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Kommunegrænse

Baggrunden for udarbejdelse af denne
lokalplan er byrådets ønske om at sikre
en bevarelse af de egnskarakteristiske
klitgårde, som findes i kommunen. At
sikre denne bygningsmæssige kulturarv,
som har udviklet sig i et tæt samspil
med landskabet, det særlige vejrlig og
levevilkårene på egnen.

Endvidere ønsker byrådet at sikre, at de
bevaringsværdige klitgårde fortsat - og
eventuel efter ophør af en landbrugs-
mæssig drift - vil kunne anvendes til
forskellige formål, som gør det økono-
misk muligt at eje og vedligeholde ejen-
dommens bygninger og omliggende
arealer samtidig med, at anvendelsen
sker med respekt for klitgården og de 
til gården knyttede arealer.

Først i 1990’erne foretog Kulturarvs-
styrelsen en temagennemgang af de
vestjyske klitgårde med henblik på en

fredning af flere klitgårde end de alle-
rede fredede. Gennemgangen resulte-
rede i fredning af yderligere to gårde i
Ringkøbing Kommune - Husby Klitvej
5 og Husby Klitvej 33. Byrådet ønskede
imidlertid at flere klitgårde blev sikret
for eftertiden.

Derfor gik Holmsland og Ringkøbing
Kommuner sammen med Kulturarvs-
styrelsen og Miljøministeriets Lands-
planafdeling om at undersøge mulighed-
erne for - gennem udarbejdelse af en
bevarende lokalplan og vejledning - at
sikre nogle af disse vestjyske kulturvær-
dier langs den jyske vestkyst.

Dette arbejde har foreløbigt resulteret 
i udgivelse af et hæfte med gode råd 
til vedligeholdelse og istandsættelse af
klitgårde og nu - bevarende lokalplaner:
en for Ringkøbing Kommune og en for
Holmsland Kommune. Det samlede 
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LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL

materiale vil utvivlsomt kunne give in-
spiration til udarbejdelse af tilsvarende
planer i andre kommuner.

De vestjyske klitgårde repræsenterer en
enestående lokal bygningstradition, som
måske mere end noget andet, er udformet
ud fra stedets betingelser materialemæs-
sigt, landskabeligt og klimamæssigt. Der
er derfor en nøje overensstemmelse og
sammenhæng mellem klitgårdenes oprin-
delige anvendelse, indretning og udform-
ning - herunder materialebrug - og deres
placering i kystklitlandskabet mellem
klitterne og det åbne, flade bagland.

Materialemæssigt udtrykker klitgårdene
på mange måder de moderne tanker 
om økologisk og bæredygtigt byggeri.
Blandt andet stammer stråtagene fra
fjordenes og vandløbenes rørskov, mure-
nes karakteristiske store, mørke og
hårdtbrændte teglsten er produceret 

Lokalplanen er en bevarende lokalplan
for vestjyske klitgårde og omfatter ni
klitgårde, spredt liggende i klitland-
skabet mellem Vestkysten og Hoved-
landevej 181 i den nordvestlige del af
Ringkøbing Kommune.

I lokalplanen er de enkelte klitgårde
nærmere afgrænset og angivet som 
9 delområder.

De 9 delområder ligger inden for
cirklen vist på kortudsnittet til højre.

Lokalplanområdets beliggenhed
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af lokalt ler, der er brændt på de større
gårdes tidligere egne 'teglværker', og
gårdbelægningerne er anlagt i praktiske,
men også meget smukt udformede møn-
stre af de lokale strandsten. Endelig
indgår der i mange trækonstruktioner
strandingstømmer opsamlet på den
jyske vestkyst.

Der er ingen tvivl om, at bl.a. arkitekten
Ulrik Plesner har været kraftigt inspi-
reret af de vestjyske klitgårde i sit arbej-
de, og har viderebragt denne inspiration
til Landsforeningen Bedre Byggeskik,
der bl.a. brugte klitgårdene som for-
billede for en højnelse af det danske
arkitekturniveau.

De gode resultater fra Bedre Byggeskik
perioden skyldtes, at man ikke kopie-
rede, men lod sig inspirere - bl.a. af de
vestjyske klitgårde.

I dag er det langtfra alle de nye byggemateri-
aler, der er velegnede til at vedligeholde de
gamle klitgårde, og materialerne egner sig
heller ikke alle sammen til det særlige klima
og vejrlig ved den jyske vestkyst.

Det stiller krav til både ejere, håndværkere 
og rådgivere, hvis den særlige bygningskultur,
som klitgårdene er udtryk for, skal bevares.

For at give vejledning til hvordan man ved-
ligeholder og ombygger de gamle gårde og land-
huse har Holmsland og Ringkøbing Kommuner
i samarbejde med Miljøministeriet, Kultur-
ministeriet og Raadvad-Centeret udgivet et
hæfte med gode råd om vedligeholdelse og
istandsættelse af klitgårde. Vejledningen er
benyttet som sammenhørende bilag til
lokalplanen.

Formålet med lokalplanen er at sikre de
bevaringsværdige klitgårde, som fortsat
ligger spredt i det vestjyske klitlandskab
og med deres karakteristika præger om-
rådet. Og hvor det er muligt også at
fastholde eller genskabe de oprindelige
sammenhænge, der var mellem bebyg-
gelse og omgivende natur.

KLITGÅRDE 

i

HOLMSLAND OG RINGKØBING KOMMUNER

Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse
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EKSISTERENDE FORHOLD

Lokalplanens ejendomme og anvend-
else / Lokalplanen omfatter som tid-
ligere nævnt en række spredtliggende
delområder (angivet på vedsiddende
kortudsnit med numrene B1 til S2).

Ejendommene, som er omfattet af
lokalplanen, har hidtil været anvendt til
boligformål, landbrugsformål, museums-
formål samt ferie- og fritidsformål.

Inden for lokalplanens område er der
fortsat en landbrugsmæssig drift på
ejendommene Husby Klitvej 5 og 7 (B2
og B3) samt Vedersø Klitvej 2 (B7).

Zoneforhold / Med undtagelse af 2
ejendomme ligger alle arealer - som er
omfattet af lokalplanen - i landzone. De
2 undtagelser er ejendommene Vedersø
Klitvej 8 (S1) og Vedersø Klitvej 61 (S2),
som begge ligger i sommerhusområde.

Ejerforhold / Matr. nr. 7 a Husby Klit,
Husby (B2) ejes af Skov- og Natursty-
relsen. Øvrige ejendomme er i privat eje.

Landbrugspligt / Følgende matrikler er
undergivet landbrugspligt i henhold til
landbrugsloven: Matr. nre. 1 a, 2 a, 3 a,
5 a, 7 a, 7 c, 8 a og 9 o Husby Klit.

Fredninger / Bebyggelse og umiddel-
bare omgivelser på Husby Klitvej 5, 23
og 33 (B2, B5 og B6) er fredet i henhold
til lov om bygningsfredning og bevaring
af bygninger og bymiljøer. Fredningen af
Husby Klitvej 5 omfatter den firelængede
gård med den brostensbelagte gårdsplads
og stenpigningen langs bygningernes
yderside. Fredningen af Husby Klitvej
23 omfatter den firelængede gård samt
den omgivende og på gårdspladsen vær-
ende brolægning og på Husby Klitvej 33
omfatter fredningen den firelængede
klitgård, den spånklædte lade, udhuset,

de strandstensbelagte arealer og mød-
dingsmuren. Fredningernes nærmere
indhold kan rekvireres hos Kulturarvs-
styrelsen.

Husby Klitvej 3, 5, 7, 17 og 23 (B1, B2,
B3, B4 og B5) er omfattet af frednings-
kendelser afsagt af Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds. Kendelserne
omfatter bebyggelse, hegning, beplant-
ning, afvanding og terrænændring.

Terræn og beplantning / Ejendommene
ved Husby Klitvej ligger alle på det flade
areal mellem klitfod og vejen. Ejendom-
mene ligger frit uden træer og buske.

Ejendommene ved Vedersø Klitvej
ligger i og i tilknytning til sommerhus-
område. Ejendommen Vedersø Klitvej 2
(B7) ligger relativt frit og uden beplant-
ning umiddelbart omkring bebyggelsen.
På ejendommen Vedersø Klitvej 8 (S1)

Lokalplanens delområder

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

s1

s2
Kommune-
grænse

n

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

s1

s2
Kommune-
grænse

n

Eksisterende forhold

De klitgårde, der er medtaget i lokalplanen,
ligger alle ved den gamle landevej langs
Vestkysten.

Delområderne B1-B7 ligger i landzone.

Delområderne S1 og S2 ligger i sommerhus-
område.

Lokalplanens delområder / De sorte streger
angiver matrikelskel.

Eksisterende forhold / De røde streger angiver
terrænkoter, de sorte angiver brugsgrænser,
grøn angiver skov, de blå angiver kyst, søer 
og vandløb.
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er der en beplantning syd og øst for be-
byggelsen. På Vedersø Klitvej 61 (S2) er
der lidt beplantning syd for bebyggelsen.

De ejendomme, der drives landbrugs-
mæssigt, anvendes inden for lokalplanens
delområder kun til afgræsning eller
henligger som natur.

Bebyggelse / På 8 af de 9 ejendomme,
som lokalplanen omfatter, er boliglængen
opført i én etage uden udnyttet tagetage.
Kun på ejendommen Husby Klitvej 3
(B1) er der registreret et udnyttet
tagetageareal.

Klitgårdens form er på de fleste af ejen-
dommene det fuldtudbyggede firelæng-
ede bygningskompleks. På enkelte ejen-
domme er der senere tilbygninger og
fritliggende avls- og driftsbygninger.

Bebyggelsen varierer i alder - spændende
fra opførelsesår 1775 til 1887. Altså et
tidsmæssigt spænd på ca. 100 år.

Om de enkelte bebyggelsers alder, be-
varingsværdi m.v. henvises til side 14 og
til bilag nr. 3 bagest i lokalplanen.

