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Forord fra borgmesteren 
Lemvig Kommune fremlægger hermed forslag til Lemvig Kommuneplan 2020 - 32. 

Med vedtagelse af planstrategi 2020 den 29. april 2020 vedtog kommunalbestyrelsen at følgende dele i 
kommuneplanen revideres: 

• Turisme 
• Natur & landskab 
• Klima 
• Bosætning, stier og strategisk landsbyplanlægning  

Meget af det arbejde som skal laves på emnet klima foretages samtidigt med Lemvig Kommunes 
engagement i DK2020. DK2020-kommunerne skal hver især udvikle en ambitiøs lokal klimaplan, som viser 
vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan 
kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne. Kommunerne skal arbejde med den samme standard for 
klimaplanlægning, som anvendes af nogle af verdens største og mest ambitiøse byer i det internationale 
bynetværk C40. Det forventes at klimaplan for Lemvig Kommune fremlægges primo 2021 og forslag til 
afsnittet Klima i Lemvig Kommuneplan 2020-32 fremlægges samtidigt. 

Kommunalbestyrelsen har valgt at Lemvig Kommunes kommuneplan fortsat skal være digital. Det betyder, 
at den i særlig grad er rettet mod det elektroniske medie. Fordelene ved den digitale kommuneplan er 
betydelige. Planen vil i princippet altid være opdateret med de senest vedtagne tillæg og planen vil til 
stadighed blive understøttet af det bedst mulige kortgrundlag. 

Jeg opfordrer alle borgere og virksomheder til fortsat at deltage i arbejdet med Lemvig kommunes 
udvikling. 

Erik Flyvholm 

Borgmester 
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Hvad er en kommuneplan? 
Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling i 
kommunen. Her fastlægger kommunalbestyrelsen politikken for byernes udvikling og for det åbne land. 

Kommuneplanen udgør bindeleddet mellem landsplanlægningen og lokalplanens bestemmelser om 
anvendelse og bebyggelse af de enkelte delområder og mellem landsplanlægningen og den konkrete 
administration i det det åbne land. 

En kommuneplan består af: 

• En hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen, 
• Retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner 
• Rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen 
• Planen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger 
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Processen for 
kommuneplanen 

1. Forudgående debat hvert 4. år 
• Oplysning om den hidtidige planlægning 
• Strategi for kommuneplanlægningen 
• Debatperiode på minimum 8 uger 

2. Forslag til plan 
• Udarbejdelse i samarbejde med andre myndigheder, borgere, interesseorganisationer mv. 

3. Offentliggørelse af planforslag 
• Debatperiode minimum 8 uger 
• Sendes til myndigheder 

4. Vedtagelse af planen 
• Behandling af indsigelser, forhandling af ændringsforslag 

5. Offentliggørelse af den vedtagne plan 
6. Administration af planen 

• Byrådet skal virke for planens gennemførelse 
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Byernes udvikling 
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Bymønster 

Målsætning 
• At Lemvig og Thyborøn udvikles og styrkes som byer i en regional, national og international 

kontekst 
• At kommunens byer og landsbyer understøtter hinanden med funktioner og aktiviteter 
• At byernes positive egenskaber fremhæves og styrkes 
• At det gode liv understøttes 

Der er en naturlig orden mellem byerne både på grund af deres størrelse og på grund af de funktioner og 
aktiviteter, som byerne rummer. Lemvig Kommune ønsker at have et solidt grundlag for kommunens byer 
og landsbyer, som giver plads til forskellighed. 

Den fraflytning der opleves i kommunens byer, giver ikke umiddelbar anledning til at ændre kommunens 
bymønster. Byernes størrelse varierer over tid, og således gør byernes funktion også. Vi skal løbende drøfte 
og tackle udfordringerne ved fraflytning, men vi skal først og fremmest sikre, at de byer vi har, er levende 
og gode at leve i. 

Lemvig 
Lemvig skal være dynamo for kommunen. Med indsatser for erhverv, turisme, bosætning og detailhandel 
sættes Lemvig i endnu højere grad på danmarkskortet. For kommunens borgere fastholdes Lemvig som 
hovedby i kraft af stærke servicefunktioner og handelsliv. 

Thyborøn 
Thyborøn er allerede stærk på erhverv og turisme. Disse styrker skal fastholdes gennem videreudvikling af 
Thyborøn Havn, som en havn af international betydning og gennem fortsat at arbejde for at turister vælger 
Thyborøn til. Værdien af fiskeriuddannelserne i Thyborøn er rigtig stor og deres fortsatte udvikling skal 
understøttes. 

Harboøre 
Harboøre er også et oplagt valg for bosætning i den nordlige del af kommunen. Byens handelsliv 
understøtter både turister fra sommerhusene længere mod vest og lokale borgere. Således er der en lokal 
infrastruktur, der også understøtter øget bosætning. 

Klinkby Hove Tørringhuse 
De tre landsbyer er tilsammen en stærk enhed i umiddelbar nærhed af Lemvig og udgør et solidt alternativ 
til livet i byen.  

Nørre Nissum 
Skolerne dominerer Nørre Nissum, og det har stor betydning for områdets identitet. Fastholdelse af Via 
University College: HF og læreruddannelsen i Nørre Nissum er afgørende, og Lemvig Kommune vil arbejde 
for at sikre uddannelsernes fremtid. 
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Bækmarksbro 
Med en forbedret adgang til Flynder Å og bæverlandet er Bækmarksbro en by med helt særlige muligheder. 
Beliggende nær kommunegrænsen er Bækmarksbro oplagt til bosætning for borgere, der er beskæftiget 
syd for Lemvig Kommune. 

Bøvlingbjerg 
På tur gennem Bøvlingbjerg mødes man med tæt bebyggelse og flotte byhuse. Byen har et stærkt 
foreningsliv, og har med et sundhedshus fået sikret en række servicefunktioner til gavn for hele 
lokalområdet. Flere større erhverv er placeret her så byen rummer noget for alle. Naturpark Nissum Fjord 
formidles bl.a. ud fra Bøvlingbjerg, hvor en del af en tidligere skole omdannes til udstillingssted med 
aktivitetsområde umiddelbart ved siden af. 

Ramme og Lomborg 
Afstanden mellem byerne er en kort cykeltur på 20 minutter. Mentalt er afstanden endnu kortere. På 
forbilledlig vis har disse to landsbyer forenet sig og vist, hvorledes man fastholder kvaliteter uden for de 
større byer. Set som et bysamfund er Ramme og Lomborg med et stærkt foreningsliv et godt sted at leve.  

Landsbyer i kystområder (Langerhuse, Vrist, Ferring, Fjaltring og Remmerstrand) 
I Kommunen findes en række mindre landsbyer, der ligger tæt ved Vestkysten eller en af vores fjorde. Disse 
byer har særlige træk, som skal bevares. 

Kystlandsbyerne opleves ofte som feriebyer og som landsbyer med tæt tilknytning til naturen og til 
fritidslivet. Byerne ligger tæt ved kommunens største turistdestinationer og er derfor væsentlige i forhold 
til overnatninger og anden turistservice. 

Landsbyer i landområder(Vandborg, Bonnet, Rom, Fåre, Nees, Møborg, Fabjerg og Gudum) 
Kommunens landdistrikter rummer landsbyer med stor betydning for kommunen. Med muligheden for at 
bo og leve tæt ved naturen og landbruget har landsbyerne her en helt særlig rolle.  

Landsbyerne kan dog ikke stå alene, og beboere her må se til nabolandsbyen eller de større byer for at 
finde alle servicefunktionerne. 

Ofte skaber netop denne struktur det opland, som er nødvendigt for at eksempelvis skolen eller 
købmanden kan fungere og udvikles. 

Retningslinjer 

Bymønster 
Bymønster 

Lemvig Kommunes bymønster er decentralt og skal dette styrkes, er det vigtigt fortsat at have fokus på de 
enkelte byer og landsbyer. 

Hovedby 
Lemvig er hovedby 
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Byer 
Thyborøn, Harboøre, Nørre Nissum, Ramme, Klinkby Hove Tørringhuse, Bøvlingbjerg og Bækmarksbro er 
udpeget som byer. 

Landsbyer/lokalsamfund 
Langerhuse, Vrist, Fabjerg, Gudum, Bonnet, Lomborg, Ferring, Fjaltring, Fåre, Nees, Møborg, 
Remmerstrand, Dybe, Vandborg, Rom, og Skalstrup er landsbyer og/eller lokalsamfund. 
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Oversigt over zoner og arealers anvendelse 

Målsætning 
• At fastholde en decentral struktur for kommunens skoler og institutioner er tilpasset behovet 
• At sikre sammenhæng i udbuddet af service 
• At der er en høj grad af kvalitet i både indhold og omgivelser i kommunens institutioner 

Lemvig Kommunes institutioner og servicefunktioner skal dække hele kommunens behov. Målsætningen 
om at have en stærk decentral fordeling af funktioner er vigtig for at holde på borgere og for at holde gang i 
flere af lokalområderne. Velfungerende institutioner og anden service er i høj grad medvirkende til at 
mindske fraflytning. 

Decentral skolestruktur 
Skolestrukturen med overbygningsskoler i alle fem lokalområder fastholdes under hensyntagen til 
udviklingen i elevtal. Dette gøres blandt andet ved at udbygge og udvikle de eksisterende skoler. 

Sundhedsindsatser 
Kommunens sundhedsindsats er fleksibel og i store træk decentral. Efter behov laves patientuddannelse i 
lokalområder. Borgertilbud som for eksempel rygestopstilbud findes både gennem lokale apoteker og ved 
at kommunen selv rykker ud. 

Sundhedsindsatsen realiseres blandt andet gennem stier og rekreative muligheder i og tæt ved byområder 
og i at der er stillet lokaler til rådighed for de tilbud kommunen tilbyder.  

Via University College: HF og læreruddannelsen i Nørre Nissum 
Nørre Nissum Lærerseminarium er en vigtig institution for kommunen og lokalområdet. Som kommunens 
eneste videregående uddannelsessted er seminariet et flagskib. Lemvig Kommune vil arbejde for, at der i 
fremtiden fortsat er et seminarium i Nørre Nissum. 

Campus Lemvig 
Lemvig kommune har i gennem de seneste år ligget i spidsen med hensyn til at opnå målet om, at 95 % af 
en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. En fusion af ungdomsuddannelserne på Lemvig 
Gymnasium samt Lemvig Handelsskole og Handelsskolegymnasium danner en væsentlig forudsætning for 
at fastholde og videreudvikle denne position. 

Gennem fusionen er der skabt et naturligt samlingssted for hovedparten af kommunens unge, og stedet er 
en dynamo for ungdomskulturen på egnen. Den nye institution er ligeledes en vigtig partner for Lemvig 
kommune, når det gælder om at markedsføre sig som et godt sted at bo, arbejde og uddanne sig. 

Fiskeriskolen EUC Nordvest 
Fiskeriskolen EUC Nordvest i Thyborøn uddanner fiskere og medarbejdere til den kystnære maritime sektor 
det vil sige medarbejdere på småfærger, lodser, beredskabstjenester, havmøller m.fl. Hvert år deltager 
mellem 500 og 600 elever og kursister i vores uddannelser. 

Som den eneste fiskeriskole i Danmark, der stiller store krav til sig selv om at have høj kvalitet i 
uddannelserne, og at uddannelser i høj grad er anvendelsesorienterede for deltagerne. 
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Det er samtidigt naturligt at forankre og udbygge fiskeriets uddannelser i Thyborøn, herunder muligheden 
for at etablere et kompetencecenter for fiskeriet. 

Lemvig Kommunes institutioner og servicefunktioner skal dække hele kommunens behov. Målsætningen 
om at have en stærk decentral fordeling af funktioner er vigtig for at holde på borgere og for at holde gang i 
flere af lokalområderne. Velfungerende institutioner og anden service er i høj grad medvirkende til at 
mindske fraflytning. 

Retningslinjer 

Byfortætning 
Udpegningen af områder til boligformål skal sikre en bymæssig fortætning af befolkning og service. 

Sammenhæng i Lemvig By 
Lemvig Havn skal udvikles, så den fungerer optimalt sammen med det eksisterende Lemvig Bycenter og 
dermed skaber et attraktivt, mangfoldigt og varieret bymiljø. 

Decentral bystruktur 
Udlæg af arealer til byformål skal sikre en fortsat decentral bystruktur i hele kommunen. Herunder arealer 
til detailhandel, erhverv og offentlig service. 
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By- og landsbyudvikling 

Målsætning 
• At tilbyde et varieret udbud af attraktive boliggrunde for nye borgere 
• At sikre en by- og landsbyudvikling med fokus på kommunens værdier 
• At understøtte kommunens bosætningsstrategi  
• At styrke Lemvig gennem omdannelse af Lemvig Havn 
• At give kvarterer og byer et tiltrængt løft 
• At nedrive flest mulige dårlige boliger 
• At kommunens byer og landsbyer i højere grad prioriterer sunde og rekreative arealer 

Lemvig Kommune oplever fald i befolkningstal, men ønsker stadig at kunne tiltrække nye borgere. Med 
fokus på børnefamilier har kommunen udlæg til boliger i tilknytning til skoler og institutioner samt til 
grønne og blå områder med mulighed for fritids- og friluftsaktiviteter. 

Alternative placeringer af boliger, som er lokalt forankrede, i for eksempel kommunens landsbyer, vil 
Lemvig Kommune være villig til at hjælpe på vej i det omfang, der er samspil med kommunens øvrige 
planlægning. Uudnyttede udlæg fra Kommuneplan 2017-29 videreføres i Kommuneplan 2020-32. 
Derudover udlægges 2 mindre arealer i Ferring og Fjaltring til landsbyformål. 

Lemvig Kommune vil arbejde for, at kommunens byer styrkes i forhold til tiltræknings- og 
fastholdelseskraft. Gennem fokus på forskønnelse, sanering og rekreative aktiviteter bliver kommunens 
byer bedre steder at bo og leve i. 

Områdefornyelse 
Lemvig Kommunes største byer gennemgår og har gennemgået en forskønnelsesproces gennem et forløb 
med byfornyelse, helhedsplanlægning og gennem nedrivning af dårlige bygninger. 

Formålet med de forskellige projekter er hovedsageligt at forskønne og omdanne områder således, at de er 
tidssvarende og indbydende for kommunens borgere, gæster og tilflyttere. Ved kommuneplanens tilblivelse 
foregår der områdefornyelsesprojekter i Lemvig, Bøvlingbjerg, Ramme og Lomborg, Klinkby-Hove-
Tørringhuse samt Fjaltring-Trans-Ferring. 

Lemvig Havn 
Lemvig Havn omdannes fra traditionel fiskerihavn til en havn med fokus på rekreativ anvendelse. Projektet 
er igangsat i 2010 og gennemføres over en længere årrække. I omdannelsen tænkes klimatilpasning ind i 
lyset af de forventede fremtidige vandstandsstigninger samt som en driver for udviklingen af lokale 
erhverv. Efter 10 års intensiv udvikling og omdannelse af Lemvig Havn, mangler nu kun en mindre del i 
havnens vestlige side før at hele havnearealet fornyet.  

Thyborøn 
Byen og havnen gennemgår i disse år en større udvikling med havneudvidelser og øget fokus på turisme. I 
den nordligste del af Thyborøn by er allerede udpeget et areal til omdannelse fra industri til særligt turisme 
og handel, og området omkring Kystcentervej udvikles samtidigt med hotel, museer, restauranter og 
rekreative formål. 
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Strategisk landsbyplanlægning 
Kommunens landsbyer danner rammen for livet for en stor del af kommunens befolkning. Her findes 
foreningstilbud, kulturinstitutioner, skoler, daginstitutioner og virksomheder, der dagligt bidrager til det 
gode liv for mange. Hver enkelt landsby har dog ikke alle tilbud og derfor er det nødvendigt at landsbyernes 
befolkninger er bevidste herom og skaber fællesskaber på tværs af landsbyer. Enkelte landsbyer har særlige 
styrkepositioner, som giver netop disse landsbyer særlige identiteter. Det er tydeligt, at landsbyer med klar 
identitet skaber en større opmærksomhed omkring sig selv og derved øger tiltrækningskraften til både 
landsbyen og kommunen. 

Byomdannelsesområde i den havnenære del af Thyborøn by 
Et større areal i den havnenæredel af Thyborøn by er udpeget til byomdannelsesområde. Det muliggør, at 
nybyggeri med støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner, serviceerhverv) kan påbegyndes samtidig med, 
at områdets virksomheder lukker, flytter eller støjdæmpes. 

En transformation af området til mere bymæssig bebyggelse herunder udvidelse af de turist- og 
handelsprægede formål, vil skabe stor by- og turismemæssige sammenhæng og understøtte de 
eksisterende turismevirksomheder samt biddrage til, at nye kan etablere sig. 

Retningslinjer 

Byvækst 
Arealer til byvækst skal placeres i byzone og i begrænset omfang som landzoneareal i landsbyer inden for 
byafgrænsningerne. 

Vækst i byerne skal ske indefra, så der altid er sammenhæng mellem eksisterende og nye byområder. 
Grønne områder kan være en del af byvæksten. 

Bebyggelsesprocent for erhverv 
Bebyggelsesprocenten i udlagte erhvervsområder skal være mindst 40. 

Bebyggelse med kystnær placering 
I Kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, hvis 
der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering. 

Der må ikke udlægges nye sommerhusområder i Kystnærhedszonen. 

Nyudlæg 
Ved udlæg af arealer til boliger skal det tilstræbes ikke at bruge mere end 1 ha. pr. 10 boliger i Lemvig og 1 
ha. pr. 7 boliger i de mindre byer. 

Der skal ved afgrænsning af nye byområder tages hensyn til andre interesser, der er i området, herunder 
vandindvinding, landskab og natur samt hensyn til jordbrug. 

