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Referat møde 6.5.2022 

Deltagere: 

Ringkøbing-Skjern Kommune: 

Hans Østergaard, borgmester (HØ) 

Ole N. Knudsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget (ONK). 

 

Forretningsudvalget for Sammenslutningen: 

Tage Schmidt (TS) 

Ivan Laursen (IL) 

Leif Steen Andersen (LSA) 

Ole Andersen (OA) 

Afbud fra Jan Fuglsang. 

 

Notatet tager udgangspunkt i de spørgsmål, som inden mødet blev sendt fra Sammenslutningen til 

Ringkøbing-Skjern Kommune. 

• TS gav indledningsvis udtryk for ønsket om dialog og respekt for det politiske system. 

 

• HØ gav udtryk for, at vi måske har forskellige interesser, men at vi ”i bund og grund vil det samme”. 

 

• HØ om turisme i kommunen: Turismen genererer en omsætning pr. år på ca. 4 mia. kr. og 4.-5.000 

arbejdspladser. Målet er ikke mere en vækst i antal turister, men kvalitet frem for kvantitet. 

Naturen skal beskyttes og benyttes. TS spurgte ind til, om kommunen har konkrete planer for 

turismen. 

 

• ”Færdsel” i klitterne og dermed slid på klitterne: HØ gav udtryk for, at han ikke har indtryk af, at 

turisternes færdsel i klitterne udgør et stort problem. HØ understregede sommerhusejernes ansvar 

for at gøre lejere opmærksom på god opførsel i klitterne, og han blev oplyst om 

Sammenslutningens/kommunens pjece. Der blev fra Sammenslutningen lagt op til et samarbejde 

mellem myndigheder, og at kommunen med fordel kunne deltage i det årlige klitsyn. 

 

• Skiltning: Hvem ejer skiltene, oplysningsskilte/forbudsskilte. Sammenslutningen blev opfordret til at 

sende billeder af ”problematiske skilte” til ONK, som af HØ blev opfordret til at tage emnet op. 

 

• Holmsland Klitvej: Der var enighed om, at det ikke er ”den gennemgående trafik”, som er 

problemet, men at problemet er til- og frakørsel til klitvejen. Fra Sammenslutningen blev der 

opfordret til dialog med grundejerforeningerne om løsninger på bedre til- og frakørsler. Ligeledes 

opfordrede Sammenslutningen kommunen til at tage Sammenslutningen med i eventuelle 

arbejdsgrupper. 

 

• §3-sager: Kommunen har jo medio april 2022 modtaget et brev fra Ankestyrelsen om den 

mangelfulde behandling i kommunen af byggesager i forhold til §3 i Naturbeskyttelsesloven. 

Kommunen er i gang med at udarbejde et svarbrev til Ankestyrelsen om, hvordan man vil tackle de 

ca. 600 §3-sager. Brevet er ikke sendt endnu (frist på 2 mdr.), og indtil der foreligger et svar fra 

Ankestyrelsen på kommunens brev, befinder man sig i et vakuum. Der var ikke noget svar på 
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forventet tidshorisont på behandlingen af §3-sagerne i kommunen. ONK gav udtryk for, at man 

forhåbentlig ikke skulle behandle ”enkeltsager”, og at det derfor ikke så så voldsomt ud. 

Sammenslutningen efterlyste at se brevet fra Ankestyrelsen, og det blev noteret af HØ og ONK. 

 

• Dræn: Sammenslutningen gav udtryk for, at vi savner en praktisk vejledning/ et idekatalog for 

gennemførelse af drænprojekter, og at vi gerne ser, at kommunen påtager sig en mere aktiv rolle.  

 

• Store sommerhuse: HØ stillede spørgsmålstegn ved, hvad der skal til, for at et sommerhus er ”et 

stort sommerhus”. HØ mente ikke, at der er den store forskel på nye og gamle regler for 

bebyggelsesprocenten. Vedr. planerne om generelt at forhøje bebyggelsesprocenten i eksisterende 

lokalplaner, svarede ONK, at ”det ikke er noget, man arbejder voldsomt på”. ONK fortalte om 

kontrol med benyttelsen af de 50 m2, man må bygge ud over selve beboelsen, og fortalte om det 

kontrolbesøg, Udvalget havde været på. ONK gav udtryk for, at kommunen vil være aktiv i sin 

kontrol af benyttelsen af de 50 m2. 

 

• Kystsikring: IL gav udtryk for Sammenslutningens holdning til manglende kystsikring ud for 

Holmsland Klit, og gav udtryk for, at en henvendelse fa borgmesteren til Kystdirektoratet ville være 

godt. Som svar herpå sagde HØ, at det må være Kystdirektoratet, som har forstand på kystsikring. 

IL gav også udtryk for et manglende samarbejde mellem de involverede myndigheder, og at det 

ville være godt, hvis kommunen påtog sig en koordinerende rolle og f.eks. deltog i klitsyn. 

 

• Affald: ONK orienterede om planerne på området. 

 

• Kabellægning af luftledninger på Holmsland Klit. OA gjorde opmærksom på ønsket om 

kabellægning af luftledningerne. 
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