Klitgårdene i Ringkøbing Kommune ligger ensomt på den strækning, man i ældre tid kaldte ‘æ Nørre Klit’ svarende til Husby Klit og Vedersø
Klit. På denne strækning ligger der langt færre klitgårde end på ‘æ Sønder Klit’ svarende til Holmsland Klit, hvor der var tendens til at samle
bebyggelserne i klynger.

‘Strandgården’, Husby Klitvej 5, opført i 1875, er et godt eksempel på en af disse store firelængede og i øvrigt velbevarede ensomt beliggende
klitgårde opført på det flade areal tæt ved klitfoden. Såvel i landbokulturel som æstetisk henseende er netop samspillet med de landskabelige
omgivelser af uvurderlig betydning for klitgårdene i Ringkøbing Kommune, og det betyder naturligvis, at de klitgårde, der har bevaret deres frie
beliggenhed i klitlandskabet, bliver ekstraordinært bevaringsværdige.

Østgavlen af ‘Strandgården’s’ stuehus med det
for de vestjyske klitgårde karakteristiske smukke
samspil mellem det røde murværk og de hvid-
kalkede gesimser og hjørnelisener.

Den mest udbredte murede gesimstype er den 
i fagsproget kaldte ‘tandsnitsgesims’, der er
udformet i 3 skifter således, at hver anden kop
i det andet skifte samt hele 3. die skifte ligger
et par cm længere fremme i forhold til det
underliggende skifte.

Gesimserne følger gavlene rundt hvor de
afsluttes 60-70 cm inde på murfladen i en
såkaldt ‘bukkehovedafslutning’.

Vejadgang / Vejadgangen til de enkelte
ejendomme sker i dag fra henholdsvis
Husby Klitvej (hovedlandevej 181) og
kommunevejen Vedersø Klitvej.
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LOKALPLANENS INDHOLD

‘Strandgården’, Husby Klitvej 5. Klitgårdens hovedfacade mod syd er et godt eksempel på den stilrene og meget sikre udførelse af sydfacaden med en
stramt symmetrisk opbygning og med en taktfast vinduesinddeling, som er kendetegnende for de store klitgårde på Husby Klit.

‘Strandgården’ ejes af Skov- og Naturstyrelsen, og er i dag et meget besøgt museum, hvor man bl.a. kan få et fint indtryk af de barske levevilkår i
de yderste klitrækker i gamle dage.

Planidé / Planens hovedidé er at sikre
klitgårdsbebyggelsen og bebyggelsens
samspil med det omliggende landskab.
Planen skal således sikre, at klitgårdene
ligger frit og ikke bliver gemt bort bag
hegn, jordvolde eller tæt beplantning.
Der må derfor ikke anlægges lukkede
haver omkring den ældre gårdbebyggelse,
hvor der tidligere blot højst var en lille
indhegnet nyttehave i bebyggelsens
læside (øst- eller sydside), og der må
ikke plantes eller hegnes, med mindre
det er strengt nødvendigt for en fortsat
landbrugsmæssig drift.

De enkelte klitgårdes oprindelige form
og facadeudtryk skal fastholdes og
eventuelt genskabes i forbindelse med
fremtidige renoveringer/ombygninger.
Herunder placering af vinduer, døre og
luger, gab, valg af vindues-, dør- og
lugetyper, materialebrug i facader og
tag, farvesætning og bevaring af

bygningsmæssige detaljer, som skorstene,
gesimser og lisener.

Endvidere skal lokalplanen fastsætte an-
vendelsesbestemmelser for ejendommene
og for de enkelte længer. Anvendelsbe-
stemmelserne skal følge op på lokalpla-
nens mål om at bevare klitgårdens ydre
og klitgårdens samspil med omgivende
landskab. Samtidig skal anvendelsesbe-
stemmelserne gøre det muligt at bruge
driftsbygningerne til andre formål, når
bygningernes oprindelige formål ophører.

Hæftet 'Klitgårde i Holmsland og
Ringkøbing Kommuner - Gode råd om
vedligeholdelse og istandsættelse' vil
danne grundlag for byrådets administra-
tion af lokalplanen i forhold, som ikke
er præcist beskrevet i lokalplanen.

Anvendelse og bebyggelse i lokalplan-
området / Klitgårdene, der er omfattet
af lokalplanen, ligger i landzone og i
sommerhusområde. Af de i alt 9 ejen-
domme ligger 7 i landzone og 2 i som-
merhusområde. Lokalplanen ændrer
ikke ved zoneforholdet for de enkelte
klitgårde.

Lokalplanen omfatter 9 delområder -
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, S1 og S2.

Delområderne B1, B2, B3, B4, B5, B6
og B7 ligger i landzone. Delområderne
S1 og S2 ligger i sommerhusområde.

Delområdernes afgrænsning er som
udgangspunkt fastlagt i en afstand af ca.
25 m regnet fra de udefra synlige facader
af gårdbebyggelsen. Enkelte steder er
grænserne reguleret i forhold til even-
tuelle tilbygninger, omliggende drifts-
bygninger, klitter og vej.

 Lokalplan TB.qxd  21/06/05  7:39  Side 6



7

Klitgårdenes fire længer var typisk placeret således, at stuehuslængen lå mod syd og ladelængen parallelt hermed mod nord. Tagene på disse 2 længer
løb ud i halvvalmede gavle. De 2 resterende længer, der var bygget mellem stuehus- og ladelængen var en smule lavere end laden. Det var som
regel i den østligste længe, nemlig i læsiden, at porten til gårdspladsen var placeret.

Egnens byggeskik er karakteriseret af en række ensartede detaljer og bygningsdele. Udformningen og detaljeringen varierer fra gård til gård som
individuelle variationer over samme tema. Disse karaktergivende og fortællende detaljer skal man være opmærksom på at bevare og videreføre, når
man vedligeholder sit hus.

Ejendommene i landzone udlægges til
boligformål og ejendommene i sommer-
husområde udlægges til sommerhus-
formål.

På ejendommene i landzone vil byrådet
efter konkret vurdering i hvert enkelt
tilfælde give tilladelse til, at der inden
for den eksisterende bebyggelse og even-
tuelle tilbygninger (jævnfør lokalplanens
bestemmelser herom) kan ske ændret
anvendelse, når det kan ske med respekt
for klitgårdens arkitektur og omgivelser.
Som eksempler kan nævnes mindre
håndværks- og værkstedsvirksomheder,
lager- og kontorvirksomhed, liberale
erhverv, kursus- og undervisningsvirk-
somhed, samt fritids-, turist- og kultur-
orienterede formål - såsom antikhandel
og andre lignende butikker, kunsthånd-
værk og lignende arbejdende værksteder
samt restaurations- og cafévirksomhed.

På ejendommene i sommerhusområde vil
der ikke blive givet tilladelse til indret-
ning af mindre håndværks- og værksteds-
virksomheder eller lager- og kontorvirk-
somhed, men liberale erhverv, kursus-
og undervisningsvirksomhed, samt fritids-,
turist og kulturorienterede formål kan
efter byrådets konkrete vurdering tillades.

I hvert delområde må der højst indrettes
én butik, og den enkelte butiks samlede
bruttoetageareal må højst være 250 m2.

Eksisterende lovlige anvendelser på de
enkelte ejendomme kan fortsætte uanset
lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen
vil for de tre ejendomme, hvorpå der ved
lokalplanudarbejdelsen er registreret en
landbrugsmæssig drift (B2, B3 og B7),
først i fuldt omfang træde i kraft, når
den landbrugsmæssige drift ophører.

Af lokalplanens § 7 fremgår hvilke krav,
der stilles til om- og nybygning samt
renovering.

Vej-, sti- og parkeringsforhold / Ad-
gangsveje, stier og parkeringsarealer må
kun befæstes med pigsten, grus, strand-
skaller eller anlægges som kørespor og
trædestier i naturligt terræn og beplant-
ning (marehalm/hjelm/græs).

Terrænændringer / For at fastholde det
karakteristiske åbne landskab omkring
klitgårdene og sammenhængen mellem
bebyggelse og landskab må terrænregu-
leringer af enhver art, herunder anlæg af
nye volde og stensætninger o. lign. eller
fjernelse af eksisterende terrænanlæg,
ikke finde sted. Herfra dog undtaget
anlæg af et lavere dige omkring urte-
/nyttehave samt fjernelse af eventuelle
kunstige voldanlæg, der 'slører' klitgårds-
bebyggelsen.
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'Bankgården', Husby Klitvej 23 er også et meget fint eksempel på en klitgård, der er passet og plejet med stor respekt for forfædrenes arbejde.
"Bankgården' er firelænget med alle længerne bygget sammen omkring en fint belagt gårdsplads. Nærmest trykket ned af den tunge vestenvind blev
de vestjyske klitgårde lave og faste med længerne samlet om en lukket gårdsplads, der ikke bare kunne holde hønsene inde, men også vinden ude. I
Husby Klit var man nøjeregnende med at bygge klitgårdene i retningen øst - vest. Man kan ikke undgå at blive betaget af disse karakterfulde
gårde, hvis bygningsmæssige ensartethed kendetegner netop denne egn.

Hegning, beplantning og belægning / 
Der må ikke indrettes egentlige havean-
læg. Kun en mindre urte-/nyttehave må
indrettes på ejendommens syd- eller
østvendte arealer. Urte-/nyttehaven skal
placeres i umiddelbar nærhed af bebyg-
gelsen og må indhegnes med et lavt
stakit eller dige af græstørv eller lyngtørv.
For at skabe læ til urte-/nyttehaven må
der op af stakit eller på dige plantes vilde
roser (dog ikke den meget almindelige
vilde rose Rynket Rose) og humle. Med
undtagelse af hegning omkring urte-
/nyttehave må der ikke etableres hegn
eller beplantes.

De ubebyggede arealer omkring bebyg-
gelse skal fremstå som naturgrund i
græs, marehalm, hjelm eller anden lav
klitvegetation. På gårdsplads og langs
bebyggelse må arealerne befæstes med
pigsten (strandsten). Eksisterende pig-
stensbelægninger må ikke fjernes.

Belysning / Belysning af veje, stier,
parkerings- og opholdsarealer er ikke
tilladt. Byrådet kan i forbindelse med
butikker, erhverv og ferieboliger dog
efter konkret vurdering - og såfremt der
foreligger en særlig begrundelse - give
tilladelse til belysning, når den udføres 
i begrænset omfang og som en lav
pullertbelysning.