Ved udlæg af arealer til ferie og friluftsanlæg skal sikres at der bruges mindst mulig landbrugsjord. 

Nye udlæg skal opdateres i jordstyringsregulativet 
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Udviklingsområder 
Der udpeges et udviklingsområde omkring Fjaltring. 

I udviklingsområdet har Lemvig Kommune større adgang til at planlægge for udvikling af landsbyen samt 
give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone. 

Udviklingsområdet må ikke være omfattet af Grønt Danmarkskort. 

Byomdannelsesområder 
Der udpeges et byomdannelsesområdet i den havnenære del af Thyborøn by. 

Der skal sikres variation og kvalitet i byomdannelsesområder ved at se på et område ud fra en helhed, som 
omfatter blandt andet byrum, aktiviteter, institutioner, kulturarv, forbindelser, kollektiv transport med 
videre. 

De historiske og arkitektoniske værdier skal bruges til at skabe identitet og kvalitet i områderne 

Der skal sikres trygge områder med mødesteder og udearealer, der skaber rammer for et sundt og aktivt 
liv. Varierede byrum skal indbyde til ophold, bevægelse og oplevelser for flest muligt. 

Byomdannelsesområder skal kobles op på den omkringliggende by. 
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Detailhandel 

Målsætning 
• At styrke Lemvig som handelsby 
• At fastholde den nuværende detailhandelsstruktur 
• At modvirke butikslukninger 
• At give velfungerende forretninger mulighed for at udvide 

I Lemvig Kommune skal kommunens borgere og gæster have mulighed for at handle lokalt. Byerne og de 
større landsbyer har mindst en dagligvarebutik, og Kommuneplan 2017 gør det muligt at fastholde dette. 

Lemvig 
Det er vigtig for Lemvig at fastholde størstedelen af handlen i det centrale byområde. Gågaden styrkes 
gennem projekter på havnen og i det omkringliggende centerområde. Der gives derfor god mulighed for 
udvidelser for forretninger i centrum. Der er således i kommuneplanen mulighed for udvidelse og udvikling 
i Lemvig centrum og i områderne ved Fabjergvej og ved Ringkøbingvej, hvor der samtidigt også gives gode 
muligheder for yderligere butikker med særligt pladskrævende varer. 

Parkering i Lemvig 
Indkøb og besøg i det centrale Lemvig kræver fornuftige parkeringsmuligheder. Butikkerne i centrum er 
afhængige af, at kunder kan komme frem og tilbage. Der er i Lemvig centrum en række større 
parkeringsarealer, og det skal i den kommende planperiode vurderes, hvorledes disse pladser tilgodeser 
detailhandlens behov bedst muligt. 

Thyborøn 
Der vurderes at være et tilstrækkeligt kundegrundlag for en dagligvarebutik mere i Thyborøn. Derfor 
udlægges areal til en butik overfor den eksisterende købmand på Ærøvej. Samtidigt er der i forlængelse af 
arealer langs Ærøvej gode muligheder for butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som ikke finder 
sin naturlige placering i centrum. 

Harboøre  
I Harboøre er mulighederne for fuld udbygning af detailhandlen endnu ikke udnyttet. Der vurderes derfor 
at være et mindre behov for yderligere udlæg til detailhandel i Harboøre. Særligt pladskrævende 
varegrupper kan placeres i erhvervsområdet langs Thyborønvej og Flyvholmvej. 

Retningslinjer 
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder 
afgrænsning af bymidter, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varer samt fastlæggelse af det 
maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetageareal for de 
enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker. 

Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser 
Planlægning for arealer til butiksformål skal være i overensstemmelser med rammer for samlet 
detailhandelsareal og maksimale butiksstørrelser, som angivet i detailhandelsskemaet. 

Udpegning og afgrænsning af bymidter 
Der udpeges følgende byer med bymidter med henblik på etablering af detailhandel: 
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Hovedby: Lemvig 

Byer: Thyborøn, Harboøre samt Nørre Nissum    

Maksimale butiksstørrelser i bymidter 
I Lemvig Bymidte kan der etableres dagligvarebutikker på maksimalt 3.500 m2 og i bymidten samt i 
aflastningscenteret ved Fabjergvej kan der etableres udvalgsvarebutikker på maksimalt 2.000 m2. 

I byerne Thyborøn og Harboøre kan der etableres dagligvarebutikker på maksimalt 2.500 m2 og 
udvalgsvarebutikker på maksimalt 1.000 m2. 

I Nørre Nissum kan der etableres dagligvarebutikker på maksimalt 1.500 m2 og udvalgsvarebutikker på 
maksimalt 1.000 m2. 

Udpegning og afgrænsning af lokalcentre 
Der udpeges følgende lokalcentre uden afgrænset bymidte med henblik på etablering af detailhandel: 

Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Klinkby, Tørringhuse, Ferring, Fjaltring, Bonnet, Ramme, Lomborg, Fabjerg og 
Gudum. 

Herudover er områder på Industrivej i Lemvig, Ærøvej i Thyborøn samt Nissumby i Nørre Nissum udpeget til 
lokalcentre. 

Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre 
I lokalcentrene Bækmarksbro, Bøvlingbjerg og Industrivej i Lemvig kan der etableres dagligvarebutikker på 
maksimalt 1.000 m2 og udvalgsvarebutikker på maksimalt 200 m2. 

I lokalcentrene Klinkby, Ramme, Ferring, Fjaltring, Bonnet, Lomborg, Fabjerg og Gudum kan der etableres 
dagligvarebutikker på maksimalt 500 m2 og udvalgsvarebutikker på maksimalt 200 m2. 

I lokalcentret Nissumby i Nørre Nissum kan der etableres dagligvarebutikker på maksimalt 1.000 m2 og 
udvalgsvarebutikker på maksimalt 200 m2. 

I lokalcentret ved Ærøvej i Thyborøn kan der etableres dagligvarebutikker på maksimalt 1.500 m2 og 
udvalgsvarebutikker på maksimalt 200 m2. 

I lokalcentret Tørringhuse kan der ikke etableres dagligvarebutikker. Udvalgsvarebutikker må maksimalt 
være 2.000 m2. 

Områder til særligt pladskrævende varegrupper 
Der udpeges områder til særligt pladskrævende varegrupper i erhvervsområder i Lemvig, Thyborøn og 
Harboøre. 

Lemvig tildeles mulighed for yderligere 5.454 m2, Thyborøn tildeles 5.000 m2 og Harboøre tildeles en 
yderligere ramme på 4.214 m2. Således kan Lemvig rumme i alt 20.000 m2 særligt pladskrævende 
varebutikker, mens Thyborøn og Harboøre har hver 5.000 m2. 
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Butiksstørrelser for enkeltstående butik 
Der kan i hovedby, byer og landsbyer etableres enkeltstående dagligvare- og udvalgsvarebutikker. 
Dagligvarebutikker må maksimalt være 1.200 m2 og udvalgsvarebutikker må maksimalt være 200 m2. 

Bagatelgrænse for helt små butikker 
Inden for byzone kan der etableres små detailhandelsbutikker. Butikkerne kan placeres uafhængigt af 
hinanden og uden en indbyrdes afstand på minimum 500 meter til hinanden eller til et 
afgrænsningsområde til butiksformål. 

Butik i tilknytning til særlige anlæg 
Der kan i tilknytning til særlige anlæg så som tankstationer, fritliggende turistattraktioner, togstationer og 
lignende beliggende uden for områder udlagt til bymidte og lokalcenter, og til brug for de kunder, der 
benytter det pågældende anlæg på grund af dets primære funktion, etableres butik på maksimalt 300 m². 

Butik, der sælger egne produkter 
Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler kan placeres 
udenfor de afgrænsede områder til butiksformål. 

Den maksimale butiksstørrelse for mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds 
produktionslokaler er fastsat til 250 m². 

Bebyggelsens udformning og placering skal tilpasses den omgivende arkitektur. Støj, parkering og 
adgangsforhold skal afklares. 

Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger 
I landdistrikter og landsbyer kan der etableres visse butikker på op til 250 m2 i eksisterende og 
overflødiggjorte landbrugsbygninger uden landzonetilladelse.  
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Fritidsformål i byerne 

Målsætning 
• At Lemvig Kommunes byer og landsbyer har et bredt og varieret udbud af aktiviteter for alle 
• At byens rum også inddrages til friluftsaktiviteter 
• Vi skal i Lemvig Kommune dyrke det aktive liv gennem fritidsmuligheder og indretningen af vores 

byrum. 

Friluftsliv i byerne 
Friluftslivet sker også i byerne, hvor Lemvig Kommune understøtter en aktiv fritid i byens landskab. Nye 
projekter giver mulighed for flere aktiviteter på for eksempel byhavne og bystrande i Lemvig og Thyborøn. 

Gode friluftsmuligheder er en del af vores velfærd og kan være med til at styrke sundhed og livskvalitet 
gennem oplevelser i naturen, i landskabet eller kulturmiljøet. 

Udviklingen af rekreative tilbud medvirker til at skabe gode rammer for bosætning og erhvervsudvikling, 
herunder som en vigtig parameter i forhold til turisme. Ved planlægningen og de offentlige investeringer 
skal der derfor lægges afgørende vægt på kvalitet, autenticitet og bæredygtighed. 

Tilgængelighed til natur og fritid 
Vi skal i alle kommunens byer øge tilgængeligheden til de fritidsaktiviteter, som byerne tilbyder, og til de 
naturoplevelser som findes i nærområdet. Eksisterende og kommende stier skal forbinde aktiviteter og 
oplevelser med byens særlige pladser og boligområder. 

Stierne er samtidig også en vigtig medspiller i at forbedre den almene sundhed. Her er mulighed for løb, 
cykle og vandretur og i mange tilfælde et fornuftigt alternativ til at tage bilen mellem lokale destinationer. 
Kommunens hjertestier er gode eksempler på dette. 

Stier, skiltning og fokus på tilgængelighed i nye planer og projekter skal medvirke til  

at øge brugen af både eksisterende og nye frilufts- og fritidstilbud. 

Retningslinjer 

Arealer til fritids- og friluftsformål 
Turist- og fritidsfaciliteter skal etableres i umiddelbar tilknytning til andre turist- og fritidsfaciliteter, 
rekreative områder, byer, skove og kyster. 

Hvor hensynet til naturbeskyttelse tillader det, vil kommunen vedligeholde og udbygge sti-, og vil i videst 
muligt omfang sikre og udbygge offentlighedens adgang til naturområder, hvor hensyn til 
naturbeskyttelsen tillader det. 

Kommunen vil arbejde for at der udlægges nødvendige arealer til fritidsformål. Ved arealudlæg i 
forbindelse med f.eks. beskyttelse af grund- eller overfladevand bør mulighederne for friluftsliv tænkes 
med. 

Nye anlæg skal om muligt placeres i nærheden af de kommende brugere i byerne, landsbyer eller 
sommerhusområder, samt positivt indvirke på kommunens andre fritids- og friluftsaktiviteter. 
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Ved nye udstykninger til bolig og fritidsformål, samt ved større offentlige anlægsarbejder skal arealer til 
friluftsliv, rekreative aktiviteter og tilgængelighed til stinet tilstræbes. 

I forbindelse med etablering friluftsfaciliteter til ophold og overnatning, skal Lemvig Kommune samarbejde 
med andre aktører, myndigheder og nabokommuner, så det sikres samspil imellem nabofaciliteter, 
bysamfund eller attraktive naturområder også på tværs af kommunegrænser. 

Etablering af nye friluftsfaciliteter og rekreativ infrastruktur skal sikre grobund for en styrket lokal 
erhvervsudvikling gennem turisme og oplevelsesøkonomi. 

Lemvig Kommune skal støtte og hjælpe med udviklingen af faciliteter, der styrker lokale borgere, og 
turisters muligheder for at benytte områdets vand og naturområder rekreativt i forbindelse med aktivt ferie 
og eller fritidsliv. 
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Erhverv 
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Erhvervshavne 

Målsætning 
• At sikre fiskerierhvervets udviklingsmuligheder i Thyborøn 
• At havnene er nationalt anerkendte 
• At havnene tilbyder flere og mere alsidige arbejdspladser 
• At turismevirksomheder tænkes ind i havneområder 
• At udnytte Thyborøn Havns placering centralt i forhold til kyst og hav til erhvervsudvikling 

Lemvig Kommunes erhvervshavne er meget forskellige og skal behandles derefter. 

Thyborøn Havn er dynamo for erhvervsudviklingen og Lemvig Havn er under omdannelse i retning af mere 
rekreativ udnyttelse samtidigt med erhverv. Vi skal i Lemvig Kommune kunne fremvise vores havne med 
stolthed både som arbejdsplads og som aktivitetsplads. 

Thyborøn Havn 
Havnen har siden 2001 været en kommunal selvstyrehavn og er et kraftcenter i Nordvestjylland. Den er en 
af Danmarks største fiskerihavne med over 1000 arbejdspladser og lander hvert år store mængder fisk, 
fiskeprodukter samt sten og grus. 

Godsandelen på havnen er stor og voksende. Det er derfor afgørende for Thyborøn Havns fremtidige 
udvikling at forholdene for transport til og fra havnen er optimale. 

Havnedybden skal sikres og tilgængelighed ad bane og vej skal være hensigtsmæssig i forhold til både havn 
og by. Ligeledes skal sejlrenden til Thyborøn uddybes til 10m. 

Lemvig Kommune og Thyborøn Havn samarbejder om udviklingen af havnen med afsæt i havnens 
"Masterplan for Thyborøns Havn 2012". Med baggrund heri er der bl.a. udarbejdet lokalplan for den sydlige 
del af havnen, der giver mulighed for ekstra nye liggepladser og arealer til sten og grus samt mulighed for 
en tørdok. Der samarbejdes endvidere om at få styrket og udbygget adgangsvejen til Thyborøn ved bl.a. at 
søge statsvejen omlagt omkring Klinkby. 

Lemvig Havn 
Lemvig Havns betydning som erhvervshavn er ikke længere væsentligt.  

Andre funktioner på havnen som f.eks. bedding ønskes bevaret, for at havnen fortsat fremstår som en aktiv 
havn. Derfor udvikles havnens rekreative værdier, med nye muligheder for borgere, lystsejlere og turister. 

Retningslinjer 

Nye vejtilslutninger 
Det skal sikres, at byudviklingen sker, så der så vidt muligt ikke skal etableres nye vejtilslutninger til 
hovedlandeveje og landeveje for kommunale eller private veje. 

Hensyn ved vejanlæg 
Placeringen og udformningen af nye vejanlæg skal tage hensyn til internationale naturbeskyttelsesområder 
og landbrugsejendommes struktur og arronderingsforhold. 
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Støj langs veje og baner 
Ubebyggede arealer, som er beliggende inden for støjzoner langs veje og baner, må ikke udlægges til 
boligbebyggelse eller lignende støjfølsom anvendelse. Dette gælder dog ikke, hvis det sikres ved 
støjdæmpende foranstaltninger langs veje og jernbaner, at støjniveauet i de nye områder ikke bliver over 
55 dB (A), henholdsvis 60 dB (A). 

Cykelveje af regional betydning 
Der er udpeget veje og stier som cykelveje af regional betydning. Der må ikke foretages arealdispositioner, 
som kan forhindre, at disse cykelveje kan bibeholdes eller etableres som selvstændige stier, cykelstriber 
eller afmærkede veje. 
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Placering af erhvervsområder og tekniske anlæg 

Målsætning 
• At kommunens virksomheder kan udvikle sig 
• At nye virksomheder placeres i Lemvig Kommune 
• At afværge konflikter gennem hensigtsmæssig placering af erhverv 
• At kommunen er en aktiv partner i tæt samarbejde med erhvervsliv og erhvervsorganisationer 

Lemvig Kommunes virksomheder er for størstedelen placeret således, at der er sikret mulighed for 
udvidelse indenfor de rammer, de har i dag. Især de største, kræver særlig hensyntagen ved udvidelser. 

Nye virksomheder er velkomne i Lemvig Kommune, og her er arealer til dem. Vi har udpeget 
erhvervsarealer, hvor både hensyn til infrastruktur og miljø er vægtet højt. 

Lemvig Kommune skaber rum for erhverv 
Vores levebrød er de erhverv, der vælger at placere sig i Lemvig Kommune. Derfor gør Lemvig Kommune en 
særlig indsats på erhvervsområdet. Nye og eksisterende virksomheder skal føle, at Lemvig Kommune er 
godt at placere sig. 

Rom Erhvervsområde 
I Rom ligger kommunens største erhvervsområde, og det er hovedsagligt her de virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav placeres. Med kort afstand til Lemvig og til det overordnende vejnet, er placeringen her 
god. Her er man synlig fra Ringkøbingvej uden at genere større boligområder. 

Rønland 
FMC, det tidligere Cheminova er den største virksomhed i kommunen. På Rønland har FMC en god 
placering tæt ved både Thyborøn og Harboøre samt til den overordnede infrastruktur med både jernbane 
og statsvejen lige til døren. 

Thyborøn Havn 
Havnen er vigtig for både Thyborøn og for Lemvig Kommune. Antallet af arbejdspladser er stort, 
produkterne har høj kvalitet, og derfor har Thyborøn fastholdt sin position som en af Danmarks vigtigste 
fiskeribyer. 

En udvidelse af den sydlige del af havnen er påkrævet, for at fastholde og udvikle den position Thyborøn 
har som indgangsport til Danmark. 

Erhverv på landet 
Lemvig Kommunes mange små virksomheder skal have mulighed for at udvikles. 

Muligheden for at iværksættere og andre kan oprette erhverv i tiloversblevne landbrugsbygninger skal 
udnyttes. Dette vil medvirke til en større spredning af arbejdspladser og derved forbedre forudsætninger 
for lokalsamfund. 
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Hensigtsmæssige placeringer 
En forudsætning for hensigtsmæssig placering af virksomheder er, at alle nødvendige hensyn tages, således 
at fremtidige konflikter eksempelvis mellem boliger og erhverv undgås. Derfor vil Lemvig Kommune for 
fremtiden undlade at udpege område til blandet boliger og erhverv. 

