50cm, og ik-
ke indenfor1 m fra naboskel.

Oplag
7.3.Ubebyggede arealerskalved beplantning,
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befæstelse ellerlignende givesetordentligtog
ryddeligtudseende.Udendørsoplag skalaf-
skærmesmod indblik.

Større både og uindregistrerede motorkøretøjer
og campingvogne o.lign.måikke henstillespå
ejendommenesubebyggede arealer.

Friarealer
7.4.Derudlæggesfællesfriarealersom vistpå
bilag 3. De fællesfriarealerkananlæggesmed
regnvandsrender/lavninger.O verfladevandetfra
de enkelte parcellerkanledesvia ren-
der/lavningeriterrænettilde fællesL A R-
løsninger.Dermåpåfriarealeretablerestekni-
ske anlæg og mindre bygninger, derunderstøt-
terområdetsanvendelse tilrekreative formål,
f.eks.rekreative stier, legeplads, bålplads, grill-
pladsmv.

Dererpåbilag 3 indtegnetetforslag tilplace-
ring aflegepladsog bålpladsindenforlokalplan-
området.

Detgrønne område langsG anerÅ udlægges
som stortsetuplejetnaturområde med egnsty-
pisk beplantning og vegetationog med klynger
aftræerog buske.

Detslyngede forløb ved G anerÅ bevares, og
ved behov forreetablering afåenmåderetab-
leresanlæg større end 1:3 efterennærmere
godkendtplan.L okaltmåskråningervære stej-
lere.

Beplantning
7.5 I skelmod vejog nabogrunde måderkun
etablereslevende hegn.

M od grønne fællesarealermåderikke etableres
lukkede hække.Derkanistedetplantesspredte
buske og træer.B eplantningerne skalfremstå
som naturlige egnstypiske og skabe englidende
overgang fra de fællesgrønne områdertilde
private arealer.B eplantningenud mod de grøn-
ne fællesarealermågerne være forholdsvis
markant, menderskalfortsatvære mulighed
forkig fra boligområderne ud overde grønne
områder.

7.6 Træerlangsveje og parkeringspladserskal
være ensforlokalplanområdet.Træerskalvære
løvfældende, opstammede vejtræer.Træerpå
grønne pladserforendenafboligvejene skal
være løvfældende, blomstrende, stammede
træer, som måhave mere haveprægetkarak-
ter.

Overfladevand
7.7Veje, indkørslerog pladserskaludføres

Dispositionsplanen for områderne mellem Skjern Å og
Skjern Å Naturprojekt bygger på et princip om, at de
attraktive naturområder i Skjern Å dalen skal føres vi-
dere ind i byområderne bl.a. langs Ganer Å. På den
måde skal der skabes der nogle attraktive forbindelser
og muligheder for natur, friluftsliv og formidling af kul-
turhistorie. På sigt kan skabes en grøn korridor langs
Ganer Å på strækningen fra Skjern Å dalen til bl.a.
Dejbjergområdet og Rækker Mølle.
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med enbelægning som muliggør, atafstrøm-
mende vand kanopsamles.Rentoverfladevand
kannedsives, hvismuligt, alternativtkandet
ledestilregnvandsbassin, regnvandsrender,
lavningerderkanoversvømmes, regnvandsbede
ellerforsinkelsesbassiner.Derkandesuden
etableresregnvandsøersom via småbække,
rendermv.lederregnvand fra områdettilG aner
å.

8.Veje,stierog parkering

Veje.
8.1.Vejene A -A og B -B udlæggesmed enbred-
de påmin.10 m og kørebane på6 m.Vejene
udføresmed vendepladserca.som vistpåbilag
nr.3.

8.2.A dgang tillokalplanområdetforetagesfra
Klostervejog fra G aneråparkenjf.B ilag 3.Dog
etableresvejadgang direkte tilKlostermarken
ved de fire byggefelter, derstøderoptilKlo-
stermarkenidelområde II.

8.3.Vejadgang tilde enkelte ejendomme skal
etableresfra boligvejene.Dermåkunetableres
1 overkørselpr.ejendom ved åben-lav boligbe-
byggelse.

Stier
8.4.Derudlæggesarealtilstierne a-a, b-b, c-c
og d-d med enbredde påmin.3 m.L angsG a-
nerÅ ereksisterende stiermed enbeliggenhed
som vistpåbilag nr.3.De eksisterende stiere-
e, f-f, g-g, og h-hbevaresuændret.

Der er etableret 2 broforbindelser over Ganer Å med
en beliggenhed som vist på bilag 3.

