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Vejledning

Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et
område og give borgerne og byrådet mulighed for
at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for,
hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje,
stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Lokalplanen består af:
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med
lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også
for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om
gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at
forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i
forhold til skel.
Eksisterende forhold, der viser, hvorledes området
er disponeret ved udarbejdelsen af lokalplanforslaget.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området
er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne som er bindende. I tilfælde
der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, så er det teksten, der er bindende.
Illustrationsskitse, der viser eksempel på, hvordan
bebyggelse og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og
er derfor ikke bindende.
Hvornår laves der lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave
lokalplan, før der gennemføres større udstykninger
eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder
nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørel-
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se, eller når der skal overføres arealer fra landzone
til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at
udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan
offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har
borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger,
indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken
udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og
bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de
ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i
strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev
offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det
er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre
de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i
afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen.
Kommuneplantillæg nr. 72
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til
kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig
med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist.

Redegørelse
Lokalplan 352
Område til sommerhusformål, Mettes Bjerg, Årgab

Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:10.000. Luftfoto optaget i 2012.

Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre udstykning af sommerhusgrunde ved ”Mettes Bjerg” som
en huludfyldning af et eksisterende sommerhusområde mellem Hvide Sande og Årgab.
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 75,
der udlægger området til sommerhusformål. Lokalplan nr. 75 muliggør udstykning af 15 sommerhusgrunde samtidig med, at et areal udlægges til rekreativt formål i form af parkeringsplads og klitarealer,
der friholdes for bebyggelse.
Ønsket om at udstykke yderligere 7 grunde er ikke i
overensstemmelse med den gældende lokalplan,
idet sommerhusgrundene ønskes udstykket indenfor
dele af de arealer, der er udlagt til rekreativt formål,
der friholdes for bebyggelse.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3. juni
2013, at der kan udarbejdes ny lokalplan for hele
området, der er omfattet af Lokalplan nr. 75.
Formålet med lokalplanen er således at sikre, at
området kan anvendes til sommerhusformål og at
muliggøre udstykning af yderligere 7 sommerhusgrunde og bevare et fællesareal, parkeringsområde
og offentlig adgang til Vesterhavet.
Gennemførelsen af lokalplanen vil kun i mindre
grad forringe helhedsindtrykket af de landskabelige
værdier i området, idet planområdet dels er beliggende umiddelbart i tilknytning til et eksisterende
sommerhusområde og dels fortsat muliggør adgang
til stranden via offentlig sti og parkeringsplads ved
”Mettes Bjerg”.
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Lokalplan 352
Område til sommerhusformål, Mettes Bjerg, Årgab
Lokalplanområdet

Lokalplanområdets omgivelser

Lokalplanområdet er ca. 4,2 ha og ligger i et område udlagt til sommerhusformål ved Årgab Strand.

Lokalplanområdet ligger ca. 2,5 km syd for Hvide
Sande i et udlagt sommerhusområde. Mod syd og
nord afgrænses området af eksisterende sommerhusbebyggelse og mod vest af klitterne og stranden.
Mod syd findes desuden et større område friholdt
for bebyggelse, der henligger som klit- og hedearealer og mod øst Ringkøbing Fjord.

I den sydlige del af området er der udstykket 15
sommerhusgrunde, hvoraf 14 er bebyggede. Den
nordlige del af området fremstår i dag som ubebyggede klitarealer. I den nordlige del af området findes desuden en parkeringsplads, hvorfra der er adgang via sti til Vesterhavet. Ved parkeringspladsen
findes en mindre toiletbygning.
Store dele af klitterne langs vestkysten er omfattet
af en klitfredningslinje. Lokalplanen tager hensyn
til denne beskyttelseslinje.
Området er kuperet med koter, der varierer fra 3 m
til 9 m.

Lokalplanens indhold
Disponering og udstykning
Med lokalplanen inddeles området i to delområder.
Delområde I anvendes til sommerhusbebyggelse,
parkeringsarealer og stier til Vesterhavet, mens delområde II anvendes til fælles fri- og opholdsarealer
samt naturarealer.

Området trafikforsynes fra Sønder Klitvej via Mette
Bjerg.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan udstykkes yderligere syv grunde på ca. 2.000 m2. Udstykningen tager hensyn til områdets terræn og eksisterende forhold.

Den eksisterende parkeringsplads og toiletbygning. Klitterne
mod kysten og eksisterende sommerhuse anes i baggrunden.

Naturområdet syd for lokalplanområdet. Stien til venstre i billedet er en del af stien fra Hvide Sande til Nymindegab.

Adgangsvejen Mettes Bjerg set fra Sønder Klitvej.

Lokalplanområdet set fra klitterne mod øst mod Ringkøbing
Fjord.
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Område til sommerhusformål, Mettes Bjerg, Årgab
Anvendelse
Lokalplanen fastlægger, at området kun kan anvendes til sommerhusformål.
Bebyggelse
Ny bebyggelse skal placeres indenfor nærmere angivne byggefelter, der er ca. 400 m2 store. Byggefelter sikrer, at bebyggelse tilpasses terrænet uden
at den fremtræder som markante elementer i kystlandskabet.
De gældende bestemmelser for bebyggelsens omfang og ydre fremtræden bibeholdes med nærværende lokalplan. Dette indebærer, at der må opføres
bebyggelse på op til 120 m2 i én etage i en højde af
op til 5 m. Derudover kan der opføres mindre, sekundære bygninger på op til 35 m2 i form af garager, udhuse o.lign.
Trafik
Vejadgang til området skal ske via den eksisterende
vej Mettes Bjerg. For at realisere lokalplanen vil det
blive nødvendigt at omlægge en mindre del af parkeringspladsen og den private fællesvej, der fungerer som adgang til de nordligste af de eksisterende
sommerhuse. De eksisterende private fællesveje opretholdes i en bredde af 6 m, og derudover kan der
etableres en vej i en bredde af min. 4 m til den
nord-vestligste grund. Vejadgangen til de enkelte
grunde fremgår af bilag 3, og placeringen tager
hensyn til grundenes terrænforhold. De eksisterende stier i området opretholdes, idet der udlægges
areal til stier i en bredde af 3 m. Stierne medvirker
til at skabe forbindelse til kysten og omgivelserne.
Landskab og beplantning
Lokalplanområdet ligger i et større hede- og klitlandskab ved vestkysten, og det er intentionen med
lokalplanens bestemmelser at bevare dette landskab
mest muligt. Der fastlægges derfor bestemmelser
for ubebyggede arealer.
Grundejerforening
Lokalplanen fastlægger, at grundejere indenfor området skal tilslutte sig den eksisterende grundejerforening i området.

Lokalplanens sammenhæng med anden
planlægning
EU-naturbeskyttelsesområder
Lokalplanområdet ligger vest for Ringkøbing Fjord,
der for størstedelen er udpeget som internationalt
naturbeskyttelsesområde i form af både habitatområde, fuglebeskyttelsesområde og ramsarområde.
Hensigten med denne udpegning er, at der indenfor
områderne skal foretages en målrettet indsats for at
sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller
karakteristiske naturtyper og arter.
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr.
408 af 1. maj 2007) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:
- at planen skader Natura 2000-områder,
- at yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivet (EU direktiv nr.
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af
naturtyper samt vilde dyr og planter) bilag
IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i
habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle
livsstadier, kan blive ødelagt.
Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at lokalplanen ikke i sig selv – eller i forbindelse med andre planer og projekter – vil indebære en væsentlig
negativ indvirkning for Natura 2000-området eller
bilag IV-arterne, fordi lokalplanen alene muliggør
en mindre udbygning af sommerhuse indenfor et
eksisterende større sommerhusområde.
Forholdet til kysten
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen.
Jævnfør Planlovens § 16, stk. 3 skal der i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i
kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte
eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser.
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Redegørelse
Lokalplan 352
Område til sommerhusformål, Mettes Bjerg, Årgab
Med nærværende lokalplan åbnes der mulighed for
opførelse af 7 nye bebyggelser til sommerhusformål. Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse indpasses
til eksisterende sommerhusbebyggelse og omgivelserne ved at fastsætte bestemmelser for omfang og
placering af ny bebyggelse samt dens ydre fremtræden.
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal opføres som sommerhusbebyggelse på op til 120 m2 i
én etage i en højde på maks. 5 m. Desuden skal ny
bebyggelse placeres indenfor nærmere angivne
byggefelter for at tilpasse bebyggelsen til terrænet/klitlandskabet.

retages gravearbejde, fjernelse af beplantning, afgræsning af arealerne eller afbrænding. Uden for
lovligt anlagte veje er blandt andet motorkørsel,
knallertkørsel, cykling og ridning ikke tilladt.
I nærværende lokalplan er der taget hensyn til klitfredningslinjen ved enten at lade skel eller byggefelter flugte med linjen. Desuden fastlægges det, at
friarealer skal henligge ubebygget og som naturområde.
Klitfredningslinjen fremgår af bilag 1 og 3.