Skiltning / Skiltning og reklamering 
- herunder opstilling af reklameflag og 
-vimpler - er ikke tilladt. Byrådet kan 
i forbindelse med butikker, erhverv og
ferieboliger dog efter konkret vurdering
give tilladelse til skiltning, som er
tilpasset bebyggelsen.

Rynket Rose (Rosa Rugosa) er en aggressiv
planteart, som udrydder oprindelige og
værdifulde plantesamfund.

Se herom i pjecen 'Beskyt den vilde flora langs
kysterne' udgivet af Skov- og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening og
Friluftsrådet. Pjecen kan rekvireres hos
Frontlinien (tlf 70 12 02 11) eller hos
Teknisk Forvaltning.
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LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Planlægning i kystområder (Planlovens
§§ 5 a, 5 b og 16) / Lokalplanens om-
råde ligger i kystnærhedszone, landzone
og i sommerhusområde. Zoneforholdet
fastholdes.

Den visuelle og funktionelle påvirkning
af kystlandskabet ved virkeliggørelse af
denne lokalplan er ubetydelig, da lokal-
planen er bevarende - såvel for bebyg-
gelse som omgivende landskab. Der
åbnes kun mulighed for i et meget be-
grænset omfang at opføre ny bebyggelse
- kun som en færdiggørelse af klitgårdens
firelængede form på de ejendomme, der 
i dag ikke fremstår firelængede, samt i
nogle få tilfælde opførelse af et ‘æ Lille
Hus’, se næste side.

Planlægning til butiksformål (Plan-
lovens §§ 5 c, 5 d og 16) / Lokalplanen
åbner mulighed for indretning af mindre
butikker. Butiksbebyggelsens påvirkning

af miljøet vurderes at være af under-
ordnet betydning, idet eventuel butiks-
bebyggelse skal indrettes i eksisterende
bebyggelse og højst vil kunne udgøre
250 m2 pr. ejendom. Det kan i øvrigt
anføres, at ejendommene ligger direkte
op til offentlig vej, og at lokalplanen
fastsætter regulerende bestemmelser for
skiltning og belysning i forbindelse med
skiltning.

Naturbeskyttelse (Naturbeskyttelses-
lovens §§ 3 og 8 samt bekendtgørelse
om internationale naturbeskyttelses-
områder § 2) / Ejendommene Husby
Klitvej 7, 17, 23 og 33 (B3, B4, B5 og
B6) er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens bestemmelser for hedearealer
(naturbeskyttelseslovens § 3). Af lovens
§ 3 fremgår det, at der ikke må foretages
ændringer i tilstanden af heder, moser
og lignende, strandenge og strandsumpe
samt ferske enge og overdrev.

Ejendommene Husby Klitvej 3, 5, 7 og
33 (B1, B2, B3 og B6) er omfattet af
naturbeskyttelseslovens bestemmelser
for klitfredede arealer (naturbeskyttelses-
lovens § 8). Af lovens § 8 fremgår det,
at der ikke må foretages ændring i til-
standen af klitfredede arealer. Der må
ikke etableres hegn, og arealerne må ikke
afgræsses. Der må ikke placeres camping-
vogne og lignende. Der må heller ikke
foretages udstykning, matrikulering eller
arealoverførsel, hvorved der fastlægges
skel.

Hvilke dele af de enkelte ejendomme,
der er omfattet af naturbeskyttelsesloven
fremgår af lokalplanens bilag nr. 3 for 
de enkelte delområder.

Dele af ejendommene Husby Klitvej 
17, 23 og 33 (B4, B5 og B6) ligger i
EF-habitatsområde og er omfattet af
'Bekendtgørelse om afgrænsning og

'Mette Banks Gård', Husby Klitvej 33 er et fint eksempel på den særlige byggeskik, der opstod langs den jyske vestkyst i begyndelsen af 1800-tallet.
En byggeskik, der udviklede sig i et tæt samspil med landskabet, det særlige vejrlig og levevilkårene på egnen. Byggeskikken dannede senere for-
billede for bl.a. arkitekt Ulrik Plesner, der var født på den nærliggende Vedersø Præstegård og som 'genbrugte' mange af klitgårdenes karakteristiske
detaljer i sine byggerier, ligesom disse fik afsmittende virkning på 'Bedre Byggeskik'.
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administration af internationale natur-
beskyttelsesområder'.

Arealerne øst for Husby Klitvej er
udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde
og som Ramsarområde.

Det vurderes, at planen ikke vil påvirke
de internationale naturbeskyttelsesom-
råder, da planen er bevarende - såvel for
bebyggelse som omgivende landskab.
Lokalplanen omfatter kun relativt små
spredtliggende områder, og åbner kun
mulighed for et meget begrænset
nybyggeri.

Se endvidere side 15 - Tilladelser og
dispensationer fra andre myndigheder.

Fredninger-bebyggelse / Bebyggelse og
umiddelbare omgivelser på Husby
Klitvej 5, 23 og 33 (B2, B5 og B6) er
som tidligere nævnt fredet i henhold til

lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger og bymiljøer.

Fredninger-omgivelser / Husby Klitvej
3, 5, 7, 17 og 23 (B1, B2, B3, B4 og B5)
er ligeledes som tidligere nævnt omfattet
af fredningskendelser afsagt af Frednings-
nævnet for Ringkøbing amtsrådskreds.
Kendelserne omfatter såvel bebyggelse
som omgivende natur.

Se endvidere side 15 - Tilladelser og
dispensationer fra andre myndigheder.

Udlejning af ferieboliger (Sommerhus-
lovens § 1) / Ejere og brugere af fast
ejendom må ikke uden tilladelse erhvervs-
mæssigt eller for et længere tidsrum end
1 år udleje eller fremleje hus eller hus-
rum på ejendommen til beboelse, med-
mindre det lejede skal anvendes til
helårsbeboelse. Privates udlejning af en
til to ferieboliger, som ejeren også selv

10

benytter, betragtes - ifølge skrivelse nr.
50 af 20. marts 1996 fra Miljø- og
Energiministeriet - ikke som erhvervs-
mæssig udlejning.

Erhvervsmæssig udlejning har til stadig-
hed været administreret meget restriktivt,
og praksis har været, at der typisk ikke er
givet tilladelse til mere end 10 ferielejlig-
heder i en overflødiggjort driftsbygning
på nuværende eller tidligere landbrugs-
ejendomme og under forudsætning af,
at ejeren selv bebor ejendommen. Som
altovervejende hovedregel gives der ikke
tilladelse til udlejning af ferielejligheder/
værelser indrettet i stuehuse.

‘Mette Banks Gård’ - her set fra klittoppen - er et andet godt eksempel på en af de store ensomt beliggende og velbevarede klitgårde på Husby Klit.
Ved siden af den tidligere møddingsplads ligger et ‘æ Lille Hus’. Ved møder med klitgårdsejerne kom det frem, at størsteparten af klitgårdene på
Husby Klit havde haft et sådant ‘æ Lille Hus’ beliggende frit syd/vest for selve klitgården.

‘Æ Lille Hus’ ved Iver Iversen’s klitgård, Husby Klitvej 17, indeholdt tidligere hestestald og overnatningsmuligheder for kuske, der eksempelvis
kom fra Herning for at hente fisk på gården. Lokalplanen (§ 6.3) åbner mulighed for opførelse af et mindre fritliggende ‘æ Lille Hus’ ved de
klitgårde, der ikke har et sådant hus.
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Regionplan 2001 for Ringkøbing Amt
/ Lokalplanen efterkommer regionplanens
mål og retningslinier.

Ejendommene Husby Klitvej 3, 5, 7, 17,
23 og 33 samt Vedersø Klitvej 2 (B1,
B2, B3, B4, B5, B6 og B7) ligger i om-
råder, der i regionplanen er udlagt som
områder, hvor skovrejsning er uønsket.

Hvilke dele af de enkelte ejendomme,
hvor der ikke ønskes skovrejsning, frem-
går af lokalplanens bilag nr. 3 for de
enkelte delområder.

Byrådet har til hensigt at ansøge Region-
planmyndigheden (Ringkjøbing Amt)
om at få udvidet det skovrejsningsnega-
tive område, så alle lokalplanens delom-
råder vil blive udlagt som områder, hvor
skovrejsning er uønsket.

Vestgavlen af ‘Mette Banks Gård’s’ stuehus har ligesom østgavlen udover gesimsen en simpel,
men meget karakteristisk udsmykning bestående af mørke, trappeformede bånd, der løber
parallelt med gesimserne. Til disse trappebånd anvendes mørkbrændte mursten, der klart ad-
skiller sig fra den øvrige murflade og sammen med gesimsen markerer sig stærkt i overgavlene.

Som regel er det stuehusene, der er forsynet med denne udsmykning, men også mange lade-
bygningers gavle har en tilsvarende udsmykning.

Østgavlen af ‘Mette Banks Gård’s’ stuehus, Husby Klitvej 33. Som andre af de nordligst beliggende klitgårde på Husby Klit er ‘Mette Banks Gård‘
opført i gule mursten. Også udformningen af gesimsen på ‘Mette Banks Gård’ afviger fra gesimserne på de sydligere beliggende klitgårde ligesom
den heller ikke er hvidkalket. Gesimsen er dog fortsat udformet i 3 skifter, der er trukket nogle cm frem i forhold til gavlmurværket, men mur-
stenene i det andet skifte er placeret med et hjørne udad i stedet for kopperne og danner en form for et savtaksmønster. Gesimsen afsluttes i den
karakteristiske ‘bukkehovedafslutning’ ca. 70 cm inde på gavlfladen og udgør en meget dekorativ udsmykning.
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Kommuneplan 1997 

Lokalplanens delområder ligger dels i sommerhusområdet Vedersø Klit dels i det åbne land.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for områderne S1 og N1.