For at sikre at nuværende og kommende borgere og virksomheder i Lemvig Kommune kan have en 
tidssvarende kommunikation, er det nødvendigt at opsætte master og antenner forskellige steder i 
kommunen. Lemvig Kommune vil stræbe efter at have god dækning i hele kommunen og vil sikre, at anlæg 
herfor placeres hensigtsmæssigt. 

Retningslinjer 

Fiskeopdræt 
Området administreres i overensstemmelse med de gældende landsplandirektiver, som har afløst den 
tidligere Regionplan 2005. Plangrundlaget vil senere blive afløst af Lemvig kommunes vandplaner. 

El- og antennemaster 
Retningslinjerne er fastlagt i Lemvig Kommunes politik for telemaster og mobilantenner. 

Affaldsbehandling 
Sikrer kommunens affaldsproducenter adgang til tilstrækkelig kapacitet til forbrænding og deponering 
gennem fortsat- og udbygget medlemskab af affaldssamarbejder. 

Affaldsplan 2015-24 
Affaldsplan 2015-24 er udviklet i samarbejde mellem Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner. I 
planen er der fokus på: 

1. Øget genanvendelse af ressourcerne Det skal sikres, at bioaffald genanvendes. Det skal derfor 
afdækkes, hvordan bioafaldet kan håndteres, i stedet for at blive brændt sammen med det øvrige 
affald. Derudover skal mulighederne for en forbedret indsamling af tørre fraktioner afdækkes. Det 
skal vurderes, om indsamlingen kan effektiviseres yderligere.  

2. Elektronikaffald og batterier Den høje indsamlingsprocent af elektronikaffald og batterier ved 
husstandene skal øges. Indsamlingen sikrer en korrekt håndtering af problemstoffer og bedre 
materialegenanvendelse. 

3. Bygge- og anlægsaffald Der skal være en korrekt håndtering af farlige stoffer i bygge- og 
anlægsaffaldet, som skal øge kvaliteten i genanvendelsen og selektiv nedrivning blive prioriteret 
højt i Skive Kommune.  

4. Haveaffald Kommunerne vil håndtere haveaffaldet, så energien og ressourcerne i affaldet udnyttes.  
5. Information og dialog Målene i affaldsplanen skal opnås i samarbejde med borgerne og 

virksomhederne. Det er derfor nødvendigt, at de er velinformeret om de affaldsløsninger, 
kommunerne tilbyder.  

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav 
Ved virksomheder med særlige beliggenhedskrav menes virksomheder, som ikke kan placeres i almindelige 
by- eller erhvervsområder. Eksempler er produktions- og fremstillingsvirksomhed, tekniske anlæg, 
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vindmøller, flyvepladser, biogasanlæg, og støjende fritidsanlæg (f.eks. motorsports- og skydebaner). 
Herunder skal der tages særlig hensyn til områder med særlig drikkevandsinteresser. 

Ved forureningsfølsomme arealanvendelser menes boligområder, institutioner, sommerhusområder, 
campingpladser og rekreative områder. 

Det skal sikres, at der er udpeget områder til virksomheder og anlæg med særlige beliggenhedskrav. 
Områderne udlægges i kommuneplanen og må ikke anvendes til andre erhvervstyper. 

Ved etablering og udvidelse af forurenende virksomheder, anlæg og aktiviteter med særlig 
beliggenhedskrav skal det sikres, at omkringliggende arealanvendelser ikke udsættes for et uacceptabelt 
forureningsniveau. 

Forureningsproblemer skal søges forebygget ved adskillelse af områder til virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav og anden forureningsfølsom arealanvendelse. 

Områder til skydebaner 
Det skal sikres, at der er udpeget områder til Forsvarets øvelsesområder /skydebaneanlæg, så disse fortsat 
kan bruges til militære skydeøvelser. 

VVM-pligtige anlæg 
For projekter vedrørende konkrete anlæg og virksomheder skal der foretages en vurdering af påvirkningen 
af miljøet (VVM redegørelse). Denne ligger til grund for udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. 
Hensigten er at der allerede i planlægningsfasen foretages en bred vurdering af konsekvenserne af det 
pågældende projekt. Dette kommuneplantillæg skal sammen med VVM-redegørelsen vedtages af byrådet, 
inden projektet kan igangsættes. 

Virksomheder, anlæg og projekter indenfor forskellige brancher har forskelligartede krav til beliggenhed. 
Der skal findes egnede placeringer alt afhængig af type af projekt. Nogle projekter kan placeres i byernes 
erhvervsområder mens andre har behov for en særlig beliggenhed udenfor byerne. 

Der er opstillet en række krav til, hvad en VVM-redegørelse skal indeholde. Den skal belyse samtlige 
miljømæssige konsekvenser af et projekt, herunder eventuelle relevante alternative udformninger eller 
placeringer. Derudover skal mulige løsningsforslag, som kan reducere projektets virkninger på miljøet, 
beskrives. 

Ansøgeren skal levere alle de oplysninger, der er nødvendige for at lave en VVM-redegørelse. Det er 
kommunens opgave at sikre, at alle konsekvenserne er belyst tilstrækkeligt.  
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Konsekvensområder 

Målsætning 
• At tydeliggøre anlægs og virksomheders miljømæssige opmærksomhedsområder  
• At sikre, at der i Lemvig Kommunes planlægning tages hensyn til produktionsvirksomhederne 

herunder deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov 
• Forebygge miljøkonflikter mellem f.eks. støjende og lugtende virksomheder/anlæg og 

forureningsfølsom arealanvendelse, som eksempelvis boliger og institutioner. 

Miljøkonflikter kan opstå når nabobeboelser til virksomheder og anlæg bliver generet af støj, vibrationer, 
støv, lugt eller anden luftforurening. Ved at holde passende afstand til virksomhederne eller anlægget, vil 
miljøkonflikter som regel kunne undgås. 

Forebyggelse af miljøkonflikter skal sikre, at arealer inden for planlægningszonerne (konsekvensområder og 
–zoner) ikke udlægges til følsom anvendelse (miljøfølsom arealanvendelse og spredt bebyggelse). 

Ved miljøfølsom arealanvendelse forstås bolig- og sommerhusområder med tilhørende udearealer, 
institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler samt rekreative områder som parker, kolonihaver og 
campingpladser. 

Konsekvensområder for produktionsvirksomheder 
Produktionsvirksomhederne er afgørende for vækst, udvikling og beskæftigelse i Danmark. Der er derfor i 
planlovgivningen indført regler, som sikrer, at kommunerne i deres planlægning skal tage hensyn til 
produktionsvirksomhederne herunder deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov. 
 
Det er derfor vigtigt, at der fastholdes erhvervsområder, som kun er forbeholdt produktionsvirksomheder, 
hvor der fremadrettet ikke må placeres boliger og andre følsomme anvendelser, som kan give udfordringer 
for produktionsvirksomhederne. 
 
Omkring de udpegede erhvervsområder, som kun er forbeholdt produktionsvirksomheder, er der udlagt en 
konsekvens-/opmærksomhedsområde, hvor der ikke umiddelbart må planlægges for forureningsfølsom 
arealanvendelse. En lokalplan i et konsekvensområde kan dog udlægges til arealer til kontorformål, boliger, 
rekreative formål m.v., hvis lokalplanen ved bestemmelser kan sikre, at grænseværdier for støv-, støj-, lugt- 
og anden luftforurening overholdes. 
 
Lemvig Kommune er i løbende dialog med virksomhederne om den lokale planlægning for vise tilstrækkelig 
hensyn til erhvervslivet og deres udviklingspotentiale. 

Konsekvensområder på andre aktiviteter 
Flyvepladser, skydebaner, vindmøller, motorsportsbaner og biogasanlæg, rummer alle konsekvensområder. 
Indenfor konsekvensområderne skal følsom anvendelse undgås. Konsekvensområderne er således med til 
at sikre at de lovlige aktiviteter der afstedkommer et konsekvensområde kan fortsættes og udbygges uden 
unødige genepåvirkning. 
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Retningslinjer 

Konsekvensområder 
Der bør udlægges et konsekvensområde omkring hver enkelt anlæg eller virksomhed, således der ikke 
opstår genemæssige konflikter. Konsekvensområdet er som udgangspunkt vejledende, og skal afdækkes i 
den konkrete sagsbehandling. 

Der udlægges erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder, 
som vist på kort. 

Områderne skal friholdes for anvendelser, der ikke har tilknytning til produktionsvirksomheder, transport- 
og logistikvirksomheder. 

Der udlægges konsekvensområder omkring de udlagte områder til produktionsvirksomheder, som vist på 
kort. 

Inden for konsekvensområderne kan der ikke planlægges for forureningsfølsom anvendelse (kontorer, 
boliger o.lign.) med mindre en lokalplan kan sikre den fremtidige anvendelse i forhold til støj-, lugt-, støv- 
og anden luftforurening 

Der udlægges ikke transformationsområder. 

Miljøkonsekvens- og sikkerhedszone omkring erhvervsområdet Rønland 
Omkring erhvervsområdet Rønland udlægges en 3000 m miljøkonsekvens- og sikkerhedszone. Inden for 
denne zone kan der ikke etableres ny miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger, rekreative områder mv. 

Støjfølsom anvendelse 
Arealanvendelsen i landzonen skal fastlægges, således at gener fra støj forebygges bedst muligt. 
Forebyggelse af støjgener kan først og fremmest ske ved, at der skabes en god afstand til områder med 
støjfølsomme arealanvendelser. 

Ved støjfølsom arealanvendelse forstås for eksempel boligområder, plejehjem, vuggestuer, 
sommerhusområder, kolonihaveområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, campingpladser og 
særlige naturområder. 

Det vil ofte være fornuftigt, at nye støjende anlæg placeres i områder, som i forvejen er støjbelastede. Dels 
vil nye støjbidrag til en vis grad forsvinde i den baggrundsstøj, som findes i forvejen, og dels vil disse 
områder ofte i forvejen være uden støjfølsomme anvendelser. 

Støjende fritidsaktiviteter 
Etablering af støjende sports- og fritidsanlæg kan som hovedregel finde sted, såfremt etableringen samlet 
set medfører miljømæssige forbedringer. Det kan fx. være ved sammenlægning af eksisterende anlæg eller 
ved etablering af et anlæg til erstatning for et eksisterende anlæg. Nye anlæg kan etableres, hvis lokale 
kapacitetsmæssige forhold taler for det. 

Støjende fritidsanlæg skal søges placeret i allerede støjbelastede områder, eksempelvis i nærheden af 
erhvervsområder, lufthavne eller stærkt trafikerede veje. Anlæg må som hovedregel ikke placeres i 
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områder med stor almen benyttelse eller i områder af særlig landskabelig værdi, naturområder eller i 
uforstyrrede landskaber. 

Støjkonsekvenszoner 
Områder med eksisterende eller planlagte motorbaner, skydebaner, vindmøller, grusværker og lignende 
anlæg skal til gengæld beskyttes mod placering af støjfølsom arealanvendelse i deres nærhed. Omkring 
disse anlæg er der angivet ét støjkonsekvensområde. Der skal ligeledes udlægges et støjkonsekvensområde 
omkring nye anlæg. 

Udfasning af boliger i erhvervsområder 
I Lemvig Kommunes erhvervsområder har man flere steder kunne etablere boliger i tilknytning til erhverv, 
fx i form af portnerboliger. Denne type anvendelse vurderes at rumme en fremtidig potentiel konflikt med 
særligt produktionserhvervet og derfor skal det fremadrettet undgås at tillade nyetablering af boliger i 
erhvervsområder samt udstykning af eksisterende boliger i tilknytning til erhverv. Alle fremtidige 
erhvervsrammer skal rumme bestemmelser for at sikre dette. 
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Landbrug 

Målsætning 
• At landbruget fastholdes som en væsentlig del af kommunens erhvervsliv 
• At fastholde fødevareproduktion som en af kommunens styrkepositioner 
• At hjælpe kommunens landbrug til sundere økonomi ved at muliggøre nødvendige 

strukturforandringer 

Planlægningen viser, at kommunen kan rumme en væsentlig og varig fødevareproduktion af industriel 
karakter med respekt for ønsket om at bevare og synliggøre Lemvig Kommunes særegne 
landskabskarakterer og naturkvaliteter.  

Landbrugets udvikling 
Bedriftsstrukturen i landbruget er i en fortsat udvikling, hvor de enkelte bedrifter og anlæg vokser og 
samles på få hænder. Fra 1982 til 2012 er den gennemsnitslige besætningsstørrelse på svinebesætninger 
steget fra 169 til 3.000 svin. Ved en lineær fremskrivning af denne udvikling vil gennemsnitsbesætningen i 
2026 være cirka 4.300 svin og i 2050 cirka 6.600 svin. I samme periode er kvægbesætninger i gennemsnit 
mere end fordoblet fra 53 til 127 malkekøer, som ved lineær fremskrivning medfører gennemsnitsstørrelser 
på 162 malkekøer i 2026 og 221 i 2050. 

Sådanne besætninger kræver store produktionsanlæg, som kan placeres på steder, hvor nabogener og 
naturpåvirkninger begrænses.  

Det er afgørende vigtigt at fastholde og forstærke glæden og ønsket om at bosætte sig og blive boende i 
det bølgede og bakkede landskab i Lemvig Kommune i pagt og i takt med naturens og landbrugets gang. 
Ved at udlægge områder i kommuneplanen til de store husdyrbrug, afstemmes borgernes og landbrugets 
forventninger til fremtiden på lokalt niveau. 

Der er lugtgener, når der køres gylle i foråret, og mejetærskerne sænker trafikken i høsten. Ved de større 
husdyrbrug, særligt svinebrug suppleres disse periodevise og kendte gener med mere vedvarende gener, 
primært i form af lugt fra staldanlæg. Nye teknologier, som for eksempel gylleforsuring, kan give uforudsete 
og til tider voldsomme lugtgener.  

Bygninger til erhvervsmæssigt dyrehold har normalt en levetid på 30 år og mere. Det er forsøgt at udpege 
områder, som inddrager dette tidsperspektiv, således at en væsentlig del af den industrielle 
husdyrproduktion over tid kan samles i ”produktionsklynger”, hvor det intensive husdyrbrug er 
dominerende.  

Retningslinjer 
I særligt værdifulde landbrugsområder skal der udvises særlig tilbageholdenhed med at inddrage arealer til 
ikke-landbrugsrelaterede formål 

Områder udpeget til større husdyrbrug må ikke ved kommune- eller lokalplaner inddrages til formål, der 
kan medføre interessekonflikter i forhold til etablering og udvidelse af husdyrbrug 

Udpegningen af områder til større husdyrbrug vil som udgangspunkt samtidig rumme gode muligheder for 
at etablere gårdbiogasanlæg og fælles biogasanlæg 
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Grundvandsbeskyttelse 

Målsætning 
• At sikre god kvalitet og rigelig forsyning af drikkevand  
• At grundvandet sikres, når der udpeges nye erhvervs- og boligområder 
• At hensynet til grundvandsbeskyttelse og erhvervsudvikling balanceres 

Lemvig Kommune har en decentral vandforsyningsstruktur med vandindvinding til 10 vandværker fordelt 
over det meste af kommunen. Hovedparten af disse vandværker indvinder fra dybereliggende magasiner, 
der er naturligt beskyttet af lerlag. Næsten alle indvindingsområderne ligger i landbrugs- eller skovområder. 
Lemvig Kommune udarbejder indsatsplaner, der har til formål at sikre den fremtidige vandforsyning. Den 
fremtidige vandforsyning skal bygge på grundvand, der efter simpel rensning og filtrering kan anvendes til 
drikkevand. 

Rom erhvervsområde 
Rom erhvervsområde ønskes bevaret til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Via 
godkendelsesordninger og miljøtilladelser sikres grundvandet mod forureninger fra nye virksomheder, 
samtidig med at virksomheden kan vokse, og erhvervsområdet kan forblive på en i øvrigt god placering. 

Retningslinjer 
Der er i 2019 vedtaget en ny vandforsyningsplan for Lemvig Kommune. I vandforsyningsplanen er der 
angivet konkrete retningslinjer for administrationen af grundvandsressourcen, forsyningssikkerhed og 
drikkevandskvalitet.  

For grundvandsbeskyttelsen gives følgende retningslinjer: 

• Lemvig Kommune vil arbejde for, at arealanvendelsen i områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) og i indvindingsoplande til almene vandværker, generelt ikke ændres til en mere 
grundvandstruende anvendelse samt at aktiviteter, der øger beskyttelsen af grundvandet, fremmes 
i OSD. 

• Miljøstyrelsens standardvilkår for grundvandsbeskyttelse skal overholdes for alle virksomheder 
inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene 
vandværker. Grundvandsbeskyttelsen indføres i lokalplanernes formålsparagraf. 

• Inden for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal anvendelse, håndtering og opbevaring 
af miljøfremmede stoffer og gødning, begrænses mest muligt. Dette udmøntes i Indsatsplanerne, 
igennem kommunens myndighedsudøvelse og vandværkernes aftaler med grundejerne.  

• Det må ikke etableres nedgravede olietanke inden for BNBO. 
• Der gives som udgangspunk ikke tilladelse til vertikale jordvarmeanlæg, grundvandskølingsanlæg 

med reinjektion eller lignende anlæg inden for indvindingsopland til et alment vandværk.  
• Ved akutte forureninger kan der stilles krav om monitering i nedstrøms boringer, når det vurderes, 

at restforureningen kan true en vandforsyning. 
• Inden for indvindingsopland og OSD anbefaler Lemvig Kommune, at Region Midtjylland i tilladelsen 

til råstofgravning stiller krav om, at der efterbehandles til ekstensivt landbrug eller natur.  
• Nedsivningsanlæg, der placeres inden for OSD eller oplandet til et alment vandværk, skal placeres, 

så bunden af anlægget er 2,5 meter over højeste grundvandsspejl. 
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• Det kan som udgangspunkt ikke tillades, at der i OSD eller i almene vandværkers indvindingsopland 
etableres eller sker udvidelser af virksomheder, som udgør en forureningsrisiko. Virksomheder kan 
etableres og udvides inden for OSD og almene vandværkers indvindingsopland i områder, hvor der i 
kommuneplanen er redegjort for behovet og for kravene til grundvandsbeskyttelsen. 