Den påtænkte fremtidige bebyggelse afviger således ikke i højde og volumen fra den eksisterende,
omkringliggende bebyggelse.
Den eksisterende parkeringsplads/rasteplads med
stiforbindelse til stranden medvirker til, at offentligheden fortsat sikres adgang til kysten.

Klitterne til venstre i billedet ligger indenfor klitfredningslinjen. Bagerst i venstre side af billedet anes de tre vindmøller på
Hvide Sande Havn.

Eksisterende stiforbindelse fra parkeringspladsen til kysten.

Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. og
naturbeskyttelse
Klitfredning
I den vestlige del af lokalplanområdet og langs hele
vestkysten findes en klitfredningslinje, der har til
formål at beskytte og friholde klitområderne samt at
forhindre sandflugt.
Klitfredningslinjen indebærer, at det ikke er tilladt
at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at
udøve aktiviteter, der kan føre til øget risiko for
sandflugt. Der må således ikke opføres bebyggelse
som for eksempel bygninger, skure, campingvogne,
master, terrasser og garager. Der må heller ikke fo-
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Hede
I og omkring lokalplanområdet er der registreret
hede, som er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. Dette indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden heraf, hvis området er
større end 2.500 m2, hvilket er tilfældet for det hedeareal, som lokalplanområdet er en del af.
Da nærværende lokalplanområde blev udlagt til
sommerhusformål før Naturbeskyttelseslovens
ikrafttrædelse d. 1. juni 1992, gælder tilstandsændringen kun ved ændring til landbrugsformål.
Der skal således ikke søges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 ved realisering af nærværende lokalplan.
Kommuneplanen
Kommuneplan 2009-2021 er blevet vedtaget af byrådet den 16. november 2010 og gældende fra offentliggørelsen.
Af kommuneplanens hovedstruktur for turisme-, ferie- og fritidsplanlægning fremgår det bl.a. at dette

Redegørelse
Lokalplan 352
Område til sommerhusformål, Mettes Bjerg, Årgab
skal ske på et bæredygtigt grundlag, i respekt for
værdierne i landskabet, naturen og kulturarven samt
under hensyntagen til lokalbefolkningen i ferieområderne. Kapacitet og rummelighed indenfor bl.a.
eksisterende sommerhusområder skal derfor udnyttes bedst muligt og uden, såvidt det er muligt, udlæg af nye arealer hertil. Desuden er det målet, at
Ringkøbing-Skjern Kommune skal være et levende
turistmål.
Nærværende lokalplan vurderes at bidrage til målet
om at være et levende turistmål ved at udlægge arealer til sommerhusområde som overnatningsmulighed uanset om de anvendes til lokale eller gæster.
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens
rammeområder 58so001 og 58rf002.
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet 58rf002 udlægger en del af
området til rekreativt formål. Dette område er
sammenfaldende med et mindre område indenfor
Lokalplan nr. 75 (område til sommerhusformål).

Lokalplan nr. 75
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 75,
område til sommerhusformål – tidligere Holmsland
Kommune. Intentionerne om at udstykke nye grunde til sommerhusformål er ikke i overensstemmelse
med gældende lokalplan, idet den nordlige del skal
friholdes for bebyggelse.
Ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 352
ophæves Lokalplan nr. 75 i sin helhed.
Lokalplan nr. 37
En del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan
nr. 37 for en sti fra Hvide Sande til Nymindegab.
Stien er en del af vejen Mettes Bjerg, der fungerer
som adgangsvej til lokalplanområdet. Der vil således være to lokalplaner på dele af området. Afgrænsningen af Lokalplan nr. 37 fremgår af Bilag
2.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg,
som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.
Kommuneplantillægget omfatter et større område
end lokalplanen, jf. kortet nedenfor.
Kommuneplantillæg nr. 72 offentliggøres samtidig
med lokalplanen, men i et særskilt hæfte.

En del af vejen Mettes Bjerg er en del af den sti, der findes
langs vestkysten. og som er omfattet af Lokalplan nr. 37.

Miljøforhold
Opvarmning
Bebyggelsen skal forsynes med individuel varme til
at afdække den enkelte boligs behov for varme og
varmt vand.
Der er i Planloven ikke hjemmel til at fastsætte
hvilken type individuel varme, der anvendes. Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til at tænke i
bæredygtige løsninger, f.eks. solvarme og -celler,
jordvarme, varmepumper o.lign.
Lokalplanområde og rammeområde er ikke sammenfaldende.

Grundvand
Lokalplanområdet ligger udenfor områder med
drikkevandsinteresser (OD og OSD) samt nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder med
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Lokalplan 352
Område til sommerhusformål, Mettes Bjerg, Årgab
hensyn til nitrat (ION). Lokalplanen indebærer ikke
aktiviteter, der påvirker grundvandet negativt.
Vandforsyning
Bebyggelsen skal tilsluttes den almene vandforsyning i overensstemmelse med Vandforsyningsplan
2011-2021. Lokalplanområdet ligger i forsyningsområdet for Holmsland Vandværk.
Kloakering
Der er i Planloven ikke hjemmel til at fastlægge bestemmelser om kloakanlæggets udførelse. Tilslutning til spildevandsanlæg reguleres i henhold til
Miljøbeskyttelsesloven.

Trafikstøj
På Sønder Klitvej ca. 1 km nord for Nymindegab
blev der i 2012 foretaget en trafiktælling, der viste,
at det gennemsnitlige antal køretøjer pr. døgn var
3.105. Tilsvarende var der 4.302 pr. døgn på Søndergade i den sydlige del af Hvide Sande. Trafikken
på den øvrige del af Sønder Klitvej vurderes at være af et omfang imellem de to trafiktællinger, og at
trafikken ikke vil udgøre en væsentlig støjende aktivitet i området.

I henhold til Spildevandsplan 2010-2020 skal nye
sommerhuse søge om etablering af individuelle
renseforanstaltninger i henhold til krav og vilkår
fastlagt i spildevandsplanen.
Der vil blive taget politisk stilling til, om sommerhusbebyggelser skal tilsluttes offentligt kloaksystem indenfor en nærmere fastsat åremål.
Jordforurening
Hvis bygherre i forbindelse med bygge- eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet standses ifølge § 71 i Lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune, og arbejdet må først genoptages efter fire uger,
eller når kommunen har taget stilling til, om der
skal fastsættes vilkår for arbejdet.
Reglerne for jordflytning fremgår af kommunens
”Regulativ for jordstyring i Ringkøbing-Skjern
Kommune” af 19. januar 2008 eller senere rettelser.
Renovation
Af hensyn til fremkommeligheden i området skal
køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes ”Regulativ for Dagrenovation”.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene
mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve
op til kravene i Ringkøbing-Skjern Kommunes
”Regulativ for Dagrenovation”. Yderligere oplysninger findes på www.rksk.dk
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Sønder Klitvej mod syd. Til venstre i billedet ses beboelse i tilknytning til minkfarme på adresserne Sønder Klitvej 37 og 39.

Konsekvenser for minkfarme
Ifølge pelsdyrbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr.
1428 af 13/12/2006) er der særlige bestemmelser
for placering og ændringer af ejendomme med
pelsdyrehold, der ligger i nærheden af bl.a. sommerhusområder.
Etablering, ændringer eller udvidelser af nye pelsdyrehold skal godkendes af kommunen og i øvrigt
være i overensstemmelse med de afstandskrav, der
fremgår af tabellen nedenfor.

1)
2)

3)

byzone eller sommerhusområde,
områder, der i
kommuneplanens
rammedel er udlagt til byzone eller
sommerhusområde, eller
områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til
boligformål, blandet bolig og er-

Afstand fra
pelsdyrhaller
med ≥ 10.000
pelsdyr
300 m

Afstand fra
pelsdyrhaller
med < 10.000
pelsdyr
200 m
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hverv, rekreative
formål eller til offentlige formål
med henblik på beboelse, institutioner eller lignende.
Nabobeboelse

Museumsloven, arkæologi og skjulte fortidsminder

200 m

100 m

Pelsdyrehold er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, hvori der kan stilles vilkår omkring bl.a.
støjniveau og lugt-emissioner.
Ved eventuel klage over en landbrugsejendoms forhold – typisk vedr. lugt, støv, støj og fluer – kan
kommunen meddele påbud om at foretage afhjælpende foranstaltninger.
Ifølge det Centrale HusdyrRegister (CHR) er der
11.400 mink på ejendommen med adressen Sønder
Klitvej 39 og 6.800 mink på ejendommen med
adressen Sønder Klitvej 37.
Som det fremgår af kortet nedenfor, ligger en mindre del af lokalplanområdet indenfor afstandszonen
for de nærmeste driftsbygninger på Sønder Klitvej
39. Nye byggefelter ligger udenfor, og det vurderes
på denne baggrund af ny sommerhusbebyggelse i
sig selv ikke umiddelbart medvirker til at pålægge
minkejendommene med yderligere begrænsninger,
end allerede fastlagt. Desuden har området igennem
en længere årrække været udlagt til sommerhusformål, og området er således ikke nyt.