I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser for område S1 gælder følgende for lokalplanlægning 
inden for rammeområdet:

a Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse. Inden for et nærmere fastlagt afgrænset 
område åbnes der mulighed for helårsbeboelse, butikker og mindre værksteder til områdets daglige 
forsyning, samt et område til hoteldrift og kursusvirksomhed.

b Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 10 ved sommerhusbebyggelse, 25 ved 
bebyggelse til helårsbeboelse og 40 ved erhvervsbebyggelse og bebyggelse til offentlige formål. Byrådet 
kan ved erhvervsbebyggelse i særlige tilfælde tillade en bebyggelsesprocent på 50.

c Eksisterende gamle landbrugsbygninger bevares, og der åbnes mulighed for at anvende disse til helårs- 
eller sommerbeboelse. Beboelsens omfang må ikke overstige 10% af grundens areal.

d Bebyggelsen må ikke opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage.

e Mindst 25% af området skal anvendes til større samlede friarealer.

f Bebyggelsen skal af hensyn til forebyggelse af støj og anden forurening placeres således, at 
mindsteafstanden til amtsvejens midte udgør 50 m.

I henhold til kommuneplanens rammebestemmelser for område N1
gælder følgende for lokalplanlægning inden for rammeområdet:

a Områdets anvendelse fastlægges til naturområde, dog med mulighed for jordbrugsmæssig udnyttelse.

b Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. Siloer i tilknytning til landbrugsejendomme dog 15 m.

c Vindmøller kan ikke tillades opstillet i naturområderne.

Dog kan husstandsmøller (under 35 kW og max. 20 m navhøjde) tillades opstillet i overensstemmelse med 
reglerne i hovedstrukturens afsnit herom.

d Tekniske anlæg skal placeres og udformes under hensyn til omgivelserne.

e Byrådet vil ikke anbefale overfor zonelovsmyndigheden, at der etableres virksomheder, der kræver 
zonelovstilladelse, med mindre byrådet skønner, at disse virksomheder ikke ødelægger naturområdernes 
karakter. Virksomheder, der kræver tilladelse efter miljølovens kap. 5, skal, hvad angår placering,
udformning og afskærmning, godkendes af byrådet.

f Byrådet kan i naturområder fastlægge bestemmelser for bevaring af beplantning.
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Lokalplanen er udarbejdet i overens-
stemmelse med kommuneplanens øvrige
bestemmelser og intentioner, men er
ikke i overensstemmelse med rammebe-
stemmelser for områderne S1 og N1.
Der er derfor udarbejdet et tillæg (nr.
38) til Kommuneplan 1997.

Eksisterende lokalplan nr. 04.023 /
Delområde S1 og S2 har hidtil været
omfattet af lokalplan nr. 04.023. I for-
hold til bestemmelserne i lokalplan nr.
04.023 er der foretaget følgende ænd-
ringer for ejendomme beliggende i
delområde S1 og S2:

> antal boliger er ændret fra een 
beboelse for én familie til højst 10 
ferieboliger pr. ejendom,

> overgrænse for samlet boligareal er 
taget ud,

> anvendelse af eksisterende bygninger 
er ændret fra 'kan anvendes til ikke 
miljøbelastende erhvervstyper, der 
efter byrådets skøn hører hjemme i 
området' til at 'hovedanvendelsen er 
sommerhusformål (ferieboliger), og at 
byrådet efter konkret vurdering i hvert 
enkelt tilfælde kan tillade en anvend-
else, der vil kunne indrettes med 
respekt for klitgårdens arkitektur og 
omgivelser - eksempelvis fritids- og 
turistorienterede formål som antik-
handel og andre lignende butikker,
kunsthåndværk og lignende arbejd- 
ende værksteder samt restaurations- 
og cafévirksomhed',

> udstykningsmulighed for ejendommen
Vedersø Klitvej 61 er taget ud,

> parkeringskrav for butiksbebyggelse er
ændret fra 1 p-plads pr 30 m2 butiks-
areal til 1 p-plads pr. 60 m2 etageareal,

> max bruttoetageareal på 120 m2 for 
ejendommen Vedersø Klitvej 8 er 
ændret til, at ny bebyggelse skal ske 
som færdiggørelse af den firelængede 
grundform,

> max bygningshøjde er ændret fra  
6 m til at ny bebyggelse skal opføres  
i dimensioner der harmonerer med  
den bevaringsværdige bebyggelse på 
ejendommen,

> facadehøjdekrav på max 2,5 m er 
taget ud,

> pudsning eller vandskuring af yder-
vægge er udtaget og ændret til kun 
at oprindeligt kalkede flader som 
gesimser, hjørnelisener, skorstene  
og sokler skal pudses og kalkes,

> taghældning på 45° og afvalmede 
gavle på mellem 50 og 60° er ændret 

Gavlparti af Bankgårdens ladebygnings østgavl med karakteristiske detaljer, Husby Klitvej 23.
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til at alle tage skal udformes som 
symmetriske sadeltage med halvvalm 
i gavle, og at tagets vinkel med det 
vandrette plan skal være som på den 
bevaringsværdige bebyggelse,

> mulighed for at opføre ny bebyggelse 
i træ er taget ud,

> vinduesfarve på nye vinduer er ændret 
fra overflade i dæmpet farve til at vin-
duer skal fremstå hvide og at karm og 
lodpost kan udføres i kromoxidgrøn,

> faste hegn i forbindelse med bebyg-
gelse er ændret fra at hegn må opføres 
som mur med samme overflade som 
huset eller hegn af lodret stillede 
brædder malet med sort, brun,
svenskrød eller ubehandlet med en 
højde på max 1,8 m til at der ikke må 
etableres hegn eller beplantes med 
undtagelse af et lavt (max 1 m højt) 

træstakit eller dige omkring nye urte-
/nyttehaver og evt. humle eller vilde 
roser op af stakit eller på dige. Stakit 
skal fremstå i træets naturfarve,
farverne kromoxidgrøn, jernoxidrød 
(engelskrød) eller hvid og dige skal 
udføres af græstørv eller lyngtørv,

> befæstelse af mindre terrasser på indtil
20 m2 eller max 25% af bygningsarealet 
er ændret til at ubebyggede arealer 
omkring bebyggelse skal fremstå som 
naturgrund og anlægges i græs,
marehalm, hjelm eller anden lav 
klitvegetation. På gårdsplads og langs 
bebyggelse må arealerne befæstes med 
pigsten (strandsten),

> mulighed for etablering af sandmiler 
til nedsivningsanlæg og kunstige 
klitter langs amtsvejen er taget ud,

14

> krav til indhegning af parceller er 
taget ud.

Jordforurening / Ingen af de berørte
ejendomme er kortlagt på videniveau 
1 og 2.

Kommuneatlas

I Kommuneatlas for Ringkøbing Kommune er samtlige bygninger, der er opført før 1940, registreret og kortlagt med 
henblik på at fastlægge deres bevaringsværdi. For hver enkelt bygning fastlægger registreringen en bevaringsværdi,
der ligger på en karakterskala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste værdi og 9 er den laveste værdi. Grupperne er slået
sammen i tre hovedgrupper: Høj bevaringsværdi (karakter 1-3), middel bevaringsværdi (karakter 4-6) og lav bevarings-
værdi (karakter 7-9).

Byrådet har i forbindelse med den almindelige byggesagsbehandling fastlagt som instruks, at bygninger med en
bevaringsværdi fra 1 til og med 6 ved ombygning, ændringer, udskiftninger m.m. skal fastholde eller forbedre
bevaringsværdien. Nedenfor er de enkelte ejendomme inden for lokalplanområdet oplistet efter opførelsesår og med
angivelse af bevaringsværdi. Opførelsesåret er registreret som det år, hvor boligen er opført.

Opførelsesår Adresse Ejerlav Matr. nr. Bevaringsværdi

1 1775 Vedersø Klitvej 8 Hovedejerlavet, Vedersø 57 a 3

2 1797 Husby Klitvej 23 Husby Klit, Husby 1 a 3

3 1815 Husby Klitvej 33 Husby Klit, Husby 4 a 3

4 1820 Vedersø Klitvej 61 Hovedejerlavet, Vedersø 54 a 6

5 1827 Husby Klitvej 3 Husby Klit, Husby 8 a 5

6 1864 Husby Klitvej 17 Husby Klit, Husby 2 a 3

7 1870 Vedersø Klitvej 2 Husby Klit, Husby 5 a 5

8 1875 Husby Klitvej 5 Husby Klit, Husby 7 a 3

9 1887 Husby Klitvej 7 Husby Klit, Husby 3 a 4

Om de enkelte bebyggelser i øvrigt henvises til bilag nr. 3 bagest i lokalplanen

Hjørnelisen ‘Strandgården’, Klitvej 5.
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TILLADELSER OG DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER

Lokalplanens virkeliggørelse kan kræve
tilladelse/dispensation fra følgende
myndigheder:

1 / I henhold til Landbrugslovens § 9
kan ændret anvendelse af en beboelse på
en landbrugsejendom, der er undergivet
landbrugspligt, kun ske såfremt Jord-
brugskommissionen for Ringkjøbing
Amt har meddelt tilladelse til det.

2 / I henhold til Lov om offentlige veje
§§ 70 og 71 må der ikke uden tilladelse
fra Ringkjøbing Amt etableres nye over-
kørsler og tilslutninger af veje og stier til
offentlig vej inden for 100 m fra den
berørte strækning af Husby Klitvej samt
ske ændret benyttelse af eksisterende
overkørsler inden for en afstand af 100
m fra Husby Klitvej.

3 / I henhold til Naturbeskyttelseslovens
§ 3 jf. § 65 må der ikke uden tilladelse
fra Ringkjøbing Amt foretages ændringer
i tilstanden af heder, moser og lignende,
strandenge og strandsumpe samt ferske
enge og overdrev.

4 / I henhold til Naturbeskyttelseslovens
§ 8 jf. § 65 må der ikke uden tilladelse
fra Skov- og Naturstyrelsen foretages
ændringer i tilstanden af klitfredede
arealer.