• Forud for salg og leje af kommunale landbrugsarealer, der ligger i områder med særlige 
drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og fremtidige planlagte indvindingsoplande vurderes 
behov for forbud mod at anvende pesticider på arealet (med undtagelse af brug mod af visse 
invasive plantearter). Efter behov tinglyses andre former for dyrkningsbegrænsninger. 
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Det åbne land 
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Skovrejsning 

Målsætning 
• At lodsejere i højere grad gives mulighed for at dyrke skov 
• At nye skovarealer medvirker til at beskytte følsomme naturtyper og grundvandsressourcen 
• At der udpeges skovrejsningsområder i tilknytning til alle landsbyer, i en afstand som muliggør 

rekreativ anvendelse 
• At skovrejsning ses og bruges som en flersidig produktion, hvor både traditionel vedproduktion, 

grundvandsbeskyttelse, rekreativ værdi og energiproduktion tænkes sammen. 

I kommunens udpegning af mulige skovrejsningsarealer tages hensyn til udviklingsmulighederne for 
kommunens landbrug, og sikres en bedre sammenhæng mellem de forskellige typer af arealanvendelse. 
Samtidigt kan skovarealer udnyttes rentabelt i forhold til energiproduktion. 

Bynær skov 
Kommunens byer og landsbyer har kun i meget beskeden grad adgang til skovområder i umiddelbar 
nærhed. Nye områder med bynær skov vil derfor være et væsentligt og positivt element i kommunens 
satsning på højere kvalitet for nuværende og kommende borgere. I kommunens udpegning til bynær skov 
foreslås at udpege skovarealer ved stort set alle byer og landsbyer i en afstand af maksimalt 1 kilometer fra 
bygrænsen. 

Bynær skov giver desuden mulighed for også at planlægge for skovgrunde til bosætning. 

Retningslinjer 

Skovrejsning uønsket 
Der ønskes i udgangspunktetikke skov indenfor følgende områder: 

• På fortidsminder og indenfor beskyttelseslinjer til fortidsminder 
• Indenfor fredninger hvis dette strider imod fredningsbestemmelserne 
• I "landskabelige interesseområder" 
• Indenfor kirkebeskyttelseslinjer & aftalezoner til kirker 
• Omkring kulturmiljøer 
• Indenfor udpegede vindmølleområder 
• Indenfor åbeskyttelseslinjen 
• Indenfor byzoner og byudviklingsområder 
• I Natura2000 områder hvis disse er fuglebeskyttelsesområder 

Skovrejsning ønsket 
Der ønskes i udgangspunktet skov indenfor følgende områder: 

• 1000 m bufferzone omkring byerne 
• Nitratfølsomme områder i indsatsplanen for grundvand 
• Bufferzoner omkring kvælstoffølsom natur (naturbeskyttelse) 
• Eksisterende fredsskovsarealer 
• Som spredningskorridorer 
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Anden skovrejsning 
Der er udpeget skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket. Dyrkning af pyntegrønt og 
juletræer er undtaget. 

Kommunen kan i særlige tilfælde give tilladelse til tilplantning, hvor skovrejsning er uønsket, hvis 
tilplantningen ikke slører værdifulde landskabstræk og: 

• Området ikke er Ramsar-område, EF-Fuglebeskyttelsesområde eller EF-Habitatområde 
• Eventuelle råstoffer i regionale graveområder og råstofinteresseområder er udnyttede 
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Landskabelige, kulturhistoriske og geologiske bevaringsværdier 

Målsætning 
• At bevare og udvikle karakteristiske landskaber af høj kvalitet 
• At finde balance mellem at benytte og beskytte landskaberne 

I det åbne land udgør karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet de landskabelige 
landskabsværdier. Gennem planlægning sikres, at de værdifulde landskaber bevares og styrkes og at 
kysterne fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource. Det synliggøres hermed, at 
landskabsoplevelsen udgør en vigtig livskvalitet for mennesker over alt. 

Forenelige interesser 
Lemvig Kommune byder på en række spændende og varierede landskaber. I landskaberne skal en række til 
tider modstridende interesser forenes: Landbrug, naturbeskyttelse, drikkevand- og råstofindvinding, 
adgang til naturen samt dyrkelse af fritidsinteresser. 

De dyrkningsegnede dele af kommunen forbeholdes i videst mulig udstrækning jordbrugs- eller 
naturformål. Det åbne land friholdes som udgangspunkt for andet end samfundsmæssigt byggeri og anlæg, 
og byerne skal være klart afgrænsede således, at der fortsat sikres forskel på land og by. 

Flere typer af anlæg i landskaberne er midlertidige. For eksempel vindmøller, antenner og master, som, 
trods deres betydelige umiddelbare påvirkning af landskabet, nedrives efter en årrække. Visse erstattes 
med færre men højere elementer, andre pilles helt ud af landskabet. 

Terrænreguleringer i landskabet giver permanente forandringer, og disse skal kun gennemføres under 
hensyntagen til de landskabelige værdier. 

GeoPARK 
Lemvig Kommune arbejder i samarbejde med nabokommuner om at skabe en opmærksomhed omkring 
kommunernes særlige geologi. 

Den geologiske arv og de geologiske landskabsformer rundt om i verden er nøglen til livets oprindelse. 
Globalt set er der et stort behov for at formidle viden om og beskytte disse geologiske værdier. Dette kan 
gøres gennem etablering af geoparker, som internationalt kan optages i organiserede geoparknetværk. 

Geopark-begrebet er nyt begreb i den danske naturformidlingsterminologi, og rangerer sammen med 
naturparker på et regionalt og lokalt niveau med udgangspunkt i lokal forankring. En geopark skal sidestilles 
med en regional naturpark, som ikke er underlagt en særlov eller modtager statslig medfinansiering i 
modsætning til for eks. de statslige udpegede og finansierede Nationalparker. 

Lemvig Kommunes særlige geologi 
Kronhede: Område, der viser landskabsudviklingen ved Hovedopholdslinien, med smeltevandsslette, 
dødispræget glaciallandskab og randmorænebakker. 

Lem Vig: Det havdækkede indløb til en af Danmarks mest iøjnefaldende tunneldale, der udmunder i 
Klosterheden ved Rom By. Gjellerodde på fjordens vestside ved udløbet til Limfjorden er et typeeksempel 
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på et vinkelforland med en strandsø, Gjeller Sø. Ved Kabbel på østsiden af fjorden ses storslåede 
udskridninger i fedt ler fra slutningen af Elster Istid. 

Bovbjerg: Profilet er en 6 km lang kystklint. Profilet viser landskabets indre opbygning ved 
Hovedopholdslinien, med lag fra Elster, Saale og Weichel istiderne. Terrænet inde bag profilet viser den 
glaciale landskabsserie ved Hovedopholdslinien, med inderlavning, randmoræne, smeltevandsslette og 
bakkeø. 

Kystudviklingen foran Nissum Bredning er et storslået eksempel på bugtlukning foran et glaciallandskab. På 
grund af den massive materialetransport, der fra begge sider er rettet ind mod bredningen, er denne blevet 
lukket af tangerne ved Agger og Thyborøn. 

Tangerne fastholdes ved kystsikring og fodring og Thyborøn Kanal holdes kunstigt åben. Uden disse indgreb 
ville indsejlingen sandsynligvis være lukket. Det er således sandsynligt, at Limfjorden har været lukket mod 
vest fra Vikingetid og frem til 1825, hvor Agger Tange for første gang i nyere tid blev gennembrudt. 

Retningslinjer 

Kulturhistoriske bevaringsværdier 
I beskyttelsesområder omkring kirker må byggeri, tilplantning o.l. ikke skæmme kirker og deres omgivelser. 
De frivillige aftaler om beskyttelse af landsbykirkers omgivelser bør iagttages. 

Indenfor områder udpeget som særligt værdifulde kulturmiljøer skal inddragelse af areal til formål, der kan 
forringe de bærende kulturhistoriske værdier, så vidt muligt undgås. Nye anlæg og bebyggelse skal 
tilstræbes udformet og placeret således, at der ikke sker en forringelse af oplevelsen eller kvaliteten af de 
bærende kulturhistoriske værdier. 

I landskabet i øvrigt bør der inden påbegyndelse af byggeri, anlægsarbejder og andre ændringer foretages 
en konkret vurdering af, om indgrebet er i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser. 

Kommunalbestyrelsen har udpeget alle de bygninger, som i Kommuneatlas Lemvig samt Saveregistrering 
for Langerhuse er registreret med en bevaringsværdi 1-4 som bevaringsværdige. 

Landskabelige bevaringsværdier 
Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser, man kan få i landskabet. 

Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, 
fysisk struktur og udsigter. Alle landskaber har egne karakteristika, men nogle skiller sig ud pga. et særligt 
karakteristisk udtryk.  

Områder med særlige landskabelige kendetegn eller værdier skal i videst mulig omfang beskyttes mod 
udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter. 

Energianlæg i landskabet 
Der skal være mulighed for tiltag til fremme af lokal bæredygtighed med mulighed for vedvarende 
energianlæg som husstandsmøller på maksimalt 6 kW samt solcelleanlæg til den enkelte bolig. 



38 
 

Mobildækning i landzone 
Der skal være mulighed for mobildækning overalt i Lemvig Kommune. Antenner skal placeres med størst 
mulig hensyn til landskabelige værdier. Jfr. Kommunens mastepolitik. 

Geologiske bevaringsværdier 
Byggeri og anlægsarbejder, tekniske anlæg, beplantning mv. som kan sløre landskabets dannelsesformer i 
områder af særlig geologisk interesse, skal så vidt muligt undgås eller indpasses i landskabet. 
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Bo på landet 

Målsætning 
• At værne om kommunens særkende med boliger i det åbne land 
• At det fortsat er muligt at bosætte sig i det åbne land 

Kendetegnede for Lemvig Kommunes landområde er spredte boliger som følge af landbrugets udvikling. 
Det skal vi værne om, hvor det giver mening. De borgere, der bor på landet, har valgt denne boligform for 
dermed at få naturen, landbruget og det rå vesterhavsklima tæt inde på kroppen og ser dette som et aktiv. 

Kommunen vil være nødt til at prioritere indsatserne på landet således, at de koncentrerer sig om 
fastholdelse og udvikling i de lokalsamfund, der er velfungerende i dag, og hvor lokale kræfter er klar til at 
gøre en indsats. 

Landdistriktet udfordres 
Over halvdelen af kommunens borgere bor i små og mellemstore landsbyer eller i det åbne land i 
kommunens landdistrikt. Her findes flere små handlekraftige lokalsamfund, hvis aktivitet hviler på et 
drivkraftigt foreningsmiljø. Historisk er bosætning i denne del af landet foregået spredt. Landsbyerne er 
diffuse og "lange" og her findes boliger og husmandssteder rundt omkring i det åbne land. 

Landdistrikterne udfordres på mange fronter. Særligt udfordrende er den affolkning, som rammer 
landdistrikterne hårdt i disse år. Strukturændringer i landbruget gør flere bygninger i landområderne 
overflødige samtidigt med, at de små lokalsamfund nemt får et rodet og ikke attraktivt udtryk. 

I Lemvig Kommune er det vigtigt, at kunne finde sin rette boligform. Nogle vælger at slå sig ned i byerne og 
andre vil bo i landdistriktet tæt på naturen. For mange tilflyttere har det stor værdi fortsat at kunne bo på 
denne måde, men efter moderne boligstandard er de nuværende muligheder ikke tilstrækkelige. 

Rydde op og bygge nyt 
For at undgå at det kulturhistoriske særpræg forsvinder, ønsker Lemvig Kommune, at det skal være muligt 
at bo på moderne vis i det åbne land. Med placeringer der udfordrer de nuværende planlovsbestemmelser, 
kan nye boliger placeres, som erstatning for at gamle bygninger nedrives. Hensynet til jordbrug og 
naturinteresser skal samtidigt varetages, således at arealernes anvendelse er hensigtsmæssig for de 
involverede parter. 

Flere bygninger i landdistriktet forfalder og bliver fjernet for at undgå yderligere forslumring. Kommunen 
har de seneste år gjort en særlig indsats for at rive gamle og forfaldne huse ned. En indsats der fortsat vil 
være behov for i fremtiden. 
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Friluftsliv 

Målsætning 
Målsætning 

• At skabe rammer og muligheder for at flere bruger og besøger naturen 
• At tilbyde alle kommunens borgere og gæster nærrekreative oplevelser 
• At bidrage til at Lemvig Kommune er attraktiv som bosætnings- og turistkommune 
• At flere arbejdspladser etableres i det åbne land indenfor friluftssektoren 
• At kommunen markedsføres som frilufts- og oplevelseskommune 

Med den store varierede natur vil kommunen skabe rammerne for et godt og bredt friluftsliv, hvor alle har 
stor mulighed for rekreative aktiviteter på naturens betingelser til glæde for alle, der søger autentiske 
oplevelser. 

Tilgængelighed til natur 
Der skal arbejdes aktivt for tilgængelighed til naturen, hvad enten det sker til fods, på cykel eller på anden 
vis. Der stilles således store krav til faciliteter som borde, bænke, shelters, toiletter m.m., der skal være af 
høj kvalitet. Stier og skiltning skal følge med, og vi skal lede folk til at opleve naturen. 

Aktiv natur 
Naturen skal opleves både som landskab, men også som ramme for aktivitet. I forvejen kan man ro i kano 
på Flynder Å, men endnu flere typer af den slags aktiviteter skal fremmes. Potentialet for disse aktiviteter 
som forretningsområde er ikke fuldt udbygget. Særligt velegnede områder skal derfor udpeges, således at 
aktiviteterne kan fremmes for både turister og kommunens borgere. Lemvig Kommune vil udarbejde en 
friluftsstrategi, hvori en udpegning af disse arealer sker. 

Retningslinjer 

Arealer til fritids- og friluftsformål 
Turist- og fritidsfaciliteter skal etableres i umiddelbar tilknytning til andre turist- og fritidsfaciliteter, 
rekreative områder, byer, skove og kyster. 

Hvor hensynet til naturbeskyttelse tillader det, vil kommunen vedligeholde og udbygge sti-, og vil i videst 
muligt omfang sikre og udbygge offentlighedens adgang til naturområder, hvor hensyn til 
naturbeskyttelsen tillader det. 

Kommunen vil arbejde for at der udlægges nødvendige arealer til fritidsformål. Ved arealudlæg i 
forbindelse med f.eks. beskyttelse af grund- eller overfladevand bør mulighederne for friluftsliv tænkes 
med. 

Nye anlæg skal om muligt placeres i nærheden af de kommende brugere i byerne, landsbyer eller 
sommerhusområder, samt positivt indvirke på kommunens andre fritids- og friluftsaktiviteter. 

Ved nye udstykninger til bolig og fritidsformål, samt ved større offentlige anlægsarbejder skal arealer til 
friluftsliv, rekreative aktiviteter og tilgængelighed til stinet tilstræbes. 
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I forbindelse med etablering friluftsfaciliteter til ophold og overnatning, skal Lemvig Kommune samarbejde 
med andre aktører, myndigheder og nabokommuner, så det sikres samspil imellem nabofaciliteter, 
bysamfund eller attraktive naturområder også på tværs af kommunegrænser. 

Etablering af nye friluftsfaciliteter og rekreativ infrastruktur skal sikre grobund for en styrket lokal 
erhvervsudvikling gennem turisme og oplevelsesøkonomi. 

Lemvig Kommune skal støtte og hjælpe med udviklingen af faciliteter, der styrker lokale borgere, og 
turisters muligheder for at benytte områdets vand og naturområder rekreativt i forbindelse med aktivt ferie 
og eller fritidsliv. 
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Grønt Danmarkskort 

Målsætning 
• At skabe sammenhæng mellem eksisterende naturområder inden for Kommunen og på tværs af 

kommunegrænserne. 

Grønt Danmarkskort skal udpeges for at skabe sammenhæng mellem naturarealer, der er adskilt af åbent 
land, bymæssig bebyggelse eller infrastruktur. Sammenhængende naturarealer giver bedre muligheder for 
at dyr og planter kan sprede sig mellem naturområder. Med Grønt Danmarkskort følges der op på EU’s mål 
om at standse tabet af biodiversitet i 2020    

Retningslinjer 
Det Grønne Danmarkskort skal sikre sammenhængende naturområder og muligheder for vandring og 
spredning af arter af vilde dyr og planter. I disse områder skal anden lovgivning administreres, så spredning 
af flora og fauna stimuleres. 

Særlige værdifulde naturområder 
Heri indgår Natura 2000 og særlig værdifuld natur udenfor Natura 2000-områderne. Naturprojekter, der 
beskyttet og udvider værdifulde naturområder i Kommunen, søges fremmet. 

Potentielle naturområder 
Er områder der områder, der vurderes at udgøre nye naturområder, der kan udvide eller skabe 
sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 
2000-områder. Naturprojekter, der binder naturområder sammen, søges fremmet. 

Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser 
Økologiske forbindelser er områder, der fungerer som spredningsveje i landskabet for vilde dyr og planter. 
For mange arter kan små naturområder fungere som trædesten fra ét stort naturområde og til ét andet og 
forhåbentlig sikre spredning og udveksling af tilstrækkelig med individer og gener til at fastholde god 
biodiversitet. Potentielle økologiske forbindelser er områder, der på sigt kan udvikle sig til en økologiske 
forbindelse.   
Områder med økologiske forbindelser søges friholdt mod indgreb i form af byvækst, veje og andre tekniske 
anlæg. 
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Naturen 

Målsætning 
• At bevare og udvikle et højt naturindhold i Lemvig Kommune. 
• At realisere både vand- og naturhandleplanen 

Naturen er et vigtigt aktiv for Kommunen, når vi skal fastholde Kommunens borgere, tiltrække nye 
indbyggere og være et attraktivt besøgsmål for turister. Derfor skal vi værne om naturen og det åbne land. I 
kommuneplanen sker dette gennem en række udpegninger og retningslinjer, som beskytter natur og 
landskab. Biodiversitet i Danmark er fortsat i tilbagegang. Vi har derfor en vigtig opgave i at sikre og udvikle 
kvaliteten af den natur, vi har.  

Kommuneplanen er det administrative grundlag, der skal sikre balance mellem beskyttelse af natur og 
mulighed for udvikling af Kommunens kvaliteter som bosætningskommune.    

Vandhandleplan 2015-21 
Lemvig Kommune har udarbejdet en vandhandleplan for kommunens vandområder, på baggrund af de 
statslige vandplaner. I planen redegør Lemvig Kommune for de tiltag der skal gennemføres i perioden 2015-
2021. 
I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanenerne for vandområde nr. 1.2 
Limfjorden og vandområde nr. 1.4 Nissum Fjord og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor 
Lemvig kommunes geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. 

Herefter tager nye vandhandleplaner over for perioden 2022-2027. 

Naturhandleplan 2016-21 
Lemvig Kommune har udarbejdet en naturhandleplan for 3 Natura 2000 områder, på baggrund af de 
statslige Natura 2000 planer. I planerne redegør Lemvig Kommune for de tiltag, der skal gennemføres på 
arealer i perioden 2016-2021. Herefter tager nye naturhandleplaner over for perioden 2022-2027. 

Lemvig Kommune lægger stor vægt på at bevare de mange forskellige naturtyper, og på at det samlede 
naturareal ikke formindskes.  

Retningslinjer 

Natura 2000 områder 
I disse områder (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) må der ikke udlægges nye arealer til byzone 
eller sommerhusområder, eller planlægges nyanlæg eller væsentlige udvidelser af større anlæg. 

Der kan ikke gives tilladelser, dispensationer eller godkendelser, som kan forhindre at områdernes 
udpegningsgrundlag kan opnå en god bevaringsstatus. 

Der må kun gives tilladelser / dispensationer som ikke hindrer målopfyldelse for områdets Natura 2000 plan 
og som understøtter naturgrundlaget.  
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Vandhandleplaner 
Det er Lemvig Kommunes ansvar at gennemføre de indsatser, der er beskrevet i Statens vandplaner. Det 
drejer sig bl.a. om at etablere særlige vådområder for at reducere fosfor- og kvælstoftilførslen til 
vandmiljøet, at fjerne spærringer i vandløb for at sikre fri passage for dyr og planter, genåbne rørlagte 
vandløbsstrækninger og restaurere vandløb med henblik på at forbedre vandløbets fysiske tilstand samt at 
forbedre spildevandsrensningen. 

Der må kun gives tilladelser / dispensationer som ikke hindrer målopfyldelse for Lemvig Kommunes 
vandhandleplan og spildevandsplan. 

Særlig værdifulde naturområder  
Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser er, udover Natura 2000 områder, naturområder med 
højt naturindhold, beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, og fredede naturområder, herunder 
klitfredede arealer. De skal bevares og forbedres som levesteder for det vilde plante- og dyreliv og med 
henblik på at bevare den biologiske mangfoldighed.  

Disse naturområder søges friholdt for indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg mv. og 
dispensationspraksis er meget restriktiv. 

Naturplejeindsats o. lign. vil blive målrettet Natura 2000 områderne samt øvrige naturområder, som på 
baggrund af Lemvig Kommunes naturkvalitetsvurdering, registreres som værende særligt biologisk 
værdifulde områder. 

Fredede naturområder 
I disse områder er målet, at områderne bevares i overensstemmelse med fredningen for området, 
herunder at et sjældent og alsidigt dyre-og planteliv bevares. Det sikres, at de fredede moser, enge 
strandenge, overdrev og heder plejes efter behov. 

Naturkvalitet 
Der udføres løbende besigtigelser og registreringer af naturkvaliteten i de beskyttede områder, som danner 
grundlag for afgørelser om tilladelser/dispensationer til aktiviteter i områderne eller aktiviteter, der kan 
påvirke naturområder.  

Potentiel natur 
I disse områder skal administration af andre lovområder holdes op imod mulighederne for, at området 
fremover kan blive et naturområde. 
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Lavbundsarealer og potentielle vådområder 

Målsætning 
• At sikre mulighederne for at genskabe våde enge omkring søer og vandløb 
• At sikre mulighederne for at genskabte vådområder bidrager til en bedre beskyttelse mod 

udledning af næringsstof til vandmiljøet og klimagasser til atmosfæren  
• At lavbundsarealerne bidrager til en sammenhæng imellem naturområderne  
• At sikre mulighederne for at anvende lavbundsarealerne, som bufferzoner i forhold til 

klimaforandringer og ændrede nedbørsmønstre 

Lavbundsarealerne er i forhold til planlægningen en særlig interessant arealtype. Lavbundsarealerne har 
ofte potentiale til at kunne udvikles til sammenhængende naturområder, og kan både i sig selv, men også 
som spredningskorridorer imellem andre natur− og landskabstyper, have stor værdi. Derudover kan 
lavbundsarealerne, hvis de anvendes fornuftigt, udgøre en vigtig bufferzone imellem dyrkningsjorderne og 
vandmiljøet, i det lavbundsarealerne, hvis de får lov at vende tilbage til deres oprindelige funktion, kan 
tilbageholde klimagasser og omsætte næringsstoffer. Endelig er planlægning af arealanvendelsen i 
lavbundsarealerne vigtig i forhold til at håndtere effekterne af klimaforandringer og ændrede 
nedbørsmønstre. 

Retningslinjer 
Der reserveres arealer til genopretning eller nyetablering af vådområder i udpegede lavbundsarealer. 
Lavbundsarealer og reservationer til potentielle vådområder fremgår af kort. 

De udpegede lavbundsarealer, som er potentielt egnede til at genetablere som vådområder, friholdes for 
bebyggelse m.v., der kan vanskeliggøre eller forhindre genetablering af vådområder. Indenfor de udpegede 
arealer, kan der således ikke gives tilladelse til byggeri og anlæg, som kan forhindre, at den naturlige 
hydrologi eller vandstand genskabes.  
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Naturpark Nissum Fjord 

Målsætning 
• Naturkvaliteterne og biodiversiteten i Naturpark Nissum Fjord skal udvikles og styrkes 
• Skabe en positiv effekt på besøgstallet hos fjordens udbydere af kunst og kulturliv 
• Fjorden og naturen skal være let tilgængelig og danne grundlag for en bred vifte af natur- og 

friluftstilbud for lokale og turister 
• Formidling af Nissum fjords mange kvaliteter og muligheder til lokale og besøgende 
• Turisme- og produktionserhvervene skal udnytte det store potentiale i Naturpark Nissum Fjord til 

at øge omsætning og beskæftigelse 
 

Naturpark Nissum Fjord som oplevelsesdestination 
Kommunalbestyrelsen ønsker, at turisme- og erhvervsvirksomheder i bred forstand ser muligheder i 
Naturpark Nissum Fjord. Det øgede fokus på Nissum Fjord som oplevelsesdestination skal være med til at 
øge omsætningen i turist- og produktionserhvervene bl.a. gennem branding af nye og eksisterende 
produkter og serviceydelser. 

Samspil i indsatser 
Kommunalbestyrelsens målsætninger for Naturpark Nissum Fjord står på en række søjler natur, kultur, 
friluftsliv, formidling samt erhverv og turisme, men med naturen som det gennemgående tema. 

Styrkelsen af naturkvaliteterne og biodiversiteten skal ske i samarbejde med lokale borgere, lodsejere, 
foreninger og virksomheder, således at naturen er robust over for forandringer og der skabes forbedrede 
levevilkår for sjældne og beskyttede arter. 

Tilgængeligheden for friluftslivet skal sikres ved at udbygge og vedligeholde en sammenhængende 
rekreativ infrastruktur på og ved fjorden. 

Formidlingen skal fokusere på naturen i Naturparken men med naturlig hensyntagen til beskyttelse og 
benyttelse. Ligeledes skal den særlige kulturhistorie, der er forbundet til livet ved fjorden formidles. 
Naturparken skal formidles så den fremstår som en samlet destination, der er i naturligt samspil med 
landsdelens øvrige aktører – eksempelvis Geoparken. 

Certificeret Naturpark 
Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at Naturpark Nissum Fjord opnår Naturparkcertificering igennem 
Friluftsrådets mærkningsordning - Danske Naturparker. Certificeringen af Naturpark Nissum Fjord har ingen 
retsvirkning for erhvervet inden for naturpark afgrænsningen. 

Retningslinjer 
Naturpark Nissum Fjord dækker et område på ca. 24.700 ha i den nordvestlige hhv. sydvestlige del af 
Holstebro og Lemvig Kommuner. Naturpark Nissum Fjord afgrænses som vist retningslinjekortet. 
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Infrastruktur 
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Trafikal infrastruktur 

Målsætning 
• At sikre bedre forhold for transport til og fra Thyborøn Havn og Cheminova 
• At sikre bedre trafikale forhold i og omkring Lemvig by 
• At arbejde for øget trafiksikkerhed i hele kommunen 
• At have mere fokus på trafik i byomdannelse og -fornyelse 

Tilgængelighed er vigtig ikke mindst for borgere og erhverv i Lemvig Kommune. Vi skal kunne komme 
fornuftigt frem til vores mål både i og uden for kommunen. Vi skal samtidigt sikre, at vores veje er i 
ordentligt stand, og at vi trygt kan færdes på dem. 

Statsvejen 
Statsvejen forbinder Struer med Thyborøn. Vejen er meget trafikeret med tunge køretøjer, da den betjener 
Thyborøn Havn og Cheminova. Lemvig Kommune vil arbejde for, at statsvejen opgraderes. 

Kommunalbestyrelsen har opmærksomheden rettet mod to knudepunkter, hvor trafikforholdene er særligt 
problematiske: Klinkby og Lemvig. Klinkby-Hove-Tørringhuse I forbindelse med udvidelser af Thyborøn 
Havn og ændringer i godstransport fra havnen og Cheminova påvirkes særligt Klinkby-Hove-Tørringhuse af 
omfattende trafik igennem byområdet. Trafikken udgør en sikkerhedsrisiko og påvirker miljøet negativt. 

Kommunen er i samarbejde med Vejdirektoratet i gang med at undersøge mulighederne for at afhjælpe de 
negative påvirkninger. For Lemvig Kommune er anlæg af omfartsvej er den mest fordelagtige løsning og 
alternativt kan blive tale om trafikmæssige foranstaltninger igennem byområdet. 

Lemvig 
Den tunge trafik igennem Lemvig påvirker byen negativt. Al trafik fra Struer går gennem Lemvig centrum, 
hvilket giver meget støj og udgør en barriere mellem byens by- og friluftsliv. Lemvig Kommune vil derfor 
arbejde for at Statsvejen føres syd om Lemvig, således den tunge trafik fra Thyborøn, Cheminova og Rom 
erhvervsområde ledes uden om byen. 

Motorvej nord for Holstebro 
Med langt til nærmeste sygehus har borgere og politikere i Lemvig Kommune et klart ønske og forventning 
til det store motorvejsprojekt mellem Holstebro og Herning. 

Koblingen af den fremtidige motorvej til Vilhelmsborgvej nord for Holstebro er naturlig og giver mulighed 
for væsentligt forbedrede rejsetider mod syd. 

Andre veje 
Lemvig Kommunes eksisterende trafikale infrastruktur fastholdes således at kommunens større byer nås ad 
kommunale landeveje. 

Kollektiv transport 

Buslinjer 
I Lemvig Kommune er der 3 regionale busruter: 
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• Rute 23 Lemvig - Struer - Holstebro 
• Rute24 Lemvig - Holstebro 
• Rute 928 X-bus: Lemvig - Nørre Nissum – Struer – Holstebro – Viborg (kun søndag) 

15 lokale busruter, hvoraf 13 alene kører på skoledage. 

De lokale ruter planlægges af Lemvig Kommune med det hovedformål at bringe børn og unge til og fra 
skoler og ungdomsuddannelser. 

De regionale ruter planlægges af det regionale trafikselskab Midttrafik i samarbejde med Region 
Midtjylland. Det er gratis for alle at benytte de lokale ruter, mens der for de regionale ruter, herunder 
Midtjyske Jernbaner, betales efter takster fastsat af Midttrafik. 

Lemvigbanen 
Midtjyske Jernbaner driver Lemvigbanen mellem byerne Vemb, Lemvig og Thyborøn. 

Lemvigbanens målsætning er at give lokalbefolkningen og egnens mange turister en hurtig og sikker 
transport, som sammen med et højt serviceniveau skal sikre kunderne en god oplevelse. 

Thyborøn havn som trafikhavn 
Thyborøn Havn spiller en rolle som trafikhavn, både hvad angår persontransport og godstransport. 

Færgen mellem Thyborøn og Agger Tange transporterer personer og køretøjer over Limfjorden med en 
afgang i timen fra Thyborøn. 

En stigende mængde gods ryger hvert år gennem Thyborøn Havn, således er havnen betydende som 
godshavn på Vestkysten. Godsdelen omhandler hovedsagligt sten, grus og skærver men også 
fiskeindustrien har en andel af godstransporten. 

Det er væsentligt at sikre mulighed for transport på bane til Thyborøn Havn. Endnu er banens 
transportandel ikke stor, men internationale tendenser kan hurtigt ændre på dette. At muliggøre transport 
på vej, bane og hav giver tryghed og muligheder for virksomhederne på Thyborøn Havn. 

Retningslinjer: 

Oversigt over trafikal infrastruktur 
Kommunens eksisterende og fremtidige trafikale infrastruktur skal fremgå af hovedstruktur og 
retningslinjekortet ’Trafikanlæg’. 

Nye vejtilslutninger 
Det skal sikres, at byudviklingen sker så der så vidt muligt ikke skal etableres nye vejtilslutninger til 
hovedlandeveje og landeveje for kommunale eller private veje. 

Hensyn ved vejanlæg 
Placeringen og udformningen af nye vejanlæg skal tage hensyn til internationale naturbeskyttelsesområder 
og landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold. 
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Støj langs veje og baner 
Ubebyggede arealer, som er beliggende inden for de ovennævnte støjzoner langs veje og baner, må ikke 
udlægges til boligbebyggelse eller lignende støjfølsom anvendelse. 

Dette gælder dog ikke, hvis det sikres ved støjdæmpende foranstaltninger langs veje og jernbaner, at 
støjniveauet i de nye områder ikke bliver over 55 dB (A), henholdsvis 60 dB (A). 

Cykelveje af regional betydning 
Der er udpeget veje og stier som cykelveje af regional betydning. Der må ikke foretages arealdispositioner, 
som kan forhindre, at disse cykelveje kan bibeholdes eller etableres som selvstændige stier, cykelstriber 
eller afmærkede veje. 
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Cykelstier 

Målsætning 
• At medvirke til at kommunens borgere ubesværet kan træffe sunde valg 
• At øge sikkerheden langs kommunens veje 
• At understøtte muligheden for at cykle til og fra skole og fritidstilbud 
• At øge tilgængelighed til rekreative oplevelser for borgere og turister 

I Lemvig Kommune skal det være muligt at cykle i skole trygt og sikkert. Kommunens satsning på cykelstier 
skal løbende udvikle et cykelstinet til gavn for borgere i alle aldre, højne graden af trafiksikkerhed samt øge 
tilgængelighed til fritidsoplevelser og institutioner. 

Cykelstiplan 
Lemvig Kommune arbejder løbende med en dynamisk cykelstiplan. I planen prioriteres cykelstiprojekter i 
hele kommunen og løbende udvides anlægsarbejdet med nye stier eller forbindelser. 

Cykelsti langs statsvejen 
Langs statsvejen mellem Struer og Lemvig ligger der i Lemvig Kommune en række større og mindre byer. 
Cyklister fra Gudum, Fabjerg og Nørre Nissum skal i dag køre på den trafikerede statsvej, når de bevæger 
sig mellem byerne eller til Lemvig og Struer Der er i dag kun cykelsti på dele af denne strækning. Det er ikke 
hensigtsmæssig og Lemvig Kommune har sammen med Vejdirektoratet peget på at hele denne strækning 
skal have sin egen cykelsti. 

Retningslinjer 

Cykelveje af regional betydning 
Der er udpeget veje og stier som cykelveje af regional betydning. Der må ikke foretages arealdispositioner, 
som kan forhindre, at disse cykelveje kan bibeholdes eller etableres som selvstændige stier, cykelstriber 
eller afmærkede veje. 
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Digital infrastruktur 

Målsætning 
• At Lemvig Kommune har fuld dækning for mobiltelefoni og bredbånd 

Dækningsgraden er et væsentligt parameter i flere sammenhænge. Sundhedsområdet, erhverv og borgere 
stiller krav om god dækning som et basisgrundlag at eksistere på. Lemvig Kommunes opgave er sammen 
med Staten at hjælpe med at sikre denne dækning. 

Mobildækning 
KL, Danske Regioner, telebranchen samt Erhvervs- og Vækstministeriet er enige om en plan, der skal 
bidrage til bedre mobildækning i hele Danmark. Der er enighed om at investere mere end 6 mia. kr. i 
udbygning af mobilnet frem til 2015. 

