
Åbnings- og telefontider 
Mandag 10.00-17.00  

Tirsdag-fredag 10.00-13.30 

 

 

Returadresse 
Land, By og Kultur – Sekretariatet 
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing 

 
 

 
Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide 
Toldbodgade 4, 1.,-sal 
6960 Hvide Sande 
  

 

 

 

 

Forslag til Lokalplan nr.  398 og Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 for område 

til centerformål med blandede byfunktioner ved Langsand i Hvide Sande samt 

afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering 

 

Byrådet har på sit møde den 10. oktober 2017 vedtaget at offentliggøre: 

• Forslag til Lokalplan nr. 398. 
• Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2017-2029 

 

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at sikre, at området kan anvendes til 
centerformål med blandede byfunktioner, herunder ferieboliger, feriecenter og servicefaciliteter 
med tilhørende mindre butik og en mindre café eller restaurant. 

Planforslagene er vedtaget efter Lov om planlægning1. 
Planerne kan på nuværende tidspunkt ikke påklages, da der er tale om forslag. 

Planerne kan ses i kommunes to borgerservicecentre og på Hvide Sande Bibliotek samt på 
Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside www.rksk.dk/kommuneplanoglokalplaner 

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til planlægger Ann Holm Nielsen på telefon 99 74 17 
57. 

 

Midlertidige retsvirkninger 

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke 
bebygges, ændre anvendelse eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de 
endelige vedtagne lokalplan. Se mere i Lov om planlægning2. 

 

Kommuneplantillæggets juridiske betydning 

                                                             
1 Planlovens § 24, LBK nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer 

2 Planlovens § 17, LBK nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer 
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I henhold til Planlovens § 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om 
reglerne i Planlovens § 12 stk. 2 og 3. 

Byrådet kan for arealer i byzone modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med 
kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Desuden kan byrådet inden 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. 

 

Høringsperiode og indsigelser 

Planforslagene er i høring i 8 uger fra den 13. oktober 2017 til og med den 8. december 2017.  

Har du bemærkninger eller indsigelse til planforslagene, skal Ringkøbing-Skjern Kommune 
have modtaget disse inden høringsperiodens udløb.  

Send dine bemærkninger pr. mail til land.by.kultur@rksk.dk. Skriv ”Indsigelse til lokalplan 398 
og tillæg 3” i emnefeltet. 

Alternativt kan du sende dine bemærkninger pr. brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, 
By og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.  
 

 

Afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planerne 

Ringkøbing-Skjern Kommune har screenet planforslagene i henhold til Miljøvurderingsloven3. 
På baggrund af screeningen har kommunen truffet afgørelse om, at planerne ikke er omfattet 
af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er at virkeliggørelsen af planerne ikke vurderes 
at medføre væsentlig indvirkning på miljøet. 

Generelt knytter de mulige negative konsekvenser af planernes realisering sig til  
- Mulig konflikt med V1-kortlagt jordforurening uden for planområdet  
- Mulige lugtgener fra eksisterende renseanlæg beliggende øst for planområdet 
- Mulige støjgener fra eksisterende erhvervsvirksomheder og den omkringliggende 

erhvervshavn nær planområdet  
- Forøgelse af trafikmængden  
- Forsyning hhv. varme og spildevand  
- Naturbeskyttelse i henhold til §3-registrering (strandeng)  
- Kulturarv, arkitektonisk/arkæologisk arv  

 
Se uddybende beskrivelse i screeningen, som er vedhæftet planforslagene.  
Der træffes derfor, med hjemmel i § 8, stk. 2 og § 10 i lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), afgørelse om, at der ikke skal foretages en 
miljøvurdering af planen efter lovens § 8, stk. 1. Afgørelsen kan påklages vedrørende retslige 
forhold til Planklagenævnet4. 

 

                                                             
3 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017 

4 Jf. § 48, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017) samt § 58, stk. 1, nr. 3 i planloven (LBK nr. 1529 af 23. 

november 2015 med senere ændringer) 
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Klagevejledning vedrørende afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planerne 

Afgørelsen kan i henhold til planlovens (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 med senere ændringer) § 
58, stk. 1, nr. 3 påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.  

Klagefristen er 4 uger og udløber den 10. november 2017 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du 
finder ved at søge efter ”klageportal” på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er indsendt til Planklagenævnet og når du har indbetalt et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder eller organisationer til Planklagenævnet. Du betaler gebyret via 
elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, der 
har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klageberettiget er erhvervs- og vækstministeren 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.  

 
 

Afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af projektet (VVM) 

Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af indsendt projektansøgning gennemført en 
screening af projektet i henhold til Miljøvurderingsloven5. 

På baggrund af screeningen har kommunen truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet 
af krav om miljøvurdering (VVM). Baggrunden herfor er, at etablering af projektet vurderes 
ikke at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. 

Generelt knytter de mulige negative konsekvenser af projektets realisering sig til  
- V1-kortlagt jordforurening i området, mulige lugt- og støjgener fra virksomheder i 

nærområdet,  
- forøgelse af trafikmængden i området,  
- behovet for ny forsyning i området, hhv. varme og spildevand,  
- § 3 beskyttet natur inden for området.  

 

Se uddybende beskrivelse i projektscreeningen, der sammen med projektansøgningen kan ses 
på kommunens hjemmeside. Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 21, stk. 1 i 
Miljøvurderingsloven og kan påklages vedrørende retslige forhold til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet6. 

 
Klagevejledning vedrørende afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af projektet 

                                                             
5 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017 

6 Jf. § 49, stk. 1 og 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10/05/2017) 
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Afgørelsen kan i henhold til Miljøvurderingslovens (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 49, stk. 1 påklages 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. 

Klagefristen er 4 uger og udløber den 10. november 2017 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder ved at søge efter ”klageportal” på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, som du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 
myndighed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet og når du har indbetalt et gebyr på 900 kr. 
for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder eller organisationer til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du betaler 
gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, der 
har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren 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.  

 

 

 
 

 

Venlig hilsen 

 
Henrik Hauge 
 
Land, By og Kultur – Sekretariatet 
Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

 

 

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver 

personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, 

blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at 

berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. 

 

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig. 

 