5 / I henhold til Naturbeskyttelseslovens
§ 21 må der i det åbne land ikke uden
tilladelse fra Ringkjøbing Amt anbringes
plakater, afbildninger, fritstående skilte,
lysreklamer og andre indretninger i
reklame- og propagandaøjemed. Det 
er dog tilladt at opsætte virksomheds-
reklamer, som anbringes i umiddelbar
tilknytning til virksomheden, når de
ikke virker dominerende i landskabet 

og ikke er synlige over store afstande.
Endvidere at opsætte mindre oplysnings-
skilte vedrørende næringsdrift eller virk-
somhed opsat på egen ejendom eller ved
indkørsel til egen ejendom fra nærmeste
offentlige vej eller private fællesvej.

6 / I henhold Naturbeskyttelseslovens §
50 må der ikke uden tilladelse fra Fred-
ningsnævnet for Ringkjøbing Amt
opføres bebyggelse og lignende, hegnes,
plantes, afvandes og foretages terræn-
ændring på de i henhold til frednings-
kendelse fredede arealer.

7 / I henhold til Naturbeskyttelseslovens
§ 101 jf. 'Bekendtgørelse om afgræns-
ning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder § 7' må der
ikke uden udtalelse fra Ringkjøbing
Amt gives tilladelser, dispensationer,
godkendelser m.v., som kan indebære
forringelse af områdets naturtyper og

Bankgården, Husby Klitvej 23. Strandstensbelægning på  gårdspladsen. Klitgårdenes gårdspladser blev ofte belagt med strandsten stillet på kant 
i forskellige mønstre, hvori ligeledes indgik et bevidst farvevalg således, at sten af en bestemt størrelse og farve eksempelvis blev anvendt til de
såkaldte ‘fagstriber’, der er lagt som rulleskifter og opdelte gårdspladsen i lange baner.

Mange steder har man ladet gårdens høns få adgang til gårdspladsen for at få strandstensbelægningen holdt ren for ukrudt.
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levestederne for arterne, eller kan
medføre forstyrrelser, der har betydelige
konsekvenser for de arter, området er
udpeget for.

8 / I henhold til Sommerhuslovens § 1
jf. § 2 må ejere og brugere af fast ejen-
dom ikke uden Skov- og Naturstyrelsens
tilladelse erhvervsmæssigt udleje eller
fremleje hus eller husrum, medmindre det
lejede skal anvendes til helårsbeboelse.

9 / I henhold til Lov om bygningsfred-
ning og bevaring af bygninger og by-
miljøer § 10 kræver alle bygningsarbejder
vedrørende en fredet bygning tilladelse
fra Kulturarvsstyrelsen, hvis arbejderne
går ud over almindelig vedligeholdelse.
Det samme gælder opsætning af lys-
installationer, antenner, parabolantenner
og lignende samt skiltning på facader
herunder tagflader.

10 / I henhold til Museumslovens § 24
skal Ringkøbing Museum senest samtidig
med, at der meddeles byggetilladelse, til-
ladelse til råstofindvinding eller dispensa-
tion fra fortidsmindebeskyttelseslinjen
efter naturbeskyttelsesloven, underrettes
af byrådet henholdsvis amtsrådet.

16

Bækbygård, Husby Klitvej 7. Dobbeltdøren
til Bækbygårds stuehus følger de traditionelle
spilleregler for tofløjede døre. Den gående
ramme er bredere end den faste ramme, men
symmetrien er opnået ved at anbringe en
ekstra slagliste på den gående rammes meget
brede rammestykke mod midten. Dørgreb med
lås er så placeret mellem de 2 ‘slaglister’.

Indgangspartiet er markeret med en dekorativ
belægning af kantstillede strandsten. Den
viste belægning er udført af den nuværende
ejer Viggo  Bækby Berthelsens oldefar i 1887.
Ved hjælp af strandsten i samme størrelse ud-
lagt som rulleskifter er der på en smuk og
funktionel måde skabt et pilelignende
mønster.

Kantstillede flade og rundslidte strandsten
var  også almindeligt brugt rundt om klit-
gårdene langs soklerne til at fange tagdryppet
samt til at lede vandet væk fra soklen og mod-
virke opfugtning af murværket. Som vist på
forrige side er det dog de flotte og omfattende
strandstensbelægninger af klitgårdenes gårds-
pladser, der er mest markant.

Byrådet skal endvidere underrette museet
om modtagne anmeldelser af nedriv-
ninger eller andre byggearbejder, der vil
medføre afgørende ændring i brug eller
funktion af bygninger, bebyggelser eller
andre kulturlevn.
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MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER AF LOKALPLANFORSLAGET

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af
byrådet må de ejendomme, der er om-
fattet af forslaget, ikke udnyttes på en
måde, der kan foregribe indholdet af
den endelige plan.

Der gælder efter Planlovens § 17 et
midlertidigt forbud mod udstykning,
bebyggelse og ændring af anvendelsen.
Den eksisterende lovlige anvendelse af
ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af ind-
sigelser og ændringsforslag er udløbet,
kan byrådet give tilladelse til udnyttelse
af en ejendom når bebyggelsen eller
anvendelsen er i overensstemmelse med
såvel lokalplanforslaget som den gæld-
ende kommuneplan (ikke blot eventuelt
forslag til kommuneplantillæg), og der
ikke er tale om påbegyndelse af større
bygge- og anlægsarbejder - herunder
nedrivninger jf. Planlovens § 13 stk. 2.

‘Toldergården’ Vedersø Klitvej 8 er opført 
i 1775 og dermed den ældste eksisterende
klitgård i Ringkøbing Kommune.

Klitgårdens vestgavl og sydfacade er over-
vejende opført i gule sten. Murhjørnet og
soklen er opført i røde sten, idet man øjen-
synligt har ment, at de røde sten var stærkere
end de gule.

Bemærk endvidere strandstensbelægningen
langs soklen, hvis formål er at optage tag-
dryppet samt at lede vandet væk fra soklen og
dermed modvirke opfugtning af murværket.

Tilladelse kan ikke gives, så længe en
eventuel indsigelse til forslaget fra amts-
lig eller statslig side opretholdes jf. Plan-
lovens § 29, eller hvor miljøministeren
har besluttet at overtage amtsrådets eller
byrådets beføjelser jf. Planlovens § 3.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder
fra 12/2 2005 og indtil den endelige
vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog
længst indtil den 11/2 2006.

Et af de mest iøjnefaldende træk ved de vest-
jyske klitgårde er de grundmurede facader
opført i teglsten, der varierer både i farve og
størrelse. De nordligste klitgårde på Husby
Klit er oftest opført i gule sten, som følge af at
man her anvendte blåler til teglfremstillingen.

Den ujævne temperatur i de gamle ovne har
givet stenene et helt usædvanligt smukt farve-
spil. Nogle af stenene er således blanke af
sintring og de forskelligartede sten danner
sammen et rigt varieret murværk.
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I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse
nr. 883 af 18. august 2004, fastsættes herved følgende
vedtægter for det i § 2 stk. 2.1 nævnte område:

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål:

sikre, at den eksisterende klitgårdsbebyggelse
bevares,

sikre, at de bevaringsværdige bygninger fortsat vil
kunne anvendes samtidig med, at de udvendige
bygningssider bevares,

sikre, at områderne kan anvendes til boligformål
(helårs- og feriebeboelse), erhvervs-, fritids-, turist-
og kulturorienterede formål eller lignende formål,
som vil kunne indrettes i de eksisterende bygninger
og i eventuel ny bebyggelse,

sikre, at ny bebyggelse - herunder eventuelle
tilbygninger - udføres i proportioner og materialer,
som er i harmoni med den oprindelige byggeskik på
ejendommen,

fastlægge placering for eventuel ny bebyggelse,

sikre, at vedligeholdelse og istandsættelse -
herunder eventuelle ombygninger - sker med respekt
for bebyggelsens oprindelige byggeskik som beskrevet
i det til lokalplanen hørende hæfte 'Klitgårde i
Holmsland og Ringkøbing Kommuner - Gode råd om
vedligeholdelse og istandsættelse, 2003',

sikre den karakteristiske sammenhæng mellem
bebyggelse og det omgivende landskab, således at
klitgårdene beliggende i det åbne landskab
fastholdes og ikke sløres,

sikre, at eksisterende pigstensbelægninger bevares,

sikre, at nyanlæg/omlægning af udearealer - her-
under placering, materialevalg og farvesætning af
kabelskabe - sker med respekt for den oprindelige
egnsskik for udearealer i forbindelse med klitgårds-
bebyggelse og med respekt for det åbne landskab,

sikre, at bebyggelse og omgivelser fremstår harmo-
nisk, og at der opnås en helhedsvirkning hvad angår
beplantning, belysning, bebyggelsens udseende og
placering.

Lokalplanens afgrænsning og zonestatus

Lokalplanen omfatter følgende ejendomme med en
afgrænsning som vist på bilag nr. 1: matrikelnumrene
54 a, 57 a Hovedejerlavet, Vedersø, 7 c, 9 o, del af 1 a,
del af 2 a, del af 3 a, del af  4 h, del af 5 a, del af 7 a,
del af 8 a, del af 9 h, del af 19, del af 20, del af 22, del
af 25 d, del af 26 a Husby Klit, Husby,

De eksisterende forhold i området er beskrevet
nærmere i redegørelsesdelen forrest i
lokalplanen.

§ 1

at

at

at

at

at

at

at

at

at

at

§ 2

2.1

bemærkninger
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samt alle delnumre, som efter den 27. august 2004
fremkommer ved udstykning (herunder skelberigtig-
else), sammenlægning eller arealoverførsel fra og
til lokalplanens område.

Lokalplanen omfatter 7 ejendomme i landzone og 2
ejendomme i sommerhusområde. Zoneforholdet skal
fastholdes.

Ny bebyggelse og ombygning, som udføres i overens-
stemmelse med bestemmelserne i lokalplanen, kræver
ikke tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 (landzone-
tilladelse) for ejendomme i landzone.

Delområdernes anvendelse

Lokalplanen opdeles som vist på bilag nr. 3 i
delområderne B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, S1 og S2.

Delområderne B1, B2, B3, B4, B5, B6 og B7 ligger i
landzone og må anvendes til boligformål.