Fortidsminder, som for eksempel bopladser og grave fra oldtiden, er beskyttet af Museumsloven forstået på den måde, at de ikke må ødelægges uden
en forudgående arkæologisk vurdering og/eller undersøgelse har fundet sted.
Måske er der allerede kendskab til nogle fortidsminder i et bestemt område; men ofte er fortidsminderne skjulte under muldlaget, og de er derfor
ikke tidligere blevet registreret. For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke berøres af anlægsarbejde,
anbefales det bygherren at kontakte RingkøbingSkjern Museum for at få foretaget en arkæologisk
forundersøgelse af det pågældende område. Museet
udarbejder derefter en udtalelse inden for 4 uger.
Det er absolut en fordel, at kontakte museet så tidligt som muligt for at undgå, at skjulte fortidsminder først dukker op, når anlægsarbejdet er gået i
gang og så må indstilles, medens en arkæologisk
undersøgelse foretages. Et muligt statsligt tilskud til
bygherrens omkostninger ved det arkæologiske undersøgelse mistes, hvis der ikke er foretaget en arkæologisk forundersøgelse.
Findes der ikke ved forundersøgelsen fortidsminder
på området, kan bygherren – hvad angår Museumsloven – uden videre gå i gang med anlægsarbejdet.
Findes der ved forundersøgelsen fortidsminder,
som bør undersøges, kan anlægsarbejdet muligvis
flyttes, så fortidsminderne ikke berøres. Er dette ikke muligt, skal der foretages en arkæologisk undersøgelse.
Se i øvrigt folderen ”Vi graver før du går i gang …”
om Museumsloven og anlægsarbejde. Folderen kan
også ses på Ringkøbing-Skjern Museums hjemmeside: www.levendehistorie.dk.

Miljøvurdering

Afstandszoner ift. driftsbygningerne på ejendommene med
adresserne Sønder Klitvej 37 og 39.

En vedtagelse af lokalplanen medfører ikke ændrede vilkår/retstilstande for pelsdyrehold beliggende
inden for en afstand af 300 m fra de nuværende
sommerhusområder.

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 1 skal alle fysiske planer indeholde en miljøvurdering, hvis planen skønnes:
1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4,
2. at kunne påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt
3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Hvis planer er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og
hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af
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mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der
ifølge lovens § 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Screening af lokalplanforslaget
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en
screening af lokalplanforslaget for at vurdere om
der skal gennemføres en miljøvurdering i henhold
til lovens § 3, stk. 1, nr. 3.
Screeningen foreligger i et selvstændigt notat, der
offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget.
De positive effekter af planernes realisering knytter
sig hovedsagligt til forbedret fritidsliv.
De mulige negative konsekvenser af planernes realisering knytter sig hovedsagligt til mulige gener fra
minkfarme øst for Sønder Klitvej mod Ringkøbing
Fjord, som reguleres gennem miljøbeskyttelseslovgivningen. Desuden vil mindre dele af ubebyggede
klitarealer øst for klitfredningslinjen overgå til bebyggede sommerhusgrunde. Der kompenseres for
dette ved at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens placering i form af byggefelter, omfang og ydre fremtræden, hvormed ny bebyggelse tilpasses
landskabet og eksisterende omkringliggende bebyggelse. Desuden udlægges arealer til fælles friog opholdsarealer, der skal henligge som naturområder.
Det vurderes, at lokalplanen ikke er omfattet af
kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af
planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning
på miljøet.

Tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder
Politiet
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have
væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over
tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på,
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at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig
om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der
dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning
for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
Ringkøbing-Skjern Kommune påtager sig ikke ansvaret for eventuelle fejl og mangler i servitutoversigten.
Matr.nr. 73a, Strandgårde, Holmsland Klit
Tinglyst: 30.04.1974
Titel: Dok. om sandflugtens bekæmpelse
Påtaleberettiget: Miljøministeriet og Sandflugtskommissionen for Holmsland Kommune
Deklarationen omhandler fredning af klitarealer
indenfor den klitfredningslinje, der fremgår af deklarationens vedlagte rids. Lokalplanområdet er
sammenfaldende med klitfredningslinjen, hvorfor
deklarationen ikke er i konflikt med lokalplanen.
Tinglyst: 06.12.1990
Titel: Lokalplan nr. 37
Påtaleberettiget: Lokalplan nr. 37 omhandler en sti fra Hvide Sande
til Nymindegab. Stien er en del af vejen Mettes
Bjerg, der fungerer som adgangsvej til lokalplanområdet. De to lokalplaner er således ikke i strid
med hinanden.
Tinglyst: 02.12.1997
Titel: Dok. om forkøbsret
Påtaleberettiget: Strukturdirektoratet
Deklarationen omhandler forkøbsret for staten på
en række ejendomme, herunder en del af lokalplanområdet. Forkøbsretten kommer dog ikke til anvendelse, når den overvejende del af arealerne ikke
ligger i landzone. Da lokalplanområdet ligger i et
sommerhusområde, er der ikke konflikt mellem lokalplanen og deklarationen.
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Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:10.000

Indledning
I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning,
Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 587 af 27.
maj 2013 med senere ændringer fastsættes følgende
bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

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

Lokalplanens bestemmelser er bindende og registreres i PlansystemDK.
Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre
margen.

I højre margen – med kursiv – er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser.
Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende.
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1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre:
at området udlægges til sommerhusformål,
at der udlægges fællesarealer,

Der kan ikke dispenseres fra lokalplanens formål.

at bebyggelse indpasses i landskabet og omkringliggende bebyggelse,
at offentligheden sikres adgang til kysten.

2. Område og zonestatus
2.1. Matrikeloversigt
Lokalplanens område er vist på bilag 1.

Lokalplanområdet er ca. 4,2 ha.

Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre:
73y, 73z, 73æ, 73ø, 73aa, 73ab, 73ac, 73ad, 73ae,
73af, 73ag, 73ah, 73ai, 73ak, 73al og del af 73a,
Strandgårde, Holmsland Klit, samt alle parceller
eller delnumre, der udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.
2.2. Opdeling i delområder
Området inddeles i delområde I og II, som vist på
bilag 3 og 4.

Delområde I er ca. 3,7 ha.
Delområde II er ca. 0,5 ha.

2.3. Zoneforhold
Området ligger i et sommerhusområde og skal
forblive i sommerhusområde.

3. Arealanvendelse
3.1. Delområde I
Delområdet må kun anvendes til sommerhusformål.
Delområdet må desuden anvendes til veje, stier,
parkeringsplads, driftsbygninger og anlæg til områdets tekniske forsyning.

Planloven § 40:
Stk. 1: En bolig i et sommerhusområde må bortset fra
kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til
helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, jf. § 56, stk.
2.
Der henvises i øvrigt til Lov om sommerhuse og campering.

3.2. Delområde II
Delområdet må kun anvendes til fællesarealer,
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der skal henligge uforstyrret, som ubebyggede
klitarealer.

adgang til kysten og klitarealerne.

4. Udstykning
4.1. Udstykning
Lokalplanområdet må kun udstykkes i overensstemmelse med de principper, der fremgår af bilag 3.
Der må ikke udstykkes grunde mindre end 1.200
m2, dog må fælles fri- og opholdsarealer, tekniske
anlæg mv. udstykkes med en mindre grundstørrelse.

Ved i ”princippet” forstås, at udstykningen kan justeres i forbindelse med den endelige udstykning. Større
ændringer kan kun laves på baggrund af en dispensation eller ny lokalplan.
Den retningsgivende udstykningsplan muliggør udstykning af i alt 7 nye sommerhusgrunde.

5. Bebyggelsens placering og omfang
5.1. Byggefelter
Bebyggelse skal placeres indenfor byggefelter,
som vist på bilag 3.
Al bebyggelse skal holdes min. 5 m fra naboskel,
vej og sti. For bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale er afstandskravet til
naboskel, vej og sti 10 m.

Byggefelterne er placeret således, at der er min. 5,0 m
til naboskel, vej og sti.
Bebyggelse må således kun placeres indenfor Delområde I.