Lemvig Kommune har stadig ikke fuld mobildækning men opererer med "hvide pletter", hvor der ikke er 
mulighed for dækning. I teleselskabernes foreløbige planer, er kommunen heller ikke udset til at få bedre 
dækning, og selskaberne lægger heller ikke skjul på, at det er et spørgsmål om økonomisk sammenhæng, 
og at yderområderne derfor ikke skal forvente, at de kommende investeringer vil komme Lemvig Kommune 
til gode. 

Mobildækning er imidlertid så afgørende for fastholdelse af såvel borgere som arbejdspladser, at Lemvig 
Kommune ikke stiltiende kan afvente, at mobilselskaberne skal finde det økonomisk interessant at 
investere i mobildækning i kommunen. 

Kommunen er meget positive overfor ansøgninger om omstilling af mobilmaster, og vurderer at det ikke er 
administrative hindringer, der ligger i vejen for øget mobil dækning. Derfor vil kommunalbestyrelsen 
arbejde på, at der ved nytænkning på området tænkes i alternative muligheder for investering i 
mobilmaster, hvad enten det skal ske som et rent kommunalt projekt, eller et projekt med private 
partnere, der ved hjælp fra fonde etc. skal søge at løse problemet med manglende mobil dækning i 
yderområderne. 

Turismeservice er digital 
En større og større del af turismeservicen bliver digital og platformene som turistbranchen anvender, 
kræver i stigende grad netadgang. Kommunens sommerhusområder skal derfor også have fuld dækning, 
således branchen og gæsterne får mest ud af hinanden. 

Telemedicin og akutberedskab 
Udviklingen på sygehusområdet gør at behovet for netdækning til alle kommunens borgere er nødvendig. 
Afstanden til sygehus øges og den teknologiske udvikling gør telemedicin mulig. Kommunens borgere har 
krav på netadgang således at telemedicinering er mulig. 

Samtidigt er akutberedskabet afhængig er præcise vejbeskrivelser og må ikke begrænses af "hvide pletter" 
uden dækning som kan forsage forsinkelser. 
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Digital kommunal service 
Flere og flere kommunale opgaver overføres til digitale medier både interne og eksterne opgaver. 
Selvbetjeningsportaler og digital kommunikation prioriteres med det formål at spare tid og ressourcer og 
det forventes at den digitale indgang bliver førstevalget for de fleste borgere og virksomheder. 

Med et stort fokus på effektivisering af arbejdsprocesser og kommunikationsform, kræves at kommunens 
borgere og virksomheder har den nødvendige adgang til nettet. 

Retningslinjer 

Mobildækning i landzone 
Der skal være mulighed for mobildækning overalt i Lemvig Kommune. Antenner skal placeres med størst 
mulig hensyn til landskabelige værdier. Jfr. Kommunens mastepolitik. 
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Klima 
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Projekter 

Målsætning 
• At kommunens klimaudfordringer løftes 
• At løsninger bruges som en del af markedsføringen af Lemvig Kommune 
• At klimatilpasning tænkes ind i kommunens større anlægsprojekter 

Kommuner i hele Danmark skal dagligt løse de udfordringer som et klima i forandring medfører. Ofte er 
vand emnet for klimadiskussionen, og i Lemvig Kommune er vi udfordret med vand i alle afskygninger. 
Vesterhavet og Limfjorden trænger sig på, særligt i de lavere liggende områder i den nordlige ende af 
kommunen. Centralt i Lemvig opleves at stigende højvande truer byens huse og Lemvig Sø udfordres 
særligt når de kraftige regnskyl kommer. 

Lemvig Havn 
I disse år omdannes Lemvig Havn fra en traditionel fiskerihavn til en havn med flere funktioner. Særligt 
fokus er på den rekreative udnyttelse af havnearealet og på havnens betydning som værn mod højvande 
fra Limfjorden. Projektet omfatter en betonmur, der erstatter den eksisterende højvandssikring. 

Murens højde og opbygning er konstrueret specielt til Lemvig Havn med det formål at kunne beskytte for 
højvande de næste mindst 15 år. Det er på det tidspunkt muligt at forhøje muren, hvis det findes 
nødvendigt. Muren er desuden et rekreativt element, som slynger sig gennem havnearealet, hvorved en 
række pladser dannes på begge sider af muren. Således bidrager projektet til fornyelse og beskyttelse af en 
central del af Lemvig. 

Lemvig Sø-Å-Fjord-projekt 
Ved kraftige regnskyl oversvømmes kloaksystemet i de lavest beliggende dele af Lemvig og dette vand løber 
ind i Lemvig Sø. Problemet er voksende med hyppigere og større regnskyl og en handlingsplan for løsningen 
er sat i værk. Dette projekt er undervejs i samarbejde med RealDania. 

Et forprojekt skal færdiggøres primo 2013, og her vil det være afdækket, hvilke mulige indsatser der kan 
iværksættes for at undgå tilsvarende situationer. 

Vestkystaftalen 
Lemvig Kommune har med staten indgået en aftale om kystbeskyttelse på kommunens vestkyststrækning. 
Her sørger kystdirektoratet for at fastholde og stabilisere den eksisterende kystlinje igennem sandfodring 
og høfdebygværker. 

Limfjorden 
I Harboøreområdet har oversvømmelser fra Limfjorden altid været en nærværende trussel. Området 
beskyttes nu af diger samt af en kontraklap i afløbet fra Hygum Nor. Lemvig Kommune er pt. ved at 
udarbejde et løsningsforslag for etableringen af en pumpe i afløbet fra Hygum Nord, hvilket vil forbedre 
klimasikringen af området betragteligt. 
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Klimatilpasningsplan 

Målsætning 
• Kommunen vil lægge op til samarbejde mellem interessenter, som kan have forskellige tilgange til 

problemstillingernes løsninger. 
• Kommunen vil kommunikere og informere om risici ved klimaforandringer samt vejlede borgere om 

foranstaltninger. 
• Kommunen vil sikre, at håndtering af klimaforandringer medtænkes i andre sammenhænge. 
• Kommunen vil sikre, at byernes afledning af vand ikke forøger generne for det åbne land.  

Det er Kommunalbestyrelsens mål for klimatilpasning at forebygge og mindske konsekvenserne ved 
oversvømmelser samt gøre kommunen mere robust overfor fremtidens klima. 

Regnvand skal håndteres lokalt og være synligt i bybilledet og i naturen. Regnvandet bruges som en 
ressource til at få mere kvalitet i byen eller indgå i grønne løsninger, der samtidig øger naturkvaliteten. 
Klimatilpasning vil ske i samarbejde med kommunens vandselskab. 

Lemvig Kommune går foran og gennemfører klimatiltag på kommunale ejendomme til inspiration for 
borgere og virksomheder. Grundejere opfordres til at deltage aktivt ved selv at håndtere regnvand på egen 
grund. Klimahensyn indarbejdes generelt i planlægningen. 

Serviceniveau for Klimatilpasningsplanen 
En skadesvoldende oversvømmelse vurderes først at ske, når der står mere end 10 cm vand over terræn, da 
kantstene og sokler normalt er over denne værdi. 

Udgangspunktet for klimatilpasningsløsninger i kommunen vil derfor generelt være, at de skal kunne 
håndtere, at der står maksimalt 10 cm vand på terræn, når der falder en 100 års regn, undtaget der hvor 
vandet skal ledes hen. Der vil dog ske en konkret vurdering af det rimelige niveau for klimasikring i 
forbindelse med planlægningen af de konkrete løsninger og projekter. 

Oversvømmelser på under 10 cm kan dog give problemer i situationer hvor regnvandet kan strømme ind på 
grunden og ned i f.eks. udvendige kældernedgange, lyskasser og garagenedkørsler. 

Virkemidler 
Når nye byområder planlægges, skal behovet for eventuelle klimatilpasningstiltag overvejes. Der findes en 
række virkemidler, som kan anvendes til at sikre den bedst mulige klimatilpasning for det pågældende 
område. Følgende virkemidler vil som minimum blive overvejet ved planlægning af nye byområder: 

• Klimasikring af bygninger 
• Grønne tage 
• Regnvandsbede 
• Befæstelsesgrad 
• Minimums sokkelhøjde 
• Terrænregulering 
• Placering af byggefelter i forhold til den naturlige overfladeafstrømning 
• Højere kantsten 
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• Udnyttelse af veje og stier til afstrømning 
• Regnvandsrender 

Retningslinjer 

Friholdelse for byudvikling i områder truet af oversvømmelse 
Der må ikke udlægges nye arealer til byudvikling i områder, der er oversvømmelsestruede med mindre det 
fremtidige byggeri sikres for det. 

Redegørelse for lokal afledning af regnvand ved ny planlægning 
Retningslinje:  I planlægning af nye byudviklingsområder skal der redegøres for lokal afledning af regnvand. 

Anvendelse af regnvand i klimatilpassede løsninger 
Regnvandet skal ind i det naturlige kredsløb og indgå i grønne løsninger og ledes hen, hvor det gør mindst 
skade. 

Lokal afledning af regnvand til grønne og våde områder 
Der skal kunne ske lokal afledning af regnvand til grønne friarealer og vandområder under skybrud. 

Lokal håndtering af regnvand på udvalgte veje 
Der skal kunne ske lokal håndtering af regnvand på udvalgte veje under skybrud. 

Virkemidler for klimatilpasning 
Ved planlægning for nye byområder skal virkemidler for klimatilpasning overvejes. 
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Turisme 
  



59 
 

Destinationer 

Målsætning 
• At turismeindsatser tænkes sammen med fritidsliv og friluftsliv 
• At særskilte turistdestinationer udpeges og styrkes 
• At vand og vind i højere grad inddrages i turisterhvervene 
• At øge antallet af overnatninger og døgnforbrug samt at forlænge turistsæsonen 

Turismen betyder i dag meget for mange af kommunens erhvervsdrivende, og ved en målrettet indsats kan 
turisterhvervet sikres gode muligheder for udvikling. Lemvig Kommune ønsker at sprede turismen og øge 
aktiviteterne i de områder, hvor hensynet til den lokale befolkning og naturen ikke taler imod det. 
Kommunens væsentligste virkemiddel er således at sikre rum for udbygning af ferie- og friluftstilbud. 

Udviklingen skal ske på en sådan måde, at kommunens karakteristiske natur og landskab kan bevares til 
glæde for de mange. En øget udvikling vil give øget beskæftigelse og øget omsætning i kommunens 
detailhandel. Det er væsentligt, at udviklingen sker på lokalbefolkningens præmisser. 

Særlige turistdestinationer 
De turistmæssige kraftcentre i Lemvig Kommune, hvor aktiviteter udvikler sig og bør understøttes, er 
Thyborøn, Lemvig, Gjeller Odde, Vejlby, Vrist, området omkring Ferring og Fjaltring samt i Klosterheden. 

I landområderne kan turisme generelt medvirke til, at der opretholdes lokale handelsmuligheder. 

Thyboørn - Oplevelsesøkonomisk center 
Thyborøns nordlige del udpeges som oplevelsesøkonomisk center, med det formål at understøtte udvikling 
i kommunens største turistområde. I byens nordlige ende forbindes havn, by og strand i et unikt 
koblingspunkt med oplevelser, attraktioner og handel. Her opleves både det autentiske og det 
kommercielle og ikke mindst den vilde natur som omgiver byen. Området mangler sammenhængskraft og 
styrkelse af eksisterende attraktioner. 

Lemvig Kommune har udpeget en del af området til byomdannelsesområde for at sikre udviklingsmulighed 
for turisterhvervet. 

Kulturturisme 
Lemvig Kommune er rig på kultur, og kulturen er en vigtig drivkraft i udvikling af kommunen. Turisme og 
kultur skal derfor tænkes sammen for at stå stærkere i konkurrencen om at tiltrække det stigende antal 
attraktive kulturturister. I dag opleves allerede at Museet for Religiøs Kunst fx kan trække mange turister til, 
der genererer både handel og overnatninger i kommunen. 

Lystbåde og fritidshavne 
I det åbne land er der udpeget arealer til fritidsanlæg som omfatter marina, lystbådehavn, jollepladser, 
golfbane, motorbaner, skydebaner samt flyveplads. 

Ved Vinkelhage er der en moderne kommunalt ejet marina med gode faciliteter, og ved Remmerstrand er 
der en privat lystbådehavn. I marinaen er der 3 pierer med i alt ca. 150 liggepladser. Marinaen kan udvides 
med det antal bådepladser, der er mulighed for inden for de nuværende ydermoler. Marinaen kan dermed 
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nå op på ca. den dobbelte kapacitet. De eksisterende jollepladser med tilhørende bådebroer kan ombygges 
og kapaciteten udvides i mindre omfang. 

Lemvig Havn har en lystbådehavn som udvikles løbende. Havnen er placeret knap 50 meter fra gågaden og 
fremstår derfor som en byhavn med særlig stor potentiale for turisme. Havnen har i dag ca. 150 pladser. 

Thyborøns lystbådehavn er også en byhavn. Her er man ved porten til Limfjorden, og derfor ses ofte større 
lystbåde. Havnen har ligeledes stort turistpotentiale, som allerede udnyttes med blandt andet restauranter 
og fiskehal helt ned til vandet. 

Haarum Havn er en genetableret havn til rekreativt fritidsfiskeri i Limfjorden.  
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Hoteller, sommerhuse og campingpladser 

Målsætning 
• At øge overnatningskapaciteten 
• At sikre at kommunens sommerhuse samt deres beboere får mest muligt ud af deres omgivelser. 
• At servicefunktioner til overnattende gæster har et højt niveau 

Lemvig Kommune ønsker at sprede turismen og forøge aktiviteterne i de områder, hvor hensynet til den 
lokale befolkning og naturen ikke taler imod det. Kommunens væsentligste virkemiddel er således at sikre 
rum for udbygning af ferie- og friluftstilbud. 

Områder med ledige grunde til sommerhuse skal udnyttes da de biddrager til et stærkere turismeerhverv. 
Lemvig Kommune vil gerne understøtte en variereret udbud af sommerhuse, campingmulighed og 
overnatning i hoteller og lignende. 

Udbyg overnatningskapacitet 
Udviklingsplan for Vestkysten beskriver en udvikling med stigende besøgstal og øget behov for kapacitet til 
overnatning. I Lemvig Kommune udgør sommerhuse størstedelen af overnatningerne og dette ønskes 
fortsat. Yderligere kapacitetsudvidelse skal også være i form af hoteller og lignende, som skaber mulighed 
for et stærkt supplement til de traditionelle sommerhuse.  

I Thyborøn er der for nuværende mulighed for placering af to yderligere hoteller. Lemvig Kommune har 
udarbejdet Strategisk-Fysisk Udviklingsplan for netop at få fokus på hvorledes områdets kvaliteter udnyttes 
i forbindelse med udbygningen af øget overnatningskapacitet.  

Indret efter gæsterne 
Kommunen besøges i stigende grad af turister som rejser med autocampere. Disse gæster er meget 
velkomne i Lemvig Kommune, og vi oplever at særligt området ved Høfde Q og Lemvig har disse turisters 
bevågenhed. 

Vi skal sikre sammenhæng mellem de ønsker der kommer fra forskellige turist- og brugergrupper, og derfor 
skal en række af kommunens turistdestinationer indrettes herefter. Vi vil derfor understøtte 
servicefunktioner så som affaldshåndtering, bade- og toiletfaciliteter, borde og bænke osv. 

Retningslinjer 

Bebyggelse med kystnær placering 
I Kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, hvis 
der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for kystnær lokalisering. 

Der må ikke udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen.  
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Kystnærhedszone og strande 

Målsætning 
• At der udpeges arealer nær kysten med særlig frilufts- og fritidsmæssig værdi 
• At balancere kysten og strandenes benyttelse og beskyttelse 
• At bevare kysterne, så de fortsat udgør sammenhængende landskabelige helheder med høj natur- 

og landskabsværdi. 

Med mange kilometer kystlinje langs Vesterhavet og Limfjorden udgør kystnærhedszonen en betragtelig 
del af kommunens areal. Kystnærhedszonen er en 3 km bred zone fra kyst og ind i land, hvortil der skal 
særlige begrundelser til for nye anlæg. 

Turisme og naturoplevelser 
Strandene langs Vestkysten er rå særligt i Lemvig Kommune. Høje skrænter, stærke vinde og uforudsigelige 
vande er lokkende for mange. Med kommunens satsning på turisme følger også en erkendelse af, at vi må 
indrette flere af de mest centrale turistdestinationer, således at flere kan benytte dem. 

Langs kysten findes adskillige destinationer for vores gæster. Gennem udpegning af disse steder, muligøres 
initiativer for både kommunen og private til at tilføre alternative aktiviteter til de eksisterende og derved 
give turisme- og fritidsområderne bedre vilkår. 

Lemvig Kommune har gennemført en analyse af kommunens strande i forhold til turismepotentiale og 
fundet, at kommunens strande rummer meget forskellige mulighed for turisme. 

Høfde Q bliver hvert år besøgt af mange badegæster. Stranden er populær og et areal over stranden er 
blevet indrettet til gæsterne.  

Retningslinjer 

Anvendelse af vandløb, søer og kystvande 
Kyststrækninger til badeformål fremgår af kortet. 

På strækninger udpeget til badeformål gennemføres der badevandskontrol. 

Forureningskilder med væsentlige konsekvenser for badevandsforhold skal identificeres, overvåges og 
reguleres. 

Der skal ved Kommunens administration af lovgivningen tages hensyn til badeområdernes anvendelse. 

Offentlighedens muligheder for badning, sejlads, fiskeri og lignende rekreativ anvendelse af vandløb, søer 
og kystvande skal tilgodeses ved administration af plan- og miljølovgivningen. 

Der tilstræbes en minimumsafstand mellem badebroer på 100 meter. 

Området reguleres af vand- og naturplanerne. 
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Kystnærhedszonen 
Det er af national interesse at de danske kyster bevares som åbne kyststrækninger. Der er derfor særlige 
regler i planloven for planlægning indenfor den i princippet 3 km brede kystnærhedszone. Planloven 
indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en 
placering tæt på kysten. 