Parkering.
8.5 .Ved åben-lav boligbebyggelse skalder
etableres2 parkeringspladserpr.bolig.
Parkeringspladserne skaletablerespåegen
grund ved åben-lav boligbebyggelse.G arage el-
lercarportmedregnessom enparkeringsplads.

8.6 Ved tæt-lav boligbebyggelse skalderetab-
leresmin1½ parkeringspladspr.bolig.
Ved tæt-lav boligbebyggelse kanderetableres
fællesparkeringspladserefterensamletplan.
G arage ellercarportmedregnessom enparke-
ringsplads.

8.7.Parkering afmotorkøretøjermed entotal-
vægtover3.500 kg måkunforetagesiforbin-
delse med ærindekørselellerandre kortvarige
ophold ilokalplanområdet.

Belysning.
8.8.B elysning afveje, stierog parkeringsarea-
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lermåkunudføressom afskærmetbelysning i
form afpark-lamperpålave standere.A nden
udendørsbelysning måikke være blændende
ellervirke generende påomgivelserne.

9.Tekniske anlæg

9.1.L edninger,kablerm v.
L edningertilel, telefon, antennerog lignende
skalfremføresunderterræn.

9.2.Ø vrige tekniske anlæg
Transformere, pumpestationerog lignende kan
etableres, nårde opfylderkravene ilokalpla-
nenspunkt3 om anvendelse samtpunkt6 om
bebyggelsensudseende.

9.3.Varm eforsyning
B ebyggelsenskaltilsluttesetkollektivtvarme-
forsyningsanlæg efterRingkøbing-SkjernKom-
munesanvisninger.

9.4.Regnvandsog Spildevandsledninger
B ebyggelsenskaltilsluttesoffentlig kloak efter
Ringkøbing-SkjernKommunesanvisninger.

Regnvands- og spildevandsledningerskaltilen-
hvertid opfylde denbedsttilgængelige teknolo-
gimed hensyntiltæthed, samlinger, tætheds-
prøvning mv.

10.M iljø

10.1.L angsKlostervejog L ønborgvejskalder
etablerestilstrækkelige afskærmningsforan-
staltninger(jordvold), såledesatdentilenhver
tid gældende miljølovgivning forstøjfølsomme
områderoverholdes.

Voldenskalanlæggesienbredde på8-10 me-
terog med enhøjde på1,50-1,80 m.

Voldenmåikke beplantesmed højde buske og
træer.

Denne bestemmelse skal sikre ordentlige oversigts-
forhold.

11.G rundejerforening

11.1 Samtlige ejere afgrunde indenforlokal-
planområdetharpligttilatvære medlem afden
eksisterende grundejerforening G aneråparken.

11.2 Æ ndringerafgrundejerforeningensved-
tægterskalgodkendesafB yrådet.

Bestemmelser omkring grundejerforening er en vide-
reførelse af bestemmelserne i Lokalplan 56A. Be-
stemmelserne er tilpasset den ændrede anvendelse
indenfor lokalplanområdet jf. bilag 3.
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11.3 G rundejerforeningenskalefterkrav fra
B yrådetsammenslutte sig med enellerflere
grundejerforeningerfortilgrænsende områder.

11.4 G rundejerforeningenforområdetskalfo-
restådriftog vedligeholdelse afde nedennævn-
te boligveje (inkl.eventueltnedsivningsanlæg
forvejvand), stierog grønne fællesfriarealer
som afgrænsesaflokalplanområdet, jf.kortnr.
3.

 B oligvejene A -A og B -B inkl.vendeplad-
serog parkeringsarealer, menekskl.
vejbelysning.

 Stierne a-a, b-b, c-c, d-d, e-e, f-f, g-g

og h-hindenforlokalplanområdet.

 B roeroverG anerÅ

 G rønne fællesarealerog fællesanlæg

indenforlokalplanområde.

11.5 G rundejerforeningenforlokalplanområdet

erpligtig tilattage skøde påsamtlige fælles

arealer, fællesanlæg og grønne områderinden

forlokalplanområdet.

Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver,
som i medfør af lovgivningen henlægges til forenin-
gen.

12.B etingelserfor,atny be-
byggelse m åtagesibrug

12.1 Førny bebyggelse tagesibrug, skalbe-
byggelsenvære tilsluttetvarmeforsyning efter
Ringkøbing-SkjernKommunesanvisning.