Byrådet kan efter konkret vurdering i hvert enkelt
tilfælde tillade en anvendelse, der vil kunne ind-
rettes med respekt for klitgårdens arkitektur og
omgivelser - eksempelvis mindre håndværks- og værk-
stedsvirksomheder, lager- og kontorvirksomhed, libe-
rale erhverv, kursus- og undervisningsvirksomhed,
samt fritids-, turist- og kulturorienterede formål
såsom antikhandel, gallerier og andre lignende
udvalgsvarebutikker, kunsthåndværk og lignende
arbejdende værksteder samt restaurations- og
cafévirksomhed.

I område B1, B2, B3, B4, B5, B6 og B7 må der på hver
enkelt ejendom højst indrettes 10 boliger - heraf
højst 2 helårsboliger.

Etablering af boliger og virksomheder m.v. må kun
ske i bestående bygninger og/eller i tilbygning, der
fuldfører gårdens firelængede grundform. På land-
brugsejendomme må virksomheder, butikker og ferie-
boliger kun etableres såfremt bygningerne ikke er
nødvendige for den landbrugsmæssige drift.

Der må højst indrettes én butik i hvert delområde.

Delområderne S1 og S2 ligger i sommerhusområde og
må anvendes til sommerhusformål.

Byrådet kan efter konkret vurdering i hvert enkelt
tilfælde tillade en anvendelse, der vil kunne ind-
rettes med respekt for klitgårdens arkitektur og
omgivelser - eksempelvis fritids-, turist- og kultu-
rorienterede formål som antikhandel, gallerier og
andre lignende butikker, kunsthåndværk og lignende
arbejdende værksteder samt restaurations- og
cafévirksomhed.

I område S1 og S2 må der på hver enkelt ejendom
højst indrettes 10 ferieboliger.

Etablering af boliger og virksomheder m.v. må kun
ske i bestående bygninger og/eller i tilbygning der
fuldfører gårdens firelængede grundform.
Der må højst indrettes én butik i hvert delområde.

Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte
uanset bestemmelserne i stk. 3.2.

Se § 7 stk. 7.13 og 7.15

Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte
uanset bestemmelserne i stk. 3.3.

Se § 7 stk. 7.13 og 7.15

Om benyttelse af boliger i sommerhusområder
henvises til planlovens § 38a-41 samt
sommerhusloven.

2.2

2.3

§ 3

3.1

3.2

3.3

lokalplanens bestemmelser bemærkninger
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I alle delområder skal bebyggelsens oprindelige
stuehus anvendes til boligformål - til helårsboliger
eller ferieboliger. Byrådet kan tillade, at boliger
udvides ind i udlænger.

Udstykning

Der må ikke foretages udstykning inden for det
enkelte delområde. Eksisterende ejendomme tillades
dog sammenlagt.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

I område S1 og S2 må der fra hver enkelt ejendom
etableres én overkørsel - i en bredde af højst 3,5 m.

Adgangsveje, stier og parkeringsarealer må kun
befæstes med pigsten (strandsten), strandgrus,
strandskaller eller anlægges som kørespor og
trædestier i naturligt terræn og beplantning
(marehalm/hjelm/græs).

Ved etablering af helårsboliger skal der reserveres
areal til minimum 2 p-pladser pr. bolig.

Ved etablering af ferieboliger skal der reserveres
areal til minimum 1 p-plads pr. feriebolig.

Ved etablering af erhverv m. v. skal der reserveres
areal til minimum 1 p-plads pr. påbegyndt 60 m2

etageareal til formålet.

Bebyggelsens omfang og placering

I hvert af delområderne B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, S1 
og S2 må det samlede bruttoetageareal til butiks-
formål højst udgøre 250 m2.

De på bilag nr. 3 viste bygninger må ikke nedrives,
ombygges eller ændres uden byrådets tilladelse.

Ny bebyggelse må kun opføres som færdiggørelse af
den firelængede grundform.

Placering af nye overkørsler og ændringer af
eksisterende overkørsler skal godkendes af vej-
myndigheden jf. gældende bestemmelser i vejloven.

Dette ud fra et ønske om at indpasse veje, stier
og parkeringsarealer i landskabet i størst mulig
udstrækning.

Ved særlige erhvervstyper kan byrådet i for-
bindelse med godkendelse af det konkrete bygge-
og anlægsarbejde eller ændrede anvendelse af
byggeri kræve et større antal p-pladser end
angivet i stk. 5.4.

Arealudlæg til p-pladser for kørestolsbrugere
(handicap p-pladser) fastsættes af byrådet i for-
bindelse med godkendelse af det konkrete bygge-
og anlægsarbejde eller ændrede anvendelse af
byggeri og efter de på godkendelsestidspunktet
gældende regler / anvisninger for indretning af
p-pladser for kørestolsbrugere.

For at opnå byrådets tilladelse til ombygning
eller ændring skal bestemmelserne i denne
lokalplan være fulgt. Byrådet vil endvidere
lægge vægt på at retningslinierne i 'Klitgårde i
Holmsland og Ringkøbing Kommuner - Gode råd
om vedligeholdelse og istandsættelse' er fulgt.

Byrådet vil dog give tilladelse til opførelse af
et mindre fritliggende hus (et såkaldt 'lille hus'
som har været en almindelig forekommende
bygning i tilknytning til klitgårdene, fx som på
Husbyklitvej 17 og 33).

3.4

§ 4

4.1

§ 5

5.1

5.2

5.3

5.4

§ 6

6.1

6.2

6.3

lokalplanens bestemmelser bemærkninger
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Tilbygninger og særskilte bebyggelser, som er opført
senere end ejendommens oprindelige bebyggelse, kan
efter byrådets konkrete vurdering tillades nedrevet
eller ombygget såfremt det udføres i harmoni med
den oprindelige byggeskik på ejendommen.

Ny bebyggelse skal opføres i dimensioner, materialer
og farver, der harmonerer med den bevaringsværdige
bebyggelse på ejendommen.

Ingen bygning må opføres med en højde på mere end
8,5 m.

Alle tage skal udformes som symmetriske sadeltage
med halvvalm i gavle.

Tagets vinkel med det vandrette plan skal være som
på den bevaringsværdige bebyggelse.

Ny bebyggelse skal placeres så facaden flugter med
den bevaringsværdige bebyggelses nærmeste facade
eller gavl.

De til el- og telefonforsyning fornødne kabelskabe
skal anbringes bag skellinie mod vej. Kabelskabe skal
placeres, så de ikke er synlige fra vej.

Beholdere, stativer og andet til affald skal holdes
tilbagetrukket i forhold til bygningsfacader mod
offentlig vej og sti og må ikke være til gene i forhold
til omgivelserne.

Bebyggelsens ydre fremtræden
Generelle bestemmelser

Nybygning incl. om- og tilbygning skal udføres, så der
opnås en god arkitektonisk helhedsvirkning såvel for
bebyggelsen på den enkelte ejendom som i forhold til
omgivelserne.

Ny bebyggelse skal tilpasses den på bilag nr. 3 viste
bevaringsværdige bebyggelses proportioner - højde,
dybde og taghældning m.m. - og falde naturligt ind 
i omgivelserne.

Ved ombygning, renovering og lignende skal facade 
og tag så vidt muligt føres tilbage til sit oprindelige
udseende.

Ændret anvendelse af tagetage må ikke medføre
ændringer i bebyggelsens oprindelige tagflader. Der
må således ikke etableres nye kviste og tagvinduer
eller lignende i tagfladen.

Byrådet vil ikke give tilladelse til at gårdrum
overdækkes.

Se bemærkning til § 6 stk. 6.2

Byrådet kan efter konkret vurdering af begrundet
ansøgning tillade en bygningshøjde på mere end
8,5 m, når den øgede bygningshøjde fx er æstetisk
begrundet ved 'udfyldningsbyggeri', for at opnå
en helhed i klitgårdens firelængede grundform.

Halvvalm skal udføres på øst-vest liggende
bygninger.

Se bemærkning til § 6 stk. 6.2

Se bemærkning til § 6 stk. 6.2

Byrådet kan tillade, at kabelskabe placeres
mellem vej og klitgårdsbebyggelse og nærmere
end 25 m fra klitgårdbebyggelse såfremt de eta-
bleres som kabelbrønde under terræn, at afdæk-
ningen sker i niveau med terræn og med afdæknings-
materialer, der falder naturligt i med landskabet.

Beholdere m.v. skal dog altid placeres, så de
overholder de til enhver tid gældende
regulativer.

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.

Byrådet vil i deres vurdering lægge vægt på at
retningslinierne i 'Klitgårde i Holmsland og
Ringkøbing Kommuner - Gode råd om vedlige-
holdelse og istandsættelse' er fulgt.

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

§ 7

7.1

7.2

lokalplanens bestemmelser bemærkninger
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Til udvendige bygningssider samt tagflader skal
anvendes materialer, der er i overensstemmelse med
de oprindeligt anvendte materialer.

Facader skal udføres i blank mur af genbrugstegl, af
håndlavede tegl i størrelse som eksisterende facade-
sten eller en mursten i størrelse og farve, der passer
til det øvrige murværk.

Fugning skal udføres som lyse skrabefuger.

Oprindeligt kalkede flader - såsom gesimser, lisener,
skorstene og sokler - skal kalkes. Forudgående
pudsning skal udføres med kalkmørtel.

Tage på den sammenbyggede klitgårdsbebyggelse skal
dækkes med strå afsluttende i tagryggen med
mønning i engtørv eller lyng.

Skorstene skal ved ommuring eller reetablering ud-
føres efter de traditionelle principper og proportioner
med en bred sokkel for neden og en udkraget gesims
for oven. Skorstene skal placeres symmetrisk og i kip.

Vinduer skal udføres af træ og udføres med kitfals.

Døre, porte og luger skal udføres efter de
traditionelle konstruktionsprincipper.

Særlige kendetegn og bygningsdele ved den enkelte
ejendom - såsom særligt dørparti, specielle murankre,
en særlig farveholdning eller andre dekorative og
konstruktive detaljer - skal bevares.

Udvendigt træværk skal behandles med oliemaling.

Kalkede flader må kun fremtræde i farven hvid.

Vinduer skal fremstå hvide. Karm og lodpost kan
udføres i kromoxidgrøn.