Inden for kystnærhedszonen kan der kun inddrages nye arealer i byzone eller planlægges i landzone, hvis 
der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering. 

Vindmølleprojekter, byudvikling i kystnære byer, ferie- og fritidsbebyggelse ved bysamfund eller større 
ferie- og fritidsbebyggelse samt anlæg til opretholdelse eller forbedring af offentlighedens adgang til kysten 
kan gennemføres i kystnærhedszonen efter nærmere vurdering og evt. tilpasning af projektet. 

Ferie- og fritidsanlæg lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og i forbindelse med 
eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser. 

Hovedprincipperne for planlægning, for lokalisering af ny byzone, tekniske anlæg og ferie- og fritidsanlæg i 
kystnærhedszonen er: 

• At ny byzone placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone og drejes ind i landet. 
• At tekniske anlæg placeres i tilknytning til eksisterende byzone, bebyggelse eller tekniske anlæg. 
• At ferie- og fritidsanlæg placeres i tilknytning til eksisterende byer eller større ferie- og fritidsanlæg. 
• At byvækst og tekniske anlæg indpasses i landskabet, så den øvrige åbne kystnærhedszone påvirkes 

mindst muligt. 

Offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges. 

Friholdelse for byggeri i kystnærhedszonen 
Der er på kortet udpeget arealer til friholdelse af byggeri i kystnærhedszonen. Ny bebyggelse formodes 
inden for disse arealer at påvirke kystlandskabet negativt, og er derfor som udgangspunkt uønsket. Enhver 
ansøgning vil derfor blive vurderet individuelt særligt i forhold til påvirkning på kystlandskabet og 
muligheden for en alternativ placering. 

Strande 
Thyborøn Strand udpeges som profilstrand, kommunens primære turiststrand med helt særligt potentiale 
for turismeudvikling. 

Strandene Høfde Q, Thyborøn Syd, Gjeller Odde, Vinkelhage(Lemvig Strand nord) og Vejlby klit udpeges 
som turiststrande. 

Strandene ved Vrist, Trans, Ferring by, Ferring strand, Harpøt Havn, Remmerstrand, Langerhuse, Lemvig 
Strand syd og Bovbjerg Klint vurderes at være lokale strande med begrænset turisme potentiale. 

Mindre strande er ikke udpegede. 
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Energi 
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Anlæg og strategi 

Målsætning 
• Arbejdet med energistrategien skal ske i et bredt perspektiv med henblik på at betragte området 

fra en vifte af forskellige vinkler. 
• At der parallelt med dette fortsat arbejdes videre med videreudvikling af energiområdet, således at 

den nuværende styrkeposition fastholdes og udbygges 

På energiområdet har Lemvig Kommune en markant styrkeposition. Andelen af den vedvarende energi i 
Lemvig Kommune udgår i dag over 50 %, men vil komme op omkring 75 % i 2013/2014 når 
vindemølleplaner er fuld ud realiseret. Der ved har Lemvig Kommune allerede opfyldt det nationale mål om 
35 % vedvarende energi i 2020 og godt på vej til målet om 100 % vedvarende energi i 2050. Lemvig 
Kommune opfylder også allerede Regionens mål om 50 % vedvarende energi i 2025. 

Vindenergien udgør en stor andel af den vedvarende energi i Lemvig Kommune, men kommunen har også 
en styrkeposition inden for biogas og den kollektive varmeforsyning. Den kollektive varmeforsyning udgør 
en forholdsvis stor andel af varmeforsyningen i kommune, og med undtagelse af et af varmeværkerne 
anvender varmeværkerne ikke fossile brændsler primært træflis/piller, men også biogas. 

Vindenergi 
Udbygningen af vindenergien med både store og små vindmøller er aktuel og væsentlig del af den samlede 
energiproduktion. 

Husstandsmøller er for mange private en fornuftig løsning og bidrager positivt til omstillingen til mere grøn 
energi. Lemvig Kommune ønsker en placering af husstandsmøller som er i overensstemmelse med krav fra 
omgivelserne. 

Placering af nye vindmøller samt sanering af gamle vindmøller sker i overensstemmelse med temaplanen 
fra 2008. De eksisterende arealudlæg i temaplanen fra 2008 nærmer sig dog fuld udbygning og det 
vurderes at ny planlægning er påkrævet. Kommunalbestyrelsen vil igangsætte en selvstændig proces for 
drøftelse af fremtidig placering af vindmøller i Lemvig Kommune. 

Retningslinjer 

Generelt om vindmøller og husstandsmøller 
Retningslinjen omhandler to typer af møller. Møller over 25 m Vindmøller og møller under 25 m 
Husstandsmøller, inimøller og mikromøller. 

Lemvig Kommune inddeles i 3 vindmøllezoner: 

Positiv zone GRØN 
Zonen omfatter en række vindmølleområder udpeget i Temaplan fra 2008 for store vindmøller. I denne 
zone kan opstilles vindmøller efter nærmere retningslinjer. 

Neutral zone - GUL 
I denne zone kan det overvejes, om nye projekter kan fremmes ud fra en specifik planmæssig begrundelse, 
naturligvis under forudsætning af, at alle lovkrav kan overholdes. 
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Negativ Zone RØD 
I denne zone kan der primært af landskabelige årsager ikke kan opstilles vindmøller. 

Planlægning ved nyanlæg af vindmøller 
De nye områder, der udpeges i kommuneplanerne til opstilling af vindmøller i det åbne land, skal ses i 
sammenhæng med allerede udpegede men uudnyttede vindmølleområder eller sammenholdes med en 
nærmere præcisering af opstillingsmulighederne inden for et større område. 

Ved opførelse af vindmøllerne i de enkelte områder skal der udarbejdes en forudgående lokalplan med 
visualisering af projektet og møllernes samspil med andre vindmøller. 

Ved opførelse af mere end tre vindmøller eller vindmøller med totalhøjde over 80 m skal der udarbejdes en 
VVMredegørelse. 

Ved realisering af den første vindmølle i et område, skal det påvises, at det samlede støjbidrag fra alle de 
tilladelige vindmøller i området kan overholde gældende støjkrav. 

Ved etablering af den første mølle i områder, hvor der kan placeres mindst to vindmøller, skal der foreligge 
en beliggenhedsplan, som skal følge bestemmelserne for det enkelte område. 

Lokalplaner for områderne vil blive tillagt bonusvirkning for landzonetilladelse under forudsætning af, at 
der tinglyses en bestemmelse for vindmølleprojektet om, at vindmøllerne nedtages indenfor et år, efter de 
er ophørt med at producere samt at fundamenter fjernes i en dybde af 1 m. og at alle tekniske 
installationer fjernes. 

Vindmøllerne og dertil hørende anlæg skal placeres under hensyntagen til den fortsatte landbrugsdrift. 

Vindmøllers udseende 
Ved hvert projekt skal forholdet mellem rotordiameter og navhøjde vurderes i forhold til vindmøllernes 
placering i landskabet. 

Alle vindmøller inden for det enkelte område skal have samme udseende. Det vil sige, samme farve, højde 
og tårnkonstruktion. Mindre forskelle kan dog accepteres, hvis en visualisering kan påvise, at de er uden 
væsentlig betydning. 

Om afstande og højder på vindmøller 
Ved driften af anlæggene skal det sikres, at ingen nabo får over ti timer reel skyggekast om året.  

Vindmøller skal overholde en afstand på mindst 1 x vindmøllens totalhøjde til overordnede veje og 
jernbaner. 

Der skal til enhver tid være en afstand på minimum 4 x møllens totalhøjde til nærmeste beboelse. 

Alle nye vindmøller i kommunen skal have rørtårn. De skal have tre vinger og omløbsretning med uret set 
med vinden i ryggen. 

Farven skal være lys grå med maksimalt glanstal på 30 for alle dele af vindmøllen. Bortset fra et mindre 
firmalogo på kabinen, må møllerne ikke bære reklamer. 
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Statens Lufthavnsvæsen skal godkende vindmøller med totalhøjde over 100 m for så vidt angår 
lysafmærkning. Anden belysning er ikke tilladt. 

Genopførelse og udskiftning af vindmøller 
Eksisterende vindmølle uden for de udpegede områder til vindmøller kan ikke genopføres eller udskiftes på 
den samme placering. 

Udskiftning af tårnet anses for en nedtagning af møllen, og genopførelse medfører, at der påny skal søges 
om byggetilladelse. Byggetilladelse vil ikke blive givet uden for de udpegede områder til vindmøller. 

Udskiftning af eksisterende vindmøller inden for de udpegede områder kan ikke umiddelbart foretages. Det 
kræver, at der er udarbejdet ny lokalplan eventuelt med VVM redegørelse, hvis vindmøllerne er over 80 m 
høje. 

Konsekvensområder for vindmøller 
For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller udlægges der konsekvensområder omkring 
arealreservationerne til vindmøller. Konsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes 
støjbidrag. Konsekvensområderne fastlægges i forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillæg for det 
enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støj er afklaret. Inden for 
konsekvensområder vil der ikke kunne etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller anden ny støjfølsom 
arealanvendelse. 

Husstandsmøller og minimøller 
Husstandsmøller skal placeres i tilknytning til bebyggelse og i kystnærhedszonen skal der tages særlige 
landskabelige hensyn Minimøller kan opstilles i landzone udenfor landsbyafgrænsningerne forudsat,  

• at de ikke tilsluttes elnettet, 
• at de er under 8,5 m høje, 
• at de har maksimalt vingefang på 2 m, og 
• at de placeres i tilknytning til bebyggelse. 

Planlægning for solcelleanlæg 
Større solenergianlæg defineres som solenergianlæg på minimum 5 ha.  

Det anbefales at etablering af større solenergianlæg sker i tilknytning til eksisterende tekniske anlæg, 
såsom vindmølleområder, transformerstationer, kraftværker m.v.  

Etablering af solcelleanlæg i det åbne land uden tilknytning til eksisterende bebyggelse kræver som 
udgangspunkt vedtagelse af nyt plangrundlag. 

Neutral zone - GUL I denne zone kan det overvejes, om nye projekter kan fremmes ud fra en specifik 
planmæssig begrundelse.  

Negativ Zone RØD I denne zone kan der primært af landskabelige årsager ikke opstilles større 
solenergianlæg.  
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Lokalplaner for områderne vil blive tillagt bonusvirkning for landzonetilladelse under forudsætning af, at 
der tinglyses en bestemmelse for solenergiprojektet om, at solpaneler og andre tekniske installationer 
nedtages og fjernes indenfor et år, efter de er ophørt med at producere.  

Nye større solenergianlæg må ikke virke generende for infrastrukturanlæg, såsom veje, flyvepladser, 
helikopterlandepladser og lignende.  

Solcelleanlæg skal indpasses i det omgivende terræn, sløres effektivt med beplantning, hvor det visuelt 
vurderes nødvendigt og må ikke påføre de omkringboende og trafikanterne på det overordnede vejnet 
visuelle gener. 

I det omfang der placeres hegn omkring et solenergianlæg, skal der redegøres for faunaens bevægelighed 
og sikres tilstrækkelig med mulighed for dets passage. 

I forbindelse med ansøgninger vil der foretages en konkret vurdering af forholdene, herunder hvilke vilkår 
afgørelsen skal indeholde. 
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Redegørelse 
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Tidligere og forudgående planlægning og projekter 

Planstrategi 2020 
Kommunalbestyrelsen vil med planstrategi 2020 sætte fokus på de emner i den fysiske planlægning, som 
giver anledning til nye opgaver og øget bevågenhed. Planstrategi 2020 er derved et fokuseret dokument, 
udarbejdet som forstadiet til revision af den gældende Kommuneplan 2017-29.  

Planstrategien bidrager til kommunens langsigtede udvikling, da strategien har en tidshorisont på 12 år. Det 
stiller krav om udsyn og indblik i væsentlige trends samt stillingtagen til, hvilke indsatser, der er værdifulde 
for kommunen.  

Lemvig Kommune satser på at blive stærkere på flere fronter. Den fortsatte udvikling af Thyborøn Havn, 
vækst i turismeerhvervet, eksport af løsninger på klimaproblemstillinger er blandt Lemvig Kommunes store 
satsninger. Satsningerne har og får stor betydning for den fysiske planlægning. 

Den netop vedtagne vision for Lemvig Kommune; ”Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber. I dem 
udviser vi handlekraft og vilje til at tænke nyt for at skabe bæredygtig udvikling”, matches klart af 
Kommunens store satsninger, og planstrategi 2020 har til formål at virke som et understøttende værktøj 
herfor. 

Planstrategi 2020 rummer således 4 emner der har direkte relation til kommuneplanen: 

• Natur og landskab 
• Turisme 
• Landsbyer, konsekvenszoner og cykelstier 
• Klima 

Se Planstrategi 2020 her. 

Den fysiske planlægning er et stærkt værktøj til at understøtte udvikling af Lemvig Kommune for borgere, 
erhverv, foreninger, naturen og vores mange gæster. Visionen danner et fælles udgangspunkt for denne 
udvikling og illustrerer de værdier, som er med til at styrke kommunen både indad og udad. Visionen 
sætter retningen for kommunen og sikrer, at vi fastholder en langsigtet kurs. Visionen tager afsæt i 
kommunens styrker og potentialer, så vi fremmer og fremtidssikrer en stærk kommune. Visionen 
konkretiseres i politikker og strategier. 

Det handler om et fælles billede af en attraktiv fremtid for at bo, leve og arbejde i Lemvig Kommune med 
mulighed for at leve det gode li. 

Revisionsbeslutning 
Ifølge planlovens § 23a stk. 2 skal kommunerne udforme en planstrategi, der indeholder en beslutning om 
enten: 

• at kommuneplanen revideres i sin helhed, eller  
• at der foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i 

kommunen, og hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-årig periode. 
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Der er foretaget et eftersyn af Kommuneplan 2017-2029 for at få klarlagt, hvor der ønskes foretaget 
revision. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der foretages en delvis revision af kommuneplanen med 
hensyn til følgende emner: 

• Strategisk planlægning for landsbyer (lovkrav) 
• Realisering af ”Udviklingsplan for Vestkysten” 
• Sommerhusområder – jf. vedtaget landsplandirektiv 
• Klimatilpasning – opdatering af kommuneplanen til nyeste vidensniveau 
• Udlægning af konsekvenszoner ved produktionserhverv (lovkrav), Lindtorp Flyveplads, og 

skydebaner 
• Natur – Grønt Danmarkskort (lovkrav) 
• Landskabelige værdier – herunder præcisering af metode i retningslinjer 
• Skovrejsning 
• Cykelstier 
• Generel opdatering af kort-temaer i kommuneplanen 

De resterende emner i kommuneplanen genvedtages. 

Områdefornyelse i Lemvig Kommune 
Lemvig Kommune gennemfører i disse år områdefornyelsesprojekter efter byfornyelsesloven i Lemvig, 
Ramme og Lomborg, Klinkby-Hove-Tørringhuse samt Ferring-Trans-Fjaltring Bækmarksbro og Nørre 
Nissum. Der er tidligere gennemført projekter i Bøvlingbjerg, Bækmarksbro, Nørre Nissum, Thyborøn og 
Harboøre. 

En beslutning om områdefornyelse har til formål at styrke udviklingen i en problemramt by eller byområde 
ved at igangsætte udvikling og omdannelse af området. Området skal gøres attraktivt for bosætning og 
privat investering. Grundlaget herfor skal styrkes gennem en koordineret og integreret indsats, som retter 
sig mod hele området. 

Med områdefornyelse har kommunalbestyrelsen således mulighed for at sætte en særlig indsats ind på at 
styrke byområder, som er truet af forfald, fraflytning eller andre problemer. Områdefornyelsen retter sig i 
modsætning til øvrig byfornyelse ikke mod privatejede ejendomme og arealer, men mod et samlet 
byområde, herunder offentlige arealer. Der lægges op til, at der skal ske en tæt koordinering med 
bygningsfornyelsen. 

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med udarbejdelsen af program for områdefornyelse etablere et 
forpligtende samarbejde med de parter, der måtte blive berørt af kommunalbestyrelsens beslutning om 
områdefornyelse. Dette arbejde foregår løbende. 

Lemvig Havns Udvikling 
Lemvig Kommunalbestyrelse vedtog i 2010 Lemvig Havneplan 2010. 



72 
 

Denne havneplan konkretiserer en række forskellige udviklingsmuligheder for havnefronten på en 
strækning fra musikpavillonen i anlægget i vest, over havnefronten udfor midtbyen til de store, delvist 
forladte havneerhvervsarealer i øst. 

Havneplanen skal være udgangspunkt for den fremadrettede strategi, der skal lægges for de kommende års 
udvikling af havnefronten. En strategi, der skal sætte gang i den fornyelse af havnefronten, som er 
afgørende både for erhvervsudvikling, for byen og dens omfattende turisme. 

Udviklingen af havnefronten skal føre til, at havnefronten i højere grad end i dag bliver et aktiv og det sted i 
byen, hvor der er en god kontakt til vandet. Et attraktivt sted som tiltrækker mennesker fra nær og fjern. 

Udviklingen skal skabe et område med attraktive samlingssteder og promenademuligheder. Ligeledes skal 
havnearealet sikres som erhvervsområde. Med sin tætte sammenhæng mellem kyst og by er her gode 
muligheder for nye serviceerhverv, som kan understøtte det offentlige liv i området og de eksisterende 
erhverv skal forsat kunne fungere og sikres gode udviklingsmuligheder. 'Den nye udvikling' kan give mange 
nye arbejdspladser. 

Østhavnen står med færdiggørelsen af Klimatorium stort set færdig og projektet afsluttende fokus vil 
omhandle havnens vestlige del hvor der både findes erhvervs, fritids- og turismeinteresser, som skal 
håndteres samtidigt med at klimatilpasningen i området håndteres. 

