
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00 
Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlig bekendtgørelse 

Ny Kommuneplan frem mod 2033 

Offentliggørelse af Kommuneplan 2021-2033 Ringkøbing-Skjern Kommune 

Byrådet har den 20. april 2021 vedtaget en ny kommuneplan, som sætter kursen for at realisere de 

mål, byrådet har for kommunens fysiske udvikling i årene 2021-2033. 

Planen er med til at virkeliggøre byrådets vision Naturens Rige samt Plan- og Udviklingsstrategi 2019-

2022.  

Kommuneplanen findes både som pdf og i digital udgave se her eller indsæt følgende i din browser 

www.rksk.dk/kommuneplan2021-2033 

Kommuneplanen er offentliggjort på Plandata.dk se www.planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 26. oktober 2020 til og med den 4. januar 2021.  

De indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplanen, og byrådets svar fremgår af notat med 

behandling af indkomne bemærkninger. Af samme notat fremgår ændringer af planen i forbindelse 

med den endelige vedtagelse. Notatet kan ses i den digitale kommuneplan under miljøvurdering og 

bilag 6. Derudover kan notatet også ses på kommunens hjemmeside, se link ovenfor.   

For spørgsmål kontakt Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, Plan og Vejanlæg, Smed 

Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Telefon: 99 74 1515. 

Miljøvurdering af planen 

Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven1  og der har derfor været gennemført en miljøvurdering. 

Ved planens endelige vedtagelse er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse. Denne beskriver 

blandet andet, hvordan de indkomne bemærkninger er taget i betragtning med videre.  

Den sammenfattende redegørelse kan ses i den digitale kommuneplan under miljøvurdering og på 

hjemmesiden, se link ovenfor. 

                                                             

 

1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25. juni 2020  

Sagsbehandler 
Camilla Riser Myrvig 
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Land By og Kultur, Plan og Vejanlæg 
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

   

 

   

      

   

https://www.rksk.dk/om-kommunen/planer-og-kort/planstrategi-og-kommuneplan#accordion-1
http://www.rksk.dk/om-kommunen/planer-og-kort/planstrategi-og-kommuneplan#accordion-1
http://www.planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk
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Retsvirkning - kommuneplanens betydning 

Når kommuneplanen er endelig vedtaget skal byrådet virke for kommuneplanens gennemførelse ved 

fremtidig sagsbehandling og afgørelser.   

Derudover kan byrådet, når kommuneplanen er endelig vedtaget, nedlægge forbud efter planlovens § 

12 stk. 2 og 3, der lyder: 

Inden for byzoner kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med 

kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende 

område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før 

kommuneplanen. 

Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller 

ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i 

strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det 

pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af 

en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

Lovgrundlag 

Kommuneplanen er vedtaget efter Lov om planlægning2. Den sammenfattende redegørelse er 

udarbejdet efter Miljøvurderingsloven3. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan i henhold til Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 påklages til Planklagenævnet for så vidt angår 

retlige spørgsmål.  

Klagefristen er 4 uger og udløber den 8. juni 20214. 

Du klager via Klageportalen.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ringkøbing-Skjern Kommune via klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret per klage er på 900,- kr. for privatpersoner og 

1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Klageportalen sender din klage til Ringkøbing-Skjern Kommune. Du vil få besked, når kommunen har 

forholdt sig til klagen og sagen er sendt videre til klagenævnet.  

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden 

er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, 

                                                             

 

2 Planlovens § 27 LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer 
3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 13, stk. 2, LBK nr. 973 af 25. 
juni 2020 
4 Ringkøbing-Skjern Kommune har den 10. maj 2021 forsøgt at offentliggøre den endelig vedtagne Kommuneplan 2021-2033 

på Plandata.dk. I forbindelse hermed opstod tekniske udfordringer hvorfor klagefristen forlænges med en dag ekstra til og 

med den 8. juni 2021.  

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages 

for at bruge klageportalen. 

Klageberettiget er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, 

herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Klageberettigede er desuden 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø 

eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, 

• at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 

• at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Spørgsmål om afgørelsens lovlighed kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter denne 

orientering.  

 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Ringkøbing-Skjern byråd 

 

 

 