Døre og andet træværk skal fremstå i farverne
kromoxidgrøn, jernoxidrød (engelskrød) og/eller
hvid.

Murankre skal fremstå i farven sort eller hvid.

Solfangere og solcelleanlæg må ikke opsættes.

Aftrækskanaler skal udføres diskret. Gennem tag
skal de indbygges i eksisterende skorsten eller
udføres som ny skorsten.

Der må ikke opsættes markiser.

Belysning på bebyggelse må kun ske i begrænset
omfang - omkring dør- og portåbninger - og med
armaturer tilpasset klitgårdsarkitekturen.
Belysningen skal være dæmpet.

Se bilag nr. 4, side 5

Se bilag nr. 4, side 5

Se bilag nr. 4, side 7-8
Se bilag nr. 4, side 6

Se bilag nr. 4, side 9-11

Se bilag nr. 4, side 6

Se bilag nr. 4, side 16-19

Se bilag nr. 4, side 21-22

Se bilag nr. 4, side 3 og 14-15

Se bilag nr. 4, side 23-25

Se bilag nr. 4, side 6

Se bilag nr. 4, side 16

Se bilag nr. 4, side 20

Efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde
kan byrådet give tilladelse til opsætning af
solfangere og solcelleanlæg på tilknyttet
bebyggelse uden for lokalplanområdet.

Byrådet vil om nødvendigt dispensere fra kravet.

For at skåne bebyggelse og omgivelser mod
lysforurening anbefales det at belysning ikke er
konstant tændt.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

lokalplanens bestemmelser bemærkninger
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Skiltning og reklamering - herunder opstilling af
reklameflag og -vimpler - er ikke tilladt.

Antenner af enhver art, herunder til radiokommu-
nikation samt radio- og TV-modtagelse, må ikke
opsættes udendørs.

Udvendige ledningsføringer på klitgårdsbebyggelse
må ikke finde sted.

Hovedhuset

De oprindelige facader skal bibeholdes.

Ved renovering eller ændret anvendelse kan der
efter konkret vurdering tillades isat indtil 2
dørpartier i hovedhusets udadvendte facade.
Dørpartierne skal isættes symmetrisk i facaden og
om muligt i eksisterende dør- eller vindueshuller.

Vinduer skal isættes i et regelmæssigt forløb i
facaden og udføres som småsprodsede tofagsvinduer.

Døre skal udføres som fyldingsdøre i traditionel
udformning og opdeling.

Udlænger

Ændret anvendelse af udlænger må kun i begrænset
omfang medføre ændringer i længernes oprindelige
facader og kun mod gårdside og efter byrådets
godkendelse.

Vinduer, luger, porte og døre skal ved om- eller
nybygning isættes harmonisk i facaden. Vinduer skal
udføres som små vinduer (etfagsvinduer eller
mindre).

Ved indretning af bolig eller anden anvendelse
hvortil, der stilles krav om lys og flugtveje, kan der
mod gårdside tillades isat småsprossede tofags-
vinduer svarende til vinduer i hovedhuset.

Byrådet kan i forbindelse med butikker, erhverv
og ferieboliger dog efter konkret vurdering give
tilladelse til skiltning, som er tilpasset bebyggel-
sen. Eventuel belysning i forbindelse med skilt-
ning vil kun blive godkendt som coronabelysning i
enkeltbogstaver.

I henhold til naturbeskyttelsesloven må der i
det åbne land ikke uden tilladelse fra amtsrådet
anbringes plakater, afbildninger, fritstående
skilte, lysreklamer og andre indretninger i re-
klame- og propagandaøjemed. Det er dog tilladt
at opsætte virksomhedsreklamer, som anbringes i
umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de
ikke virker dominerende i landskabet og ikke er
synlige over store afstande. Endvidere at opsætte
mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift
eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved
indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offent-
lige vej eller private fællesvej (se side 15).

Byrådet vil, indtil der er etableret tilslutnings-
mulighed til fælles radio- og TV-antenneanlæg,
efter konkret vurdering være indstillet på, at
give en midlertidig tilladelse til private para-
bolantenner opsat uden for lokalplanområdet -
opsat diskret på tilknyttede bebyggelser eller
opstillet skjult i terræn.

Vinduer anbefales udført som koblede vinduer
eller med forsatsramme.

Se bilag nr. 4, side 2

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

lokalplanens bestemmelser bemærkninger
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I udadvendte facader kan der efter konkret vurde-
ring tillades isat vinduespartier bag porte, døre,
luger og lignende således at bebyggelsen fremstår
med det oprindelige facadeudtryk, når porte m.v. er
lukket til.

Døre og porte skal udføres som revledøre og -porte.

Ubebyggede arealer

Eksisterende pigstensbelægninger må ikke fjernes.

Der må ikke indrettes egentlige haveanlæg. Herfra
dog undtaget en mindre urte-/nyttehave som må eta-
bleres på ejendommens syd- eller østvendte arealer.

Nye urte-/nyttehaver skal placeres i umiddelbar
nærhed af bebyggelse og må indhegnes med et lavt
(max 1m højt) træstakit eller dige af græstørv eller
lyngtørv. For at skabe læ til urte-/nyttehave må der
op af stakit eller på dige plantes vilde roser (dog
ikke den meget almindelige vilde rose Rynket Rose)
og humle.

Stakit skal fremstå i træets naturfarve, farverne
kromoxidgrøn, jernoxidrød (engelskrød) eller hvid.

Der må ikke etableres hegn eller beplantes udover
det i stk. 8.2 beskrevne.

De ubebyggede arealer omkring bebyggelse skal
fremstå som naturgrund i græs, marehalm, hjelm
eller anden lav klitvegetation. På gårdsplads og
langs bebyggelse må arealerne befæstes med pigsten
(strandsten).

Terrænreguleringer af enhver art, herunder anlæg
af nye volde og stensætninger o. lign. eller fjernelse
af eksisterende terrænanlæg, må ikke finde sted.

Herfra dog undtaget anlæg af dige omkring urte-
/nyttehave som beskrevet i stk. 8.2 samt fjernelse af
eventuelle kunstige voldanlæg, der 'slører'
klitgårdsbebyggelsen.

Belysning af veje, stier, parkerings- og
opholdsarealer er ikke tilladt.

Større både og uindregistrerede motorkøretøjer 
og campingvogne o. lign. må ikke henstilles på
ubebyggede arealer.

Se bilag nr. 4, side 2

Rynket Rose (Rosa rugosa) er en aggressiv plante-
art, som udrydder oprindelige og værdifulde
plantesamfund. Se endvidere note side 8.

Se bilag nr. 4, side 12

Anlæg af diger og fjernelse af voldanlæg, på
arealer der er omfattet af bygningsfredning,
fredningskendelse eller af naturbeskyttelses-
lovens bestemmelser, kræver tilladelse i henhold
til pågældende lovgivning (se side 15).

Byrådet kan i forbindelse med butikker, erhverv
og ferieboliger efter konkret vurdering give
tilladelse til belysning af veje, stier, parkerings-
og opholdsarealer når den udføres i et begrænset
omfang og som en lav pullertbelysning - og kun
såfremt der foreligger en særlig begrundelse.

7.16

§ 8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

lokalplanens bestemmelser bemærkninger
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Ophævelse af lokalplaner og servitutter

Med offentliggørelsen af denne lokalplan ophæves
bestemmelserne i lokalplan nr. 04.023 for de berørte
ejendomme samt eventuelle privatretlige tilstands-
servitutter, hvis de er i strid med lokalplanens
formål.

Ringkøbing Kommune vil foranledige lokalplan nr.
04.023 aflyst for arealer omfattet af denne
lokalplan.

Retsvirkninger

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggør-
else af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet
af planen, ifølge Planlovens § 18, kun udstykkes,
bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse
med planens bestemmelser.

Hvis byrådet ikke giver tilladelse til at en bebyggelse
kan nedrives eller til større byggearbejder, kan ejeren
i henhold til Planloven forlange, at kommunen
overtager ejendommen mod erstatning. Dog kun hvis
ejendommens udnyttelse væsentligt forringes af
forbudet, set i forhold til en lignende ejendom uden
nævnte nedrivningsforbud/byggeforbud.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom
kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører
heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg
med videre, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation til mindre lempel-
ser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning
af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det
område, der søges skabt ved lokalplanen.

Mere væsentlige afgivelser fra lokalplanen kan kun
gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Vedtagelsespåtegning

Forslaget er i henhold til § 24 i lov om planlægning
vedtaget af Ringkøbing byråd, den 19. januar 2005.

Lokalplanen er i henhold til § 27 i lov om plan-
lægning endeligt vedtaget af Ringkøbing byråd,
den 18. maj 2005.

på Byrådets vegne

Hans Østergård
borgmester

§ 9

9.1

§ 10

10.1

lokalplanens bestemmelser bemærkninger
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S1

S2

Signaturforklaring

Delområder

Husby Klitvej 3

Husby Klitvej 5

Husby Klitvej 7

Husby Klitvej 17

Husby Klitvej 23

Husby Klitvej 33

Vedersø Klitvej 2

Vedersø Klitvej 8

Vedersø Klitvej 61

Kommunegrænse

N

B1

B2

B3

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

S1

S2

B4

B5

B6

B7

Mål 1:40.000

BILAG NR 1 - LOKALPLANENS OMRÅDE
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Signaturforklaring

Delområder

Fredede områder

Naturbeskyttet §3 / hede

Skovrejsning uønsket

Klitfredningslinie

Kommunegrænse

N

3

7

S1

S2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

27

Mål 1:40.000

BILAG NR 2 - FREDNINGER MED VIDERE
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197912,349604 (y,x)

20

19

7c

7a

9h

90
9

8a

197900,349535 (y,x)

197788,349626 (y,x)
197777,349568 (y,x)

3 pt

25m

3 pt

3

2,5
5

Mål 1:2.500

Delområde B1
Adresse Husby Klitvej 3, Klitgården
Ejer Ole og Jesper Klokker, Lene Klokker Barbesgaard/ 