Mindre, sekundære bygninger skal ligeledes placeres indenfor byggefelterne.
5.2. Etageareal
Sommerhusbebyggelse må opføres med et bruttoetageareal, der ikke må overstige 120 m2.

Bebyggelse kan placeres som illustreret på bilag 4 indenfor de fastlagte byggefelter jf. bilag 3.

Derudover må der opføres udhus, garage og lignende mindre sekundære bebyggelser med et
samlet etageareal, der ikke må overstige 35 m2 på
hver grund indenfor byggefeltet.
5.3. Etager og bygningshøjde
Bebyggelse må opføres i én etage uden tagetage.
Bygningshøjden må ikke overstige 5 m.

Kystdirektoratet anbefaler, at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelkote på 3,2 m over
Dansk Normal Nul (DNN). Vandstanden vil nå eller
overskride denne kote i gennemsnit en gang pr. 50 år.
Dermed vil en af forudsætningerne for at kunne få erstattet oversvømmelsesskader i henhold til ”Lov om
stormflod og stormfald” være opfyldt.

5.4. Tage
Tagets vinkel med det vandrette plan må højest
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være 45 grader for stråtækte huse og højest være
20 grader for andre tagmaterialer.
5.5. Toiletbygning, transformere o.lign.
Uanset pkt. 5.1 kan der ved parkeringsarealet opføres driftsbygninger. Etagearealet må ikke overstige 35 m2.
Ligeledes kan der uanset pkt. 5.1 opføres transformere o.lign.
5.6. Udsigtstårne, platforme og master
Der må ikke opføres udsigtstårne, udsigtsplatforme eller master.

6. Bebyggelsens udseende
6.1. Generelt
Ny bebyggelse, herunder om- og tilbygninger
skal udføres, så der opnås en god arkitektonisk
helhedsvirkning såvel for bebyggelsen på den enkelte ejendom som i forhold til omgivelserne og
skal fremstå ensartet med hensyn til materialer,
farver, taghældning og -udformning.
6.2. Facader
Udvendige vægge skal udføres i tegl eller træ. Såfremt der anvendes tegl, skal det være i rødlige
eller brunlige farver. Ydervægge af træ og pudsede vægge skal fremtræde i farver, der er dannet af
hvidt, sort eller jordfarver.
6.3. Tage
Som tagdækning kan anvendes strå, tegl, cementtagsten, eternit eller tagpap (evt. med grus, græstørv el.lign.). Tegl, cementtagsten, eternit og tagpap må kun anvendes i mørke farver. Blanke eller
reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.
6.4. Skiltning
Ingen form for skiltning og reklamering må finde
sted, herunder skiltning om færdsel. Undtaget
herfra er almindelig navne- og nummerskiltning.
Kommunen kan give tilladelse til anden form for
skiltning med det formål at anvise adgangsveje
mellem sommerhusområdet og havet.
6.5. Parabolantenner
Parabolantenner skal placeres, så antennens høje-
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Efter § 6 i Byggeloven kan byrådet gøre en byggetilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser
opnås en god helhedsvirkning.
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ste punkt ikke er højere end maks. 1,8 m over terræn.
6.6. Solfangere/solceller
Solfangere/solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

Bestemmelsen gælder også for garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser mv.

Solfangere/solceller skal etableres parallelt med
tagfladen.

Ved etablering af solfangere/solceller på flade tage
skal der søges om byggetilladelse.

Solfangere/solceller må ikke etableres på terræn.

7. Ubebyggede arealer
7.1. Generelt
Ubebyggede ubefæstede arealer skal fremstå og
bevares som åbne naturarealer.

7.2. Klitfredede arealer
I klitfredede områder må der ikke foretages ændringer af tilstanden.

Der opfordres til at pleje grunden løbende ved blandt
andet at fjerne selvsåede træer og buske og bekæmpe
Rynket Rose (rosa rugosa, Hybenrose).
Der refereres til arealer vest for klitfredningslinjen.

7.3. Markering af skel
Skel må kun markeres med bruntfarvede træpæle
med en maks. højde på 30 cm over terræn og med
en indbyrdes afstand på ca. 10 m.
7.4. Beplantning
Inden for lokalplanområdet må der som hovedregel ikke plantes eller genplantes træer og buske,
og der må ikke anlægges haver.

Rynket Rose er ikke naturligt hjemmehørende i klitlandskabet, men er en invasiv art, der kan brede sig
helt ukontrollabelt. Noget lignende kan siges om fyr.

Der må ikke plantes Rynket Rose (rosa rugosa,
Hybenrose).
7.5. Volde, stakitter, mure, fodhegn, terrasser,
kørearealer mv.
Terrasser og andre arealer belagt med fliser, træ
eller lignende må kun anlægges i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen og kun med det formål
at tjene som opholdsareal.
Køre- og vendearealer på den enkelte grund må
kun belægges med fast belægning i umiddelbar
tilknytning til bebyggelsen. Som synlig ikkefast
belægning må kun bruges sand- og grusmaterialer, der er naturlige for området.
Volde, stakitter, plankeværk og læmure må kun
etableres i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen

I umiddelbar tilknytning til bebyggelsen skal forstås
som en afstand på få meter.

I umiddelbar tilknytning til bebyggelsen skal forstås
som en afstand på få meter. Indkørsler må således kun
forsynes med fast belægning tæt ved huset, og der må
f.eks. ikke anvendes knust granit som ikkefast belægning.
I umiddelbar tilknytning til bebyggelsen skal forstås
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og kun med det formål at være lægivende og afskærmende ved opholdsarealer. De skal placeres
på egen grund og må maksimalt være 1,2 m høje,
målt på den indvendige eller udvendige side efter
ejers valg. Plankeværk må dog være højere end
1,2 m over helt korte strækninger ind mod huset.

som en afstand på få meter.

Mod veje og stier skal foden af volden være
mindst 1,5 m fra nærmeste vejskel. Følger vejen
eller stien ikke vejmatriklen, eller er vejen eller
stien udlagt i anden matrikel end vejmatriklen,
regnes de 1,5 m fra den faktiske kant af vejen eller stien.

Volde skal fremstå som et naturharmonisk bindeled
mellem husets nære omgivelser og de omkringliggende uberørte arealer.

Etablering af f.eks. fælles vold med naboen kræver dispensation fra lokalplanen.

Volde skal have flad skråning på ydersiden,
ikke stejlere end 1:2 (ca. 26°). Volde skal så vidt
muligt udføres med svungne linier og i øvrigt tilpasses grundens naturlige terrænforhold.
Volde må kun anlægges af rene sand og jordmaterialer, som er naturlige for stedet.
Volde må kun tilplantes eller tilsås med de på
stedet værende naturlige vækster.

Jord med anden sammensætning vil give anderledes
plantevækst og blive grobund for vækster, der ikke er
naturligt hjemmehørende på stedet. Byggeaffald må
ikke indbygges i voldene.
Der kan plantes hjelme, marehalm, lyng osv. eller tilsås med særlige frøblandinger, som er fremstillet specielt til naturtypen på stedet, f.eks. klithede.

Hvor der er et reelt behov, må der etableres højst
40 cm høje fodhegn af umalet træ med det formål
at lede gående og cyklende ad de udlagte veje og
stier, hvor sådanne findes. Fodhegnene må kun
placeres på egen grund, højst 15 m fra selve boligdelen af bebyggelsen, og kun på korte strækninger.

Fodhegn må ikke i væsentlig grad hindre offentlighedens ret ifølge naturbeskyttelsesloven til at færdes på
udyrkede arealer. Det er Ringkøbing-Skjern Kommune, der i tvivlstilfælde afgør, om der er et reelt behov
for fodhegn, og om offentlighedens ret til at færdes
hindres i væsentlig grad.

Uanset andre bestemmelser skal der opsættes
trådhegn mod vejarealer, hvis vejmyndigheden
forlanger det. Hegnet skal opsættes på umalede
træstolper og skal i øvrigt udføres efter vejmyndighedens anvisning.
7.6. Sandmiler til nedsivning af spildevand
Sandmiler til nedsivning af spildevand skal indpasses i terrænet, og der skal så vidt muligt tages
hensyn til naboerne ved placeringen. Sideskråningerne skal være flade og ikke stejlere end 1:2
(ca. 26°). De skal i øvrigt udformes med svungne
former og gives et så naturharmonisk præg som
muligt.
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Milerne skal i videst muligt omfang fremstå som en naturlig del af terrænet, og de skal i øvrigt anlægges i
overensstemmelser med bestemmelserne i nedsivningstilladelsen, blandt andet hvad højde og afstand til vej og
skel angår.
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Hvor milen placeres, skal overjorden graves af og
genanvendes som overjord på milen. For bevoksning på miler gælder samme regler som for volde.