12.2 Førny bebyggelse tagesibrug, skalbe-
byggelsenvære kloakeretefterRingkøbing-
SkjernKommunesanvisning.

12.2.Førny bebyggelse tagesibrug, skalden
delafboligvejenmed vendeplads, dergiverad-
gang tilbebyggelsenvære etableretinkl.be-
plantning mv.Desudenskalde tilbebyggelsen
hørende parkeringspladservære etableret.

12.3.Førny bebyggelse tagesibrug, skalde
udlagte stierindenfordetpågældende delområ-
de være etableret.

12.4.Førny bebyggelse tagesibrug skalde
fællesgrønne friarealerog detgrønne område
med jordvold indenfordetpågældende delom-
råde være etableretog beplantet.Ved byggerii
etaperkangrønne arealerog jordvold også
etableresetapevis, mendog kunsåledesatder
stadig opnåsnødvendig støjafskærmning.

Ved byggeri i etaper kan der etableres en midlertidig
vendeplads af grus.
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13.L okalplanog byplanvedtægt

13.1.”L okalplan56A O mråde tilboligformål
ved L ønborgvej, Skjern” aflysesfordendelder
vedrørerlokalplanområdet.

14.Servitutter Der ophæves ingen servitutter

15 .Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

N årforslagettillokalplaneroffentliggjortmåde
ejendomme, dereromfattetafforslaget, ikke
udnyttespåenmåde, derkanforegribe indhol-
detafdenendelige plan.

Dergælderefterplanlovens§ 17, stk.1, et
midlertidigtforbud mod udstykning, bebyggelse
og ændring afanvendelsen.Deneksisterende
lovlige anvendelse afejendomme kanfortsætte
som hidtil.

Da forslaget til lokalplan kan blive ændret ved Byrå-
dets endelige vedtagelse, omfatter bestemmelsen
også bebyggelse og anvendelse af bebyggelse, der
er i overensstemmelse med forslaget.

De midlertidige retsvirkningergælder, indtillo-
kalplanenerendeligtvedtagetog vedtagelsen
eroffentliggjort, dog højstetårefteroffentlig-
gørelsen.

Endelige retsvirkninger
Efter udløbet af indsigelsesfristen i forbindelse med
den offentlig høringsperiode kan Byrådet eventuelt
give tilladelse til, at en ejendom udnyttes i overens-
stemmelse med forslaget.

N årlokalplanenerendeligtvedtagetafB yrådet
og vedtagelseneroffentliggjort, måderikke
retligtellerfaktisk etableresforhold istrid med
planensbestemmelser.

Dispensationsmuligheder
Derkanmeddelesdispensationfra lokalplanen,
hvisdispensationenikke eristrid med princip-
perne iplanen.M ere omfattende afvigelserkan
kunforetagesved atudarbejde enny lokalplan.

En lokalplan medfører ikke “handlepligt”. Det bety-
der, at eksisterende lovlige forhold kan fortsætte
som hidtil. Men når ejerne eller brugerne af en ejen-
dom ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyg-
gelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i
overensstemmelse med lokalplanen.

Overtagelsespligt
Da derikke erhandlepligtmedførerenlokalplan
som altovervejende hovedregelikke erstat-
ningspligtforkommunen.M en, hvisenejendom
erudlagttiletoffentligtformålienlokalplan, så
kanejerenundervisse forudsætningerforlange
ejendommenovertagetafkommunenmod er-
statning.

I henhold tilplanlovens§ 47, kanderforetages
ekspropriationafprivatejendom ellerrettighe-
deroverejendomme, nårekspropriationeneraf

Dispensation kan kun meddeles efter forudgående
naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en
sådan orientering er af underordnet betydning for de
personer og foreninger, der skal orienteres.

http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1052414_APPROVED_1188809329177.pdf
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1052414_APPROVED_1188809329177.pdf
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væsentlig betydning forvirkeliggørelsenafen
lokalplan.
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Forslag tillokalplan
Foreløbig vedtagetafRingkøbing-SkjernKommunesTeknik og M iljøudvalg ihenhold til§ 24 iL ov om
planlægning, den8.august2017.

O le Kamp L one Rossen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Fagchef for Land, By og Kultur

Endelig lokalplan
EndeligtvedtagetafRingkøbing-SkjernKommunesTeknik- og M iljøudvalg ihenhold til§ 27 iL ov om
planlægning, den3.oktober2017.

O le Kamp L one Rossen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Fagchef for Land, By og Kultur

Offentlig bekendtgørelse aflokalplanen
L okalplanenerihenhold til§ 30 iL ov om planlægning offentlig bekendtgjortden6.oktober2017.
L okalplanenerihenhold til§ 54b ilov om planlægning registreretiPlansystemDK.
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