Skov- og Naturstyrelsen 
Ejerlav  Husby Klit, Husby
Matrikel nr 7c, 9o, del af 7a-8a-9h-19-20 
Området (m2) Ca 8.146 

Zone Land
Landbrugspligt Ja
Landbrugsdrift Nej
Anvendelse  Bolig
Bolig 592
Erhverv 611
Andet 26

I alt bebygget (m2) 1229 
Etager 1 1/2
Opført år 1827/1958
Bevaringsværdi 5
Fredet bygning Nej
Klitfredning Ja

Mål 1:2.500

BILAG NR 3 - DELOMRÅDEKORT

3 pt

Delområdegrænse

Matrikelskel

Brugsgrænse

Højdekurve

Geokoder

Fredede områder

Naturbeskyttet §3 / hede

Skovrejsning uønsket

Klitfredningslinie

Fredet bygning

Signaturforklaring

(y,x)

Klitgårdene er oprindeligt opmuret i krydsforbandt, hvilket skal
fastholdes - også ved reparationer/udskiftninger af sten samt ved
eventuel nybyggeri.
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198352,349497 (y,x)

198338,349422 (y,x)

198263,349513 (y,x)
198250,349444 (y,x)

3 pt

7a
25m

3 pt

5 2,5

5

7,5

Mål 1:2.500 Mål 1:2.500

Delområde B2
Adresse Husby Klitvej 5, Strandgården
Ejer Skov- og Naturstyrelsen 
Ejerlav  Husby Klit, Husby
Matrikel nr Del af 7a 
Området (m2) Ca 6.581  

Zone Land
Landbrugspligt Ja
Landbrugsdrift Ja
Anvendelse Museum 
Bolig 100
Erhverv 667
Andet 0

I alt bebygget (m2) 767 
Etager 1
Opført år 1875
Bevaringsærdi 3
Fredet bygning Ja
Klitfredning Ja

199236,
349363 (y,x)

199270,349226 (y,x)

199156,349344 (y,x)

199182,349236 (y,x)

3 pt

3a

3g 25m

3 pt

7 2,5

5

7,5

Mål 1:2.500 Mål 1:2.500

Delområde B3
Adresse Husby Klitvej 7, Bækbygård
Ejer Viggo Bækby Bertelsen 
Ejerlav  Husby Klit, Husby
Matrikel nr Del af 3a 
Området (m2) Ca 10.432

Zone Land
Landbrugspligt Ja
Landbrugsdrift Ja
Anvendelse Landbrug
Bolig 275
Erhverv 1586
Andet 0

I alt bebygget (m2) 1861 
Etager 1
Opført år 1887/1974
Bevaringsværdi 4
Fredet bygning Nej
Klitfredning Ja
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201611,348718 (y,x)
201618,348639 (y,x)

201519,348710 (y,x) 201525,348643 (y,x)

3 pt

1a

25m

3 pt

23

2,5

2,5

Mål 1:2.500 Mål 1:2.500

Delområde B5
Adresse Husby Klitvej 23, Bankgården
Ejer Grete Stokholm og Jørgen Peter Bæk-Mikkelsen
Ejerlav  Husby Klit, Husby
Matrikel nr Del af 1a 
Området (m2) Ca 6.856  

Zone Land
Landbrugspligt Ja
Landbrugsdrift Nej
Anvendelse Bolig
Bolig 170
Erhverv 573
Andet 0

I alt bebygget (m2) 743 
Etager 1
Opført år 1797
Bevaringsværdi 3
Fredet bygning Ja
Klitfredning Nej

200873,348801 (y,x)

200791,348825 (y,x)

200855,348742 (y,x)

200774,348767 (y,x)

3 pt

22

2a

25m

3 pt

17
2,5

5

7,5

Mål 1:2.500 Mål 1:2.500

Delområde B4
Adresse Husby Klitvej 17
Ejer Iver Christian Iversen Klit
Ejerlav  Husby Klit, Husby
Matrikel nr Del af 2a-22 
Området (m2) Ca 5.294  

Zone Land
Landbrugspligt Ja
Landbrugsdrift Nej
Anvendelse Bolig, udhus
Bolig 170
Erhverv 1684
Andet 0

I alt bebygget (m2) 1854 
Etager 1
Opført år 1864/2001
Bevaringsværdi 3
Fredet bygning Nej
Klitfredning Nej
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203327,348759 (y,x)

203380,348649 (y,x)

203271,348768 (y,x)

203254,348663 (y,x)

3 pt

4h

26a

25m

3 pt

33

2,5

5

7,5

5

5
Mål 1:2.500 Mål 1:2.500

204396,348683   (y,x) 204389,348602 (y,x)

204308,348692    (y,x)

204136,348631 (y,x)

3 pt

5a

25d

25m

3 pt

2

2,5

5

7,5

Mål 1:2.500 Mål 1:2.500

Delområde B6
Adresse Husby Klitvej 33, Mette Banks Gård
Ejer Kristian Hessellund Jeppesen
Ejerlav  Husby Klit, Husby
Matrikel nr Del af 4h-26a 
Området (m2) Ca 9.355 

Zone Land
Landbrugspligt Nej
Landbrugsdrift Nej
Anvendelse -
Bolig 183
Erhverv 685
Andet 0

I alt bebygget (m2) 868 
Etager 1
Opført år 1815/1922
Bevaringsærdi 3
Fredet bygning Ja
Klitfredning Delvis

Delområde B7
Adresse Vedersø Klitvej 2
Ejer Poul Bank / Anna Bank
Ejerlav  Husby Klit, Husby
Matrikel nr Del af 5a-25d 
Området (m2) Ca 11.699

Zone Land
Landbrugspligt Ja
Landbrugsdrift Ja
Anvendelse Landbrug
Bolig 125
Erhverv 295
Andet 0

I alt bebygget (m2) 420 
Etager 1
Opført år 1870/1952
Bevaringsværdi 5
Fredet bygning Nej
Klitfredning Nej

 Lokalplan TB.qxd  21/06/05  7:40  Side 31



32

3 pt

54a

54aæ

54h

54k

54aq

54e

54v

54ad

54ak

54x

136am

136al
136ai

136ah

136ø

136p

54o

136o
54l

25m

3 pt

67

65

63

61c

61b

61a

61

5

59

42

36

34

32

30

2

1086

4 2

8

7

5

4

3

Mål 1:2.500 Mål 1:2.500

Delområde S2
Adresse Vedersø Klitvej 61, Stagegården
Ejer Ole Huldahl
Ejerlav  Hovedejerlavet, Vedersø
Matrikel nr 54a 
Området (m2) 3.524 

Zone Sommerhus
Landbrugspligt Nej
Landbrugsdrift Nej
Anvendelse Ferieformål
Bolig 166
Erhverv 386
Andet 0

I alt bebygget (m2) 552 
Etager 1
Opført år 1820/1950
Bevaringsærdi 6
Fredet bygning Nej
Klitfredning Nej

3 pt

136at

136aq

136ba

136m
136bb

136ap

136ay

57a

57c

57aq

57ae

57e

57ak

136dp 136ea

57ah57at
57ai

25m

37a

3 pt

35 33

31

29

27

23

21

8

6

20

19c

19b

2,5

5

7,5

19a
13

12

11

4

2

Mål 1:2.500 Mål 1:2.500

Delområde S1
Adresse Vedersø Klitvej 8, Toldergården
Ejer Sonja Mariane Kjærsgaard Nielsen
Ejerlav  Hovedejerlavet, Vedersø
Matrikel nr 57a 
Området (m2) 5.088

Zone Sommerhus
Landbrugspligt Nej
Landbrugsdrift Nej
Anvendelse Sommerhus 
Bolig 177
Erhverv 208
Andet 0

I alt bebygget (m2) 385 
Etager 1
Opført år 1775
Bevaringsærdi 3
Fredet bygning Nej
Klitfredning Nej
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lokalplanens bestemmelser

‘Toldergården’ anno 2005 

Klitgårdenes stuehuslænger var typisk forsynet med 3 skorstene, mens den østligste længe var
forsynet med 1 skorsten i tagryggen mellem porten og den sydlige stuehuslænge. (På bl.a. Strand-
gården, Husby Klitvej 5 er disse 4 skorstene fortsat intakte). Af de 2 fotos ses, at ‘Toldergården’ i
1923 havde 3 af de oprindelige 4 skorstene intakte, mens der i 2005 kun er 1 skorsten tilbage.

I sydfacaden er indgangspartiet flyttet siden 1923 til en placering i vinduesfaget nærmest øst-
gavlen, men den mest synlige ændring er dog fjernelsen af en del af den østlige længe med vogn-
porten. Nærværende lokalplan (§ 6.3) åbner mulighed for bygningsmæssige ændringer, når sigtet
med disse er en retablering af klitgårdens oprindelige firelængede grundform, samt retablering af
de oprindelige bygningsdetaljer såsom ommuring og retablering af skorstene (§ 7.2 og § 7.3, stk 6).
Hermed er der samtidig åbnet mulighed for at rette op på ‘fortiden synder’.

‘Toldergården’ anno 1923

Ældre fotos er ofte meget givtige med henblik på at få inspiration i forbindelse med fremtidige
vedligeholdelser og ikke mindst ved istandsættelser. Ved at sammenligne gamle fotos med aktuelle
fotos opdager man, at der er sket omfattende ændringer, der ikke lever op til nærværende lokal-
plans intentioner. Sammenligner vi eksempelvis fotos fra henholdsvis 1923 og 2005 af ‘Tolder-
gården’ ses, at der fra årene 1923 til i dag er sket væsentlige ændringer. Da ‘Toldergården’ har været
omfattet af en deklaration fra 1968 og efterfølgende bevarende lokalplan fra 1989, må det formodes,
at nedennævnte eksempler på ændringer er sket i perioden fra 1923 til 1968.

‘TOLDERGÅRDEN’ - FØR OG NU - ET EKSEMPEL
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lokalplanens bestemmelser

Lokalplanen er udarbejdet af
Ringkøbing Kommune, Teknisk Forvaltning og Arkitektfirmaet Bahl Gl. Skole 

i samarbejde med 

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen - Landsplanafdelingen 
Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, direktoratet for FødevareErhverv
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