Jord med anden sammensætning vil give anderledes
plantevækst og blive grobund for vækster, der ikke er
naturligt hjemmehørende på stedet.

7.7. Terrænændringer i øvrigt
Ud over etablering af volde må der kun foretages
mindre terrænreguleringer på opholds og færdselsarealer i umiddelbar tilknytning til selve bebyggelsen og på køre og vendearealer.
Der skal altid tages størst muligt hensyn til grundens naturlige terrænforhold og vegetation.
Der må ikke tilføres sand- og jordmaterialer udefra til terrænændringer.
7.8. Legeredskaber, portaler og belysning
Legetårne og andre legeredskaber skal placeres i
umiddelbar tilknytning til selve bebyggelsen. Legetårne må ikke bruges som udsigtstårn.
Der må ikke etableres murede søjler eller opføres
portaler eller lignende ved indkørslen til grunden
eller bebyggelsen eller for at markere gårdsplads
og lignende.
Der må kun etableres elektrisk belysning i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen. De anvendte
lysarmaturer skal have nedadrettet lys, og belysningen må ikke være blændende eller virke generende på omgivelserne. Der må ikke være permanent belysning i aften- og nattetimerne.

Uafskærmede lysarmaturer og unødvendig belysning
giver lysforurening.

7.9. Oplag
Udendørs oplag skal etableres i direkte tilknytning til bygninger og skal afskærmes effektivt
mod indkig med maks. 2 m højt hegn, eventuelt i
form af trådhegn dækket af beplantning.
7.10. Parkering
Indenfor lokalplanens område må der ikke opstilles uindregistrerede campingvogne, både, biler og
lignende eller ophobes nogen form for affald.
7.11. Ren- og vedligeholdelse
Ren- og vedligeholdelse af fællesarealer skal til
enhver tid varetages af den i § 11 nævnte grundejerforening.
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8. Veje, stier og parkering
8.1. Vejadgang
Vejadgang til lokalområdet skal ske fra Mettes
Bjerg, som vist på bilag 3.
8.2. Veje
Der udlægges areal til vej A-A og B-B med en
bredde af 6 m, som vist på bilag 3.
Der udlægges areal til vej C-C med en bredde af
min. 4 m, som vist på bilag 3.
Vej A-A og B-B skal afsluttes med vendepladser,
som eksisterende vist på bilag 3.
I forbindelse med anlæggelse af nye veje, kan den
eksisterende private fællesvej – der forsyner de
nordligste eksisterende sommerhuse – ned- eller
omlægges.

Den eksisterende private fællesvej fremgår af bilag 1
og ligger nord for matr.nr. 73æ og 73ø, Strandgårde,
Holmsland Klit.
En lokalplans bestemmelser om ned- og omlæggelse
af en vej giver ikke hjemmel til at ned- eller omlægge
vejen fysisk. Den omtalte vej er udlagt som privat fællesvej, og forinden vejen ned- eller omlægges fysisk,
skal der ansøges ved kommunen, som følger den
fremgangsmåde, der er beskrevet i Lov om private
fællesveje kap. 11 for at give tilladelse til ned- eller
omlægning af vejen.

Vejadgang til den enkelte sommerhusgrund skal
ske som vist i princippet på bilag 3.

Med ”i princippet” menes, at vejadgangen kan flyttes
nogle få meter ved den endelige realisering.

8.3. Parkering
Der skal der etableres min. 2 parkeringspladser
pr. sommerhus på egen grund.
Der udlægges parkeringsarealer, som vist på bilag 3.
Parkeringsarealer må ikke anlægges med fast belægning.

Parkeringsarealet skal anvendes som raste- og parkeringsplads for éndags-turister. Der er i Planloven ikke
hjemmel til at forbeholde anvendelsen af færdselsarealer til en bestemt brugerkreds, men sker i medfør
af færdselslovgivningen.

8.4. Stier
Der udlægges areal til stier i en bredde af 3 m,
som vist på bilag 3.

Bestemmelsen medvirker til, at offentligheden sikres
adgang til kysten og klitarealerne.

Stier må ikke anlægges med fast belægning.

Stierne er sammenfaldende med eksisterende stier.
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9. Tekniske anlæg
9.1. Anlæg til områdets tekniske forsyning
Synlige anlæg til områdets tekniske forsyning jf.
§ 3.1 skal placeres samlet langs vej eller naboskel
og skal have samme diskrete udformning og farve.
Ledninger og kabler til områdets tekniske forsyning må kun fremføres under terræn.

Varmeforsyning
Bebyggelsen skal forsynes med individuel varme til at
afdække den enkelte boligs behov for varme og varmt
vand. Der er i Planloven ikke hjemmel til at fastsætte
hvilken type individuel varme, der anvendes. Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til at tænke i bæredygtige løsninger, f.eks. solvarme og -celler, jordvarme, varmepumper o.lign.
Vandforsyning
Bebyggelsen skal tilsluttes vandforsyning efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisning.
Kloakering
Der er i Planloven ikke hjemmel til at fastlægge bestemmelser om kloakanlæggets udførelse. Tilslutning
til spildevandsanlæg reguleres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. I henhold til Spildevandsplan 20102020 skal nye sommerhuse søge om etablering af individuelle renseforanstaltninger i henhold til krav og
vilkår fastlagt i spildevandsplanen. Bebyggelse skal
tilsluttes nedsivningsanlæg efter Ringkøbing-Skjern
Kommunes anvisning. Regnvand kan behandles på
egen grund enten ved nedsivning eller opsamling.

10. Miljø

Ingen bestemmelser.

11. Grundejerforening
11.1. Medlemspligt
Ejere af grunde inden for lokalplanområdet er
pligtige til at være medlem af Grundejerforeningen Årgab af 1976.
11.2. Drift- og vedligeholdelse
Grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af stier, fælles veje, parkeringspladser og
fællesanlæg inkl. beplantning. Drift og vedligeholdelse omfatter tillige afvanding, herunder vedligeholdelse af evt. rendestensbrønde med tilhørende ledninger, der skal føres til offentlige
regnvandsledninger.

Den enkelte grundejerforening skal i øvrigt udføre de
opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til
foreningen.
Der henvises i øvrigt til grundejerforeningens vedtægter med hensyn til drift og vedligeholdelse.

11.3. Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer
skal godkendes af Ringkøbing-Skjern Kommune.
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12. Betingelser for, at ny bebyggelse må
tages i brug
12.1. Veje og stier
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er
etableret veje og stier jf. pkt. 8.

Jævnfør Byggelovens § 4 må en bebyggelse må først
tages i brug, når der er:
a) adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen,
b) afledning for spildevand, regnvand, overfladevand
og grundvand, som er i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovgivningen,
c) drikkevandsforsyning, som er i overensstemmelse
med vandforsynings- og miljøbeskyttelseslovgivningen, og
d) forsvarlig mulighed for brandslukning i overensstemmelse med beredskabsloven.
Varmeforsyning
Bebyggelsen skal forsynes med individuel varme til at
afdække den enkelte boligs behov for varme og varmt
vand. Der er i Planloven ikke hjemmel til at fastsætte
hvilken type individuel varme, der anvendes. Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til at tænke i bæredygtige løsninger, f.eks. solvarme og -celler, jordvarme, varmepumper o.lign.
Vandforsyning
Bebyggelsen skal tilsluttes vandforsyning efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisning.
Kloakering
Der er i Planloven ikke hjemmel til at fastlægge bestemmelser om kloakanlæggets udførelse. Tilslutning
til spildevandsanlæg reguleres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Bebyggelsen skal tilsluttes nedsivningsanlæg eller offentlig kloakering efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisning. Regnvand kan behandles på egen grund enten ved nedsivning eller opsamling.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1. Lokalplan nr. 75
Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan nr. 352 ophæves Lokalplan nr. 75 i sin helhed.
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14. Servitutter

Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Midlertidige retsvirkninger
Når forslaget til lokalplan er offentliggjort må de
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af
den endelige plan.

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

Der gælder efter Planlovens § 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og
ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige
anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil.
De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil lokalplanen er endeligt vedtaget og vedtagelsen er
offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen.
Endelige retsvirkninger
Når lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet og
vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt
eller faktisk etableres forhold i strid med planens
bestemmelser.

Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen,
hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan
kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan.

Efter udløbet af indsigelsesfrisen kan byrådet eventuelt give tilladelse til, at en ejendom udnyttes efter forslaget.

En lokalplan medfører ikke “handlepligt”. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når
ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen.
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.

Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen.
Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt
formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse
forudsætninger forlange ejendommen overtaget af
kommunen mod erstatning.
I henhold til Planlovens § 47, kan der foretages
ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder
over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan.
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Vedtagelsespåtegning
Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i henhold til § 24 i Lov om
planlægning, den 2. september 2013.

formand for Teknik- og Miljøudvalget

Jakob Bisgaard
fagchef

Endelig lokalplan.
Endeligt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i henhold til § 27 i Lov om planlægning, den

Ole Kamp
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Jakob Bisgaard
Fagchef

Offentlig bekendtgørelse af lokalplanen
Lokalplanen er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den
Lokalplanen er i henhold til § 54b i Lov om planlægning registreret i PlansystemDK.
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Tillæg nr. 72
til Kommuneplan 2009-2021 Ringkøbing-Skjern Kommune for et
område til sommerhusformål, Mettes Bjerg, Årgab, syd for Hvide
Sande

Ortofoto©Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune
2. september 2013

Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2009-2021 RingkøbingSkjern Kommune
FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET
Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til sommerhusformål ved Mettes
Bjerg, Årgab. Kommuneplantillægget fastlægger bestemmelser for det eksisterende rammeområde, der betegnes 58so001. I relation hertil fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser.
Kommuneplantillægget består af:
En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål.
Bestemmelser med tilhørende kort, der regulerer rammerne for lokalplanlægningen.
Retsvirkninger og klagevejledning.

REDEGØRELSE
Baggrund og formål
Dette tillæg til kommuneplanen er udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 352 efter et ønske om at kunne
udstykkes nye sommerhusgrunde som en huludfyldning i det eksisterende sommerhusområde.
Området ligger syd for Hvide Sande og nord for Årgab mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord og er på ca.
63,7 ha stort. Området er i dag primært bebygget med sommerhuse. Desuden findes en parkeringsplads, der
er et yndet mål for turister.
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Eksisterende rammeområde 58so001 (område til sommerhusformål) udvides i
kommuneplantillægget med det område, der er omfattet af rammeområde 58rf002 (område til rekreativt formål), hvormed rammeområde 58rf002 bortfalder ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. Dette område er sammenfaldende med et mindre område indenfor Lokalplan nr. 75 (område til sommerhusformål) som et område, der skal henligge uforstyrret som ubebyggede klitarealer. Med Lokalplan nr. 352 og Tillæg nr. 72 udlægges således ikke nye arealer til sommerhusformål.
Miljøvurdering
Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og der er således
gennemført en screening af kommuneplantillægget sammen med lokalplanforslaget. Screeningen offentliggøres samtidig med forslaget til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget.
Samlet vurdering af screeningen
De positive effekter af planernes realisering knytter sig hovedsagligt til forbedret fritidsliv.
De mulige negative konsekvenser af planernes realisering knytter sig hovedsagligt til mulige gener fra minkfarme øst for Sønder Klitvej mod Ringkøbing Fjord, som reguleres gennem miljøbeskyttelseslovgivningen.
Desuden vil mindre dele af ubebyggede klitarealer øst for klitfredningslinjen overgå til bebyggede sommerhusgrunde. Der kompenseres for dette ved at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens placering i form af
byggefelter, omfang og ydre fremtræden, hvormed ny bebyggelse tilpasses landskabet og eksisterende omkringliggende bebyggelse. Desuden udlægges arealer til fælles fri- og opholdsarealer, der skal henligge som
naturområder.
Konklusion
Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at kommuneplantillægget ikke omfatter kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelsen af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning af
miljøet.
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BESTEMMELSER
Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2009-2021 Ringkøbing-Skjern Kommune
I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj
2013 med senere ændringer foretages følgende ændring af Kommuneplan 2009-2021 Ringkøbing-Skjern
Kommune:
Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2009-2021 Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdes med henblik på at:
•
•

Sammenlægge rammeområderne 58so001 og 58rf002.
Fastlægge bestemmelser for nyt rammeområde 58so001.

Vedtages Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2009-2021 efter endelig vedtagelse af ny Kommuneplan 20132025 overføres Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013-2025.

Eksisterende bestemmelser for rammeområde 58so001, se kortbilag 1

Kortbilag 1.

Områdets anvendelse
Området er udlagt til sommerhusområde.
Særlige bestemmelser for Årgab
Grunde må ikke udstykkes mindre end 1.200 m2.
Bebyggelsens art og anvendelse
Sommerhusformål.
Sommerhuse.
Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 37 (stiudlæg). Lokalplan nr. 75 (område til sommerhusformål).

3

Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2009-2021 RingkøbingSkjern Kommune
Bebyggelsesforhold
Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 10. Bebyggelsesprocenten beregnes
efter reglerne i Bygningsreglementet.
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etager.
Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 5 m.
Max. etageareal 120 m2.
Zonestatus
Området er ved planens vedtagelse beliggende i sommerhusområde.
Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til sommerhusområde.

Eksisterende bestemmelser for rammeområde 58rf002, se kortbilag 1
Områdets anvendelse
Området er udlagt til Rekreativt område.
Særlige bestemmelser for Årgab
Ingen.
Bebyggelsens art og anvendelse
Ferie- og fritidsformål. Parkeringsplads og rasteplads for éndagsturister.
Driftsbygninger.
Lokalplanlægning
Lokalplan nr. 37 (stiudlæg). Lokalplan nr. 75 (sommerhusformål).
Bebyggelsesforhold
Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage.
Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 5 m.
Parkeringsplads etableret.
”Zonestatus”
Området er ved planens vedtagelse beliggende i landzone.
Området vil med en fremtidig lokalplan udlægges til landzone.
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Rammebestemmelser for nyt rammeområde 58so001, se kortbilag 2

Kortbilag 2.

Områdets anvendelse
Området er udlagt til sommerhusområde.
Bebyggelsens art og anvendelse
Fritliggende sommerhuse i én etage beregnet til én familie samt de til området tilhørende fælles faciliteter,
herunder parkeringsplads og rasteplads for éndagsturister samt driftsbygninger.
Ny bebyggelse skal opføres efter en helhedsvurdering med henblik på, at bebyggelsen tilpasses områdets karakter.
Bebyggelsesforhold
Bebyggelse må ikke opføres med et bruttoetageareal, der overstiger 120 m2. Herudover kan der opføres mindre, sekundære bygninger med et bruttoetageareal op til 35 m2.
Bebyggelse må ikke opføres i mere end én etage.
Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 5 m.
Bebyggelse skal placeres i en afstand til vej, sti og skel på min. 5 m.
Bebyggelse skal placeres og indrettes under hensyntagen til de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier i omgivelserne.
Opholdsarealer
Der skal udlægges opholdsarealer.
Infrastruktur
Sommerhusområderne skal trafikforsynes via interne veje fra Sønder Klitvej.
Der skal sikres offentlig adgang til kysten.
”Zonestatus”
Området ligger i sommerhusområde og vil ved en fremtidig lokalplan forblive i sommerhusområde.
Særlige bestemmelser
Klitfredede arealer skal friholdes for bebyggelse.
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RETSVIRKNINGER OG KLAGEVEJLEDNING
Planloven
I henhold til Planlovens § 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i Planlovens § 12 stk. 2 og 3.
I henhold til stk. 2 kan byrådet inden for byzoner 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.
I henhold til stk. 3 kan byrådet inde for byzoner og sommerhusområder 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.
Forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2009-2021 Ringkøbing-Skjern Kommune offentliggøres samtidig
med forslag til Lokalplan nr. 352 i henhold til Planlovens § 24, med en frist på 8 uger til at fremkomme med
indsigelser mod, eller ændringsforslag til planforslagene.

Vedtagelsespåtegning
Forslag til kommuneplantillæg.
Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i henhold til § 24 i Lov om
planlægning, den 2. september 2013.

formand for Teknik- og Miljøudvalget

Jakob Bisgaard
fagchef

Endelig kommuneplantillæg.
Endeligt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i henhold til § 24 i Lov om planlægning, den

Ole Kamp
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

2013.

Jakob Bisgaard
Fagchef

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den
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2013.

Screening iht. Lov om miljøvurdering
af planer og programmer

Forslag til Lokalplan nr. 352 og Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2009-2021 RingkøbingSkjern Kommune for et område til sommerhusformål ved Mettes Bjerg, Årgab, syd for
Hvide Sande.

5. august 2013

Lov om miljøvurdering
Samlet vurdering af screening
Tjeklistens resultat sammenfattes i en samlet vurdering af om planerne må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet. Heri er der taget
højde for svarene indkommet fra berørte myndigheder.

Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering
af planer og programmer, nr. 939 af 3. juli 2013.
Lovens § 3 stk. 1 fastlægger, at alle fysiske planer
skal indeholde en miljøvurdering, hvis planen
skønnes:
1. at være omfattet af lovens bilag 3 og 4,
2. at kunne påvirke et udpeget internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt, eller i øvrigt
3. at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Resulterer screeningen i, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, skal beslutningen offentliggøres med en begrundelse for afgørelsen.
Miljøvurdering
Resulterer screeningen i, at planen må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal
planforslaget enten indeholde eller ledsages af en
miljøvurdering.

Hvis planer er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og
hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af
mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, skal der
ifølge lovens § 3, stk. 2, kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøvurderingen skal i givet fald omfatte en vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer,
materielle goder (f.eks. privat ejendom, sociale og
kulturelle parametre), landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk
og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

Screening
For at fastlægge om en plan kan få væsentlig indvirkning på miljøet skal kommunen foretage en
såkaldt screening jf. lovens § 4 stk. 2. De kriterier,
der skal anvendes ved screeningen fremgår af
lovens bilag 2. Kriterierne er listet i en tjekliste,
som benyttes ved screeningen.

Omfattes planen af kravet om miljøvurdering, skal
relevante myndigheder inddrages for at få fastlagt
omfanget og detaljeringsgraden af miljøvurderingen.

Høring af berørte myndigheder
Andre myndigheder, hvis område berøres af et
planforslag, skal høres inden kommunen kan afgøre, om der skal gennemføres en miljøvurdering
jf. lovens § 4, stk. 3.
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Screening af planforslag
Beskrivelse af planerne
Lokalplan nr. 352 med tilhørende Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet ud fra et ønske
om at udstykke sommerhusgrunde indenfor et område til sommerhusformål.
Lokalplanen erstatter gældende Lokalplan nr. 75 i sin helhed. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at
sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen. Eksisterende
rammeområde 58so001 (område til sommerhusformål) udvides i kommuneplantillægget med det område, der
er omfattet af rammeområde 58rf002 (område til rekreativt formål), hvormed rammeområde 58rf002 bortfalder ved den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. Dette område er sammenfaldende med et mindre
område indenfor Lokalplan nr. 75 (område til sommerhusformål) som et område, der skal henligge uforstyrret som ubebyggede klitarealer. Med Lokalplan nr. 352 og Tillæg nr. 72 udlægges således ikke nye arealer til
sommerhusformål.
Lokalplanområdet og rammeområdet er ikke sammenfaldende, jf. kortet nedenfor. Områderne ligger syd for
Hvide Sande og nord for Årgab mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Lokalplanområdet er ca. 4,2 ha
stort, og rammeområdet er ca. 63,7 ha stort.

Lokalplanområde og rammeområde er ikke sammenfaldende.
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Vurdering i henhold til § 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Vurdering af planen iht. lovens § 3
Planen er omfattet af lovens bilag 3 og 4 (§ 3, stk. 1
nr. 1)

Ja

Nej
X

Bemærkninger

Hvis ja: Planen fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder mindre ændringer i
sådanne planer? (§ 3, stk. 2)

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt (§ 3, stk. 1 nr. 2)

X

Områderne ligger ca. 125 m vest for Natura 2000-området ved Ringkøbing Fjord.
Det vurderes, at planforslagene på grund
af indholdet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan
påvirke Natura 2000-områderne væsentligt.

Nærværende lokalplanforslag samt forslag til kommuneplantillæg sætter rammer for fremtidige anlægstilladelser uden at forslagene er omfattet af lovens bilag 3 og 4. I det følgende gennemføres derfor en screening
af planforslagene for at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurdering i henhold til lovens § 3, stk. 1,
pkt. 3.
Tjekliste for screening
Har planen væsentlig indvirkning på miljøet?
Risikovurdering
GRUNDVAND
Indebærer planen risiko for indvirkninger på grundvandsressourcens kvalitet og omfang?

Lille

JA
Middel

Stor

NEJ
Nej

POS
Positiv

X

Bemærkninger:
Områderne ligger udenfor områder med drikkevandsinteresser (OD og OSD) samt nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder med hensyn til nitrat (ION). Planforslagene indebærer således ikke væsentlig risiko for indvirkning på grundvandsressourcens kvalitet og omfang.
OVERFLADEVAND
Lille
Middel
Stor
Nej
Positiv
Indebærer planen risiko for væsentlig forøgelse af udledning af overfladeX
vand? (fra p-arealer, udendørsproduktionsarealer etc.)
Bemærkninger:
Planerne muliggør etablering af sommerhuse, hvormed det bebyggede og befæstede areal øges ift. den eksisterende anvendelse.
Der fastlægges begrænsninger for etagearealet, samt at veje og stier ikke må befæstes med fast belægning, hvormed det samlede
befæstede areal holdes må et minimum. Planerne indebærer således ikke risiko for væsentlig forøgelse af udledning af overfladevand.
JORD
Er der risiko for konflikt med kendte jordforureninger i området eller
tilstødende arealer?
Bemærkninger
Der er ikke registreret jordforurening på området.

Lille

Middel

Stor

Nej
X

Positiv

LUFT
Lille
Middel
Stor
Nej
Positiv
Indebærer planen risiko for uhensigtsmæssig placering af luft-forurenende
X
aktiviteter?
Hvis der er luft-forurenende aktiviteter i området, har disse så indflydelse
X
på planen?
Bemærkninger:
Planerne muliggør etablering af sommerhuse, hvormed der kan genereres trafik som en luft-forurenende aktivitet i et øget, men
dog mindre omfang. Planerne indebærer således ikke risiko for uhensigtsmæssig placering af luft-forurenende aktiviteter.
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Langs den østlige side af Sønder Klitvej ligger der flere ejendomme med minkfarme og dambrug, som kan påvirke omgivelserne
med lugt-, flue- og støjgener samt luftforurening.
Af pelsdyrbekendtgørelsen fremgår afstandszoner til særlige områder og nabobeboelse, som gælder ved ændringer, der medfører
forøgede gener for omgivelserne samt ved etablering og udvidelse af pelsdyrhaller og opbevaringsanlæg for pelsdyrgødning. Afstandszonerne bør også overholdes ved etablering af boliger/sommerhusbebyggelse i nærheden af minkfarme for at undgå, at
minkfarmen pålægges yderligere vilkår/begrænsninger ved fornyelse af miljøgodkendelsen.

1) byzone eller sommerhusområde,
2) områder, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til byzone eller sommerhusområde, eller
3) områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og
erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende.
Nabobeboelse
Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. (BEK nr. 1428 af 13/12/2006)

Afstand fra pelsdyrhaller
med ≥ 10.000 pelsdyr
300 m

Afstand fra pelsdyrhaller
med < 10.000 pelsdyr
200 m

200 m

100 m

Ifølge det Centrale HusdyrRegister (CHR) er der 11.400 mink på ejendommen med adressen Sønder Klitvej 39 og 6.800 mink på
ejendommen med adressen Sønder Klitvej 37.
Som det fremgår af kortet nedenfor, ligger en mindre del af lokalplanområdet indenfor afstandszonen for de nærmeste driftsbygninger på Sønder Klitvej 39. Nye byggefelter ligger udenfor, og det vurderes på denne baggrund af ny sommerhusbebyggelse i sig
selv ikke umiddelbart medvirker til at pålægge minkejendommen med yderligere begrænsninger, end allerede fastlagt. Desuden har
området igennem en længere årrække været udlagt til sommerhusformål, og området er således ikke nyt. Minkfarme er omfattet af
reglerne omkring miljøgodkendelse, hvori der kan stilles vilkår omkring bl.a. støjniveau og lugt-emissioner. Det vurderes på denne
baggrund, at minkfarm som luft-forurenende aktivitet ikke har indflydelse på planen.

Ifølge Miljøministeriets Håndbog om miljø og planlægning bør der være min. 300 meter fra dambrug til nærmeste naboer. Ejendommen på Sønder Klitvej 39 har tidligere haft lakseopdræt, men denne produktion ophørte ifølge CHR pr. 1. juli 2010. Andre
dambrug langs Sønder Klitvej ligger mere end 300 meter fra lokalplanområdet, hvormed dambrug ikke vurderes at udgøre en luftforurenende aktivitet, der har indflydelse på planen. Evt. gener fra dambruget reguleres gennem miljøgodkendelsen.
LUGT-GENER
Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering af lugt-
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Lille

Middel

Stor

Nej
X

Positiv

forurenende aktiviteter?
Hvis der er lugt-forurenende aktiviteter i området, har disse så indflydelse
på planen?
Bemærkninger:
Se desuden under luft-gener vedr. minkfarme.

X

STØJ-GENER
Lille Middel
Stor
Nej
Positiv
Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering af støjX
forurenende aktiviteter?
Hvis der er støjforurenende aktiviteter i området, har disse så indflydelse
X
på planen?
Bemærkninger:
Planerne muliggør etablering af sommerhuse, hvormed der kan genereres trafik som en støj-forurenende aktivitet i et øget, men
dog mindre omfang. Desuden kan der forekomme støjgener i et mindre omfang fra menneskelig aktivitet, dels fra de enkelte sommerhuse, dels fra parkeringsarealerne, som bibeholdes i den nye lokalplan. Planerne indebærer således ikke risiko for uhensigtsmæssig placering af støj-forurenende aktiviteter
På Sønder Klitvej ca. 1 km nord for Nymindegab blev der i 2012 foretaget en trafiktælling, der viste, at det gennemsnitlige antal
køretøjer pr. døgn var 3.105. Tilsvarende var der 4.302 pr. døgn på Søndergade i den sydlige del af Hvide Sande. Trafikken på den
øvrige del af Sønder Klitvej vurderes at være af et omfang imellem de to trafiktællinger, og at trafikken, herunder trafikken til putand-take-søen på Sønder Klitvej 53, ikke vil udgøre en væsentlig støjende aktivitet i området.
Se desuden under lugt-gener vedr. minkfarme og dambrug.
TRANSPORT
Lille Middel
Stor
Nej
Positiv
Indebærer planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger i art og
X
mængde af transport? (Luftforurening, ressourceforbrug og klima)
Har art og mængde af transport i området betydning for planen?
X
Bemærkninger:
Et større antal sommerhuse vil generere trafik primært i sommerhalvåret og/eller weekender. Ændringen vurderes at være begrænset, idet lokalplanen ikke giver mulighed for mere end yderligere 7 sommerhusgrunde således, at der samlet indenfor lokalplanområdet kan opføres 22 sommerhuse.
FORSYNING
Lille Middel
Stor
Nej
Positiv
Indeholder planen risiko for at udlægge et område uden miljørigtig forsyX
ning af el, varme, vand og kloak?
Bemærkninger:
El: Bebyggelse skal tilsluttes den almene el-forsyning.
Opvarmning: Området ligger ikke i et område udlagt til kollektiv forsyning, og ny bebyggelsen skal derfor forsynes med individuel
varme til at afdække det enkelte sommerhus behov for varme og varmt vand.
Kloakering: Ny bebyggelse skal tilsluttes nedsivningsanlæg efter Ringkøbing-Skjern Kommunes anvisning. Regnvand kan behandles på egen grund enten ved nedsivning eller opsamling.
Vandforsyning: Ny bebyggelse tilsluttes den almene vandforsyning i Holmsland Vandværk.
DYRE OG PLANTELIV
Lille Middel
Stor
Nej
Positiv
Indeholder planen risiko for ændringer i kvaliteten og omfanget af levesteX
der for planter og dyr? (ex. spredningskorridorer og faunapassager)
Bemærkninger:
Et areal på ca. 1 ha vil med planernes realisering ændrer karakter fra ubebyggede klitarealer til grunde med sommerhusbebyggelse. Et naturområde – som potentielt levested for planter og dyr – vil således blive forstyrret også selvom ubebyggede arealer skal
søges opretholdt som naturarealer. En del af området har været besigtiget, uden at der dog er fundet planter/dyr. På denne baggrund vurderes det, at planerne ikke vil indeholde væsentlig risiko for ændringer i kvaliteten og omfanget af levesteder for planter
og dyr.
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BY-MILJØ / ÅBEN LAND
Lille Middel
Stor
Nej
Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger af det
X
eksisterende bymiljø/ åbne land?
Bemærkninger:
Lokalplanen erstatter den gældende lokalplan i sin helhed, hvorfor der ikke inddrages nye arealer til sommerhusformål. Området,
der i Lokalplan nr. 75 (område til sommerhusformål) er udlagt som et rekreativt område friholdt for bebyggelse, vil med planernes
realisering dog ændre karakter fra ubebygget til bebygget, der vil opleves som en huludfyldning af et eksisterende, større sommerhusområde. Lokalplanen fastlægger dog bestemmelser for bebyggelsens placering og omfang, hvor med det sikres, at bebyggelsen
indpasses i landskabet, herunder at der tages hensyn til klitfredningslinjen for Vesterhavet. Det vurderes på denne baggrund, at
planerne vil indebære en lille ændring af det eksisterende landskab/bebyggelsesmiljø.
BOLIG-MILJØ
Lille Middel
Stor
Nej
Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger af det
X
eksisterende bolig-miljø?
Bemærkninger:
Områderne vil med ny sommerhusbebyggelse blive en huludfyldning af eksisterende sommerhusområde. Lokalplanen muliggør en
forøgelse i det samlede antal af sommerhuse i sommerhusområdet, men sikrer samtidig, at ny bebyggelses indpasses i omgivelserne
ved at fastsætte bestemmelser for placering, herunder byggefelter, omfang og ydre fremtræden således, at påvirkning af det eksisterende bolig-miljø ikke påvirkes væsentligt.
KULTURLIV
Lille Middel
Stor
Nej
Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger af det
X
eksisterende kulturliv?
Bemærkninger:
Planerne muliggør ikke kulturelle faciliteter udover at eksisterende turist-parkeringsplads bibeholdes og at der udlægges fælles friog opholdsarealer.
FRITIDSLIV
Lille Middel
Stor
Nej
Positiv
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger af det
X
eksisterende fritidsliv?
Bemærkninger:
Af kommuneplanens hovedstruktur for turisme-, ferie- og fritidsplanlægning fremgår det bl.a., at dette skal ske på et bæredygtigt
grundlag, i respekt for værdierne i landskabet, naturen og kulturarven samt under hensyntagen til lokalbefolkningen i ferieområderne. Kapacitet og rummelighed indenfor bl.a. eksisterende sommerhusområder skal derfor udnyttes bedst muligt og uden, så vidt
det er muligt, udlæg af nye arealer hertil. Desuden er det målet, at Ringkøbing-Skjern Kommune skal være et levende turistmål.
Lokalplanen vurderes at bidrage til målet om at være et levende turistmål ved at udlægge nye sommerhusgrunde uanset om de
anvendes til lokale eller gæster. Sammen med udlæg af arealer til fælles fri- og opholdsarealer, kan dette medvirke til at forbedre
fritidslivet i kommunen.
KULTURARV, ARKITEKTONISK/ARKÆOLOGISK ARV
Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirkninger af de
eksisterende forhold?
Bemærkninger:

7

Lille

Middel

Stor

Nej
X

Positiv

Der findes ingen fortidsminder indenfor området.

Kommunens afgørelse om, at planerne ikke skal
miljøvurderes, kan påklages til Naturklagenævnet
inden for 4 uger fra lokalplanforslagets offentliggørelse, hvilket også fremgår af lokalplanens annoncering.

Høring af berørte myndigheder
Samlet vurdering af screeningen
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en
screening i henhold til ovenstående skema.

Klagevejledning
Afgørelsen iht. Lov om miljøvurdering af planer
og programmer kan påklages efter de regler, der
er fastsat i den lovgivning, som planerne udarbejdes i henhold til. Det vil sige at der kan klages
over spørgsmål om afgørelsens lovlighed og eventuelt andre retslige spørgsmål herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages
over afgørelsens hensigtsmæssighed.

De positive effekter af planernes realisering knytter sig hovedsagligt til forbedret fritidsliv.
De mulige negative konsekvenser af planernes
realisering knytter sig hovedsagligt til mulige
gener fra minkfarme øst for Sønder Klitvej mod
Ringkøbing Fjord, som reguleres gennem miljøbeskyttelseslovgivningen. Desuden vil mindre
dele af ubebyggede klitarealer øst for klitfredningslinjen overgå til bebyggede sommerhusgrunde. Der kompenseres for dette ved at fastlægge
bestemmelser for bebyggelsens placering i form af
byggefelter, omfang og ydre fremtræden, hvormed ny bebyggelse tilpasses landskabet og eksisterende omkringliggende bebyggelse. Desuden
udlægges arealer til fælles fri- og opholdsarealer,
der skal henligge som naturområder.

Der kan klages indenfor 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget. Klagen skal være skriftlig og
sendes pr. e-mail til land.by.kultur@rksk.dk eller
eventuelt pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Toften 6, 6880 Tarm.
Ringkøbing-Skjern Kommune sender snarest og
senest 4 uger fra datoen for annoncens offentliggørelse klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet med sagens relevante dokumenter.

Konklusion
Med baggrund i ovenstående vurderes planen ikke
at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da
virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Nævnet opkræver klagegebyr på 500 kr. Gebyret
tilbagebetales hvis der gives helt eller delvist
medhold i klagen.

Kommunens afgørelse annonceres samtidig med
annonceringen af planforslagenes vedtagelse og
fremlæggelse til offentlig debat.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk. Spørgsmål om planens lovlighed
kan indbringes for domstolene inden 6 måneder
efter den offentlige bekendtgørelse.
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