Kondemnering af dårlige boliger 
Lemvig Kommune vedtog i 2009 "Handlingsplan for sundheds- og brandfarlige boliger, tomme og forfaldne 
bygninger, affald, rod og skrotbiler". Lemvig Kommune har siden 2009 nedrevet ca. 200 boliger og brugt i 
alt ca. 30 mio. kr. på området. Indsatsen er yderligere forstærket hvor der foregår andre projekter, som 
områdefornyelsesprojekter. 

Landdistrikterne 
Problemerne med tomme og forfaldne huse er et stort og stigende problem i de kommuner, hvor der ligger 
store landdistrikter. Der sker en fortsat afvandring fra land til by, og samtidig er der en tendens til, at det 
primært er de ressourcestærke beboere, der flytter og de mindre ressourcestærke, der bliver boende. 

Udviklingen har medført, at det er de færreste lokalsamfund, der har mulighed for dagligvareindkøb, 
ligesom skoler, offentlig og privat service m.v. rykker til de støre byer. 

Det betyder en mindre efterspørgsel efter boliger i landområderne det betyder igen, 

at der er risiko for: 

• At udbuddet af huse væsentligt overstiger efterspørgslen 
• Tomme huse boliger, der ikke kan sælges, og som meget hurtigt forfalder, når de står tomme. 
• Forslumning som følge af, at de nødvendige opretnings- og forbedringsarbejder ikke kan 

gennemføres uden tab. Investeringerne medfører ikke en tilsvarende stigning i ejendommenes 
handelsværdi. 

• Lave handelspriser og evt. tvangsauktionspriser, der medfører, at der kan spekuleres i at opkøbe 
ejendomme og foretage udlejning, ofte til ressourcesvage lejere. 

• Problemer med rod, skrotbiler, ophobning af affald og andet. 
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Disse forhold kan medføre en væsentlig belastning for de små lokalsamfund og 

yderligere skubbe på en negativ udvikling en nedadgående spiral, hvor der også kan ske en social 
forslumning. Forfaldne huse udenfor de mindre bysamfund er primært et problem, hvis de ligger ved de 
større veje det giver et trøstesløst indtryk. 

Kommunen har redskaber i lovgivningen til en forebyggende og afhjælpende indsats og ved at bruge denne 
lovgivning kan kommunerne medvirke til at fjerne nogle af de værste belastninger, hvilke kan give de små 
bysamfund bedre muligheder for at stoppe en negativ udvikling. 

Sundhedsfarlige boliger 
Det antages, at en stor del af boligerne i Lemvig Kommune har en sundhedsmæssig tilfredsstillende 
standard - det drejer sig om nyere ejer-, alment og udlejningsbyggeri samt ældre boliger, der er blevet 
ombygget på en hensigtsmæssig måde. Der er kun meget få ejendomme med installationsmangler i den 
private boligmasse. 

Der er dog et stigende fokus på skimmelsvamp i boliger, der også ses i nyere byggeri, især etagebyggeriet 
opført før 1980, hvoraf en meget stor del er almene boliger. Her vil det ofte være en kombination af 
konstruktive mangler (kuldebroer), utilstrækkelige ventilationsmuligheder samt forkert brug (manglende 
udluftning og opvarmning), der er årsag til svampeangrebet. 

Velfærdsministeriet har i en vejledning fra 2008 kraftigt indskærpet kommunens handleforpligtelse i 
forhold til boliger med skimmelsvamp. Det forventes dog, at problemerne løses via dialog med 
ejere/boligforeninger og i givet fald bør kondemnering suppleres med påbud om afhjælpning. Boliger med 
betydelige skimmelsvampeangreb, der ikke kan afhjælpes bør dog fortsat kondemneres. 

Cykelstiplan 
Cykling er både sundt og miljøvenligt, hvilket er en af grundene til, at Lemvig Kommune gerne vil fremme 
cykeltrafikken. Det kræver dog en aktiv indsats at sikre gode fysiske forhold, således cyklen vælges som et 
alternativ til bilen. I dag er utryghed ved at færdes på cykel i trafikken ofte en af grundene til at cyklen 
vælges fra, f.eks. når forældre kører deres børn i bil i stedet for at lade dem cykle. Dette ses også af de 
borgerhenvendelser, som kommunen har modtaget. 

For at opfylde den overordnede vision har Lemvig Kommune siden 2011 haft en vedtagen cykelstiplan, som 
skal være med til at sikre et sammenhængende og sikkert stinet især på de kortere ture f.eks. mellem hjem 
og skole, samt skabe forbindelser til kommunens rekreative stier og turistattraktioner. På længere sigt er 
det målet, at man skal kunne cykle mellem alle kommunens byer langs trygge og sikre stier. 

Foruden fysiske anlæg som stier og sikre stikrydsninger, er det hensigten at der også igangsættes 
informations og adfærdsændrende tiltag. Dette være sig overfor f.eks. turister og fritidscyklister og 
skoleelever, som er to af de grupper kommunen ønsker af satse på. 

Udgangspunktet for stiplanen er cyklisternes forhold, mens fodgængere behandles mere overordnet. 
Stiplanen behandler hovedsageligt transportstier, altså stier der anvendes til hverdagstrafik, mens 
rekreative stier kun er medtaget hvis de er en del af transportstinettet. Der er dog forsøgt at skabe 
sammenhæng mellem transportstierne og det rekreative stinet. 



74 
 

Stiplanen fokuserer på Lemvig samt kommunens byer: Bækmarksbro, Bøvlingbjerg, Harboøre, Klinkby-
Hove-Tørringhuse, Nørre Nissum, Ramme og Thyborøn. Stiplanen omfatter kommunens overordnede stier, 
lokale stiforbindelser i boligområder eller mindre byer indgår således ikke. Ønsker om stier af denne type vil 
blive behandlet løbende bl.a. sammen med ønsker om byggemodninger. Stiplanen omfatter primært stier 
på kommunens vejog stinet, men der indgår også stier langs statens veje, da disse er med til at binde nettet 
sammen i kommunen. 
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Landbruget 

Særlige værdifulde landbrugsområder 
Særlige værdifulde landbrugsområder er som udgangspunkt dyrkbare arealer i almindelig omdrift, hvor der 
findes en betydelig anvendelse af husdyrgødningsprodukter (> 0,8 DE/ha) og planteproduktion (DB1 > 
2.500 i 2005-2010). 

På den særligt værdifulde landbrugsjord har jordbrugsformålet den højeste prioritet, så 
investeringssikkerheden ikke begrænses af anden planlægning, der er i konflikt med jordbrugsdriften. 

I de særlige værdifulde landbrugsområder skal der vises tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke 
jordbrugsmæssige formål, og generne for jordbrugserhvervene skal begrænses mest muligt. 

Dyrkbar jord, der ikke er udpeget som særlig værdifuld, kan fortsat dyrkes efter gældende regler, og 
udpegningen som særlig værdifuld har ikke betydning ved sagsbehandling af ansøgninger efter 
husdyrgodkendelsesloven. 

Grovsandet jord (JB1) udpeges ikke som særlig værdifuld, da dette er ”mager” jord uden samme 
udbyttepotentiale som mere finsandet og lerholdigt jord. Store dele af den grovsandede jord i kommunen 
er desuden beliggende i lavt liggende områder, hvor intensiv dræning er nødvendig for at holde jorden 
dyrkbar.  

Ud af det samlede, dyrkede areal, er der områder, der ikke er udpeget som særligt værdifulde 
landbrugsområder, da der i disse områder vurderes at være planlægningsinteresser, der som udgangspunkt 
bør prioriteres højere end dyrkning af jorden, for at skabe sammenhæng til andre planer og den øvrige 
lovgivning: 

• Dyrkbar jord, som er udlagt til byudvikling, ferie- og fritidsformål, infrastrukturanlæg, regionale 
graveområder, lavbundsarealer, områder udlagt som potentielle vådområder og marker i 
internationale naturbeskyttelsesområder 

Den foreløbige og igangværende indsatsplanlægning for drikkevand har udover boringsnære arealer ikke 
givet anledning til at udelade landbrugsarealer fra udpegningen. Hvis den fremtidige indsatsplanlægning 
viser konflikt mellem grundvandsbeskyttelse og markdrift, ændres udpegningen af den værdifulde 
landbrugsjord, da grundvandsbeskyttelsen prioriteres højere end jordbrugsformål.  

Placering af store husdyrbrug 
Store husdyrbrug defineres her som kvæg- og svinebesætninger og hønserier, der samlet huser mere end 
500 dyreenheder (DE), minkfarme til mere end 10.000 årstæver og slagtekyllingeanlæg til mere end 167 DE.  

 

Dyreart Dyrehold v. 500 DE 

Malkekøer  375 årsdyr 

Slagtesvin (32 – 107 kg) 19.500 producerede dyr/år 
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Søer med smågrise til fravænning 
32 smågrise pr. årsso (7,2 – 32 kg) 

1.312 årsdyr 
41.984 producerede dyr/år 

Høner til ægproduktion 85.000 årsdyr 

 Dyrehold v. 167 DE 

Slagtekyllinger, 35 dage 504.340 producerede dyr 

 

Udpegningen definerer områder i kommunen, hvor der bør være særlig få begrænsninger i forhold til 
lokalisering af store husdyrbrug. De enkelte områder forventes hver især at kunne rumme en 
produktionskapacitet på 2 - 3.000 dyreenheder, afhængig af husdyrtype og teknologivalg. Der er udpeget i 
alt 4 områder. De udpegede områder forventes enkeltvis at kunne rumme adskillige større husdyrbrug. Det 
er visionen, at de udpegede områder i løbet af få generationer kan rumme størstedelen af kommunens 
konventionelle slagtesvineproduktion, og at nye store husdyrbrug som udgangspunkt afsøges placeret 
inden for udpegningen. 

De konkrete lokaliseringsmuligheder inden for området afhænger af de projekter, der søges realiseret. 
Projekterne reguleres ved husdyrgodkendelsesloven, samt husdyrgødningsbekendtgørelsen, vandramme- 
og habitatdirektiver, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, museumsloven, mv., hvor det er relevant. De 
generelle regler for erhvervsmæssigt dyrehold ændres ikke ved udpegningen. 

Der vil i praksis også være gode muligheder for at placere store husdyrbrug udenfor udpegningen, da der er 
flere områder med god afstand til byzone, følsom natur m.v. 

Udpegningen er foretaget på matrikelniveau. De udpegede områder består af flere sammenhængende 
matrikler, hvor der på minimum en af matriklerne er etableret et erhvervsmæssigt dyrehold af en vis 
størrelse. Matrikler, der delvist konflikter med andre udpegninger (for eksempel landskabsområder eller 
potentielle vådområder), er opdelt således, at den del af matriklen, som er omfattet af den konfliktende 
udpegning, udgår. 

Udpegningen i kommuneplanen friholder som udgangspunkt ikke fra husdyrgodkendelseslovens 
grundlæggende krav om, at bygningsmæssige udvidelser skal ske i tilknytning til ejendommens 
eksisterende bygningsmasse.  

De nedenstående kriterier for udpegningen er fastsat ud fra beliggenheden af nuværende staldanlæg, ikke 
matriklen som helhed. 

• Afstande til byzone og samlet bebyggelse 
er minimum 500 meter 

• Afstande til særligt ammoniakfølsomme 
områder er minimum 900 meter 

• Udenfor særlig værdifulde 
landskabsområder 

• Udenfor udpegede lavbundsarealer 

• Udenfor vådområder og potentielle 
vådområder 

• Udenfor kystnærhedszonen, 
klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjer 

• Udenfor skovbyggelinjer 
• Udenfor Natura 2000-områder 
• Udenfor nitratfølsomme 

indvindingsoplande til drikkevand 
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• Udenfor indvindingsoplande til almene 
vandværker 

• Udenfor områder med særlige 
drikkevandsinteresser 

• Udenfor områder til infrastrukturanlæg 
• Udenfor råstofområder

 

Desuden er det et kriterium, at afstanden fra eksisterende tilkørsler til anlæg på udpegede matrikler til 
hovedlandeveje er maksimalt 300 meter.  

Matrikler med en eller flere produktionsanlæg, der til sammen udgør produktionsstørrelser på mere end 2.000 
dyreenheder, vil erfaringsmæssigt kræve et stort antal tunge transporter. Det er klart at foretrække, at 
produktionsanlæggene lokaliseres i umiddelbar nærhed af større, tosporede veje, så transporter ikke overbelaster 
trafiknettet. 

 Udpegningen af områder til store husdyrbrug udtrykker ikke områder, hvor de lovgivningsmæssige krav til 
husdyrbrug i forhold til naboer, samlede bebyggelser eller byzoner, beskyttet natur, m.v., uden videre er overholdt. 
Der skal fortsat ske den samme konkrete sagsbehandling og vurdering af projekter, som lokaliseres inden for 
udpegningen, som alle øvrige husdyrprojekter. Udpegningen viser alene, hvor store husdyrbrug kan lokaliseres uden 
at være i konflikt med øvrige, planmæssige interesser i det åbne land. 

Husdyrproduktionstyper i Lemvig Kommune – potentiale for besætningsstørrelser 
De begrænsende faktorer for anlægsstørrelser på de enkelte bedriftstyper er produktionsspecifikke. 

Malkekvægsbedrifter er afhængige af jordbrugsarealer til grovfoderproduktion. Stordriftsfordelene ved at udvide 
modvirkes af de forøgede omkostninger ved grovfoderproduktionen, i takt med at afstanden fra marker til 
staldanlæg forøges. Lugtbidraget og ammoniakfordampningen er relativ begrænset fra kvægbedrifter, set i forhold 
til andre produktionsgrene, og derfor har en stor del af de eksisterende staldanlæg til malkekvægsbesætninger i 
kommunen potentiale til at udvides til over 500 dyreenheder. Begrænsningen er i højere grad, om der rådes over 
tilstrækkelige arealer til grovfoderproduktionen.  

Svinebedrifter er ikke på samme måde som kvæg begrænset af behovet for arealer til foderproduktion. Nogle dyrker 
eget korn til foder, men produktionen kan lige så vel baseres på færdigblandet foder, eller foder blandet af indkøbt 
korn. Anlæg til svineproduktion, herunder særligt slagtesvineproduktion, er ofte begrænset af, at lugtbidraget til 
omgivelserne er relativt stort, set i forhold til andre produktionsgrene. Slagtesvineproduktion er en forholdsvis enkel 
driftsform, som indebærer stordriftsfordele. Derfor begrænses anlæggenes størrelse ofte af afstandskrav til 
omkringliggende beboelser, samlede bebyggelser og byer. Transport af flydende husdyrgødning fra staldanlægget vil 
i takt med anlæggets størrelse blive mere omkostningstungt, som følge af de større afstande til arealerne. 

Smågriseproduktioner indebærer den samme potentielle uafhængighed af jord til foderproduktion, som i 
slagtesvineproduktionen. Lugtbidraget vil også ofte være en begrænsende faktor i forhold til anlægsstørrelse. Der er 
forholdsvis stor veterinær sårbarhed ved smågriseproduktion, hvor flere større anlæg i umiddelbar nærhed 
indebærer en forøget risiko for luftbåren smittespredning.   

Minkfarme er ofte begrænset af krav til ammoniak. Dette skyldes, at ammoniakfordampningen er forholdsvis stor, 
og at der ikke er teknologier, der i væsentlig grad kan reducere ammoniak, som for eksempel luftrensning ved svin 
eller gylleforsuring ved kvæg. Samtidig er mange farme opført på naturnære lokaliteter. 
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Udvidelsespotentialet for anlæg til slagtekyllingeproduktion begrænses ofte af lugt- eller ammoniakkrav. Der 
anvendes færdigblandet foder, og husdyrgødningen er i fast form og fylder langt mindre end den flydende 
husdyrgødning. Dette gør det væsentligt billigere at transportere gødningen over længere afstande. Fjerkræopdræt 
er generelt følsomt for sygdomme på grund af den høje sundhedsstatus i Danmark. Dette er en anden begrænsende 
faktor for større produktionsenheder, på grund af de følgende potentielt større produktionstab ved sygdom og 
sanering af besætninger. 

Byzoner, samlede bebyggelser og enkeltbeboelser i det åbne land 
Forholdet mellem større husdyrbrug og omkringboende bliver ofte konfliktfyldt på grund af gener i form af lugt, støj, 
vibrationer og tunge transporter. Disse er uundgåelige påvirkninger fra ethvert husdyrbrug, og ved udpegningen er 
områder inden for 500 meter af byzoner og samlede bebyggelser bortscreenet. Enkeltbeboelser i det åbne land er 
ikke bortscreenet. Det skyldes dels, at husdyrgodkendelsesloven indebærer beskyttelsesniveauer for lugt og støj for 
enkeltbeboelser, og dels at bosættelsen i det åbne land er i fortsat udvikling: Beboelser opkøbes og nedlægges, for 
eksempel på grund af beliggenhed i vindmølleområder, andre kondemneres, og landbruget selv opkøber beboelser i 
det åbne land. 

Særlig ammoniakfølsom natur 
Husdyrgodkendelsesloven indebærer faste grænser for, hvor stort nedfaldet af ammoniak fra husdyrbrug der 
udvides, må være på særligt ammoniakfølsom natur. Ved brug af ammoniakreducerende teknologi kan anlæg nær 
ammoniakfølsom natur opnå miljøgodkendelse. Tilvalg af renere teknologi medfører dog oftest forøgede anlægs- og 
driftsomkostninger, og områderne for store husdyrbrug placeres derfor i god afstand af den sårbare natur. 

Særligt værdifulde landskabsområder 
Det vil som oftest være muligt at opnå tilladelse til at udvide et eksisterende husdyrbrug i områder af særlig 
landskabelig interesse. Det ønskes ikke, at der opføres nye staldanlæg uden tilknytning til eksisterende anlæg i 
landskabsområder. 

Husdyrgodkendelsesloven begrænser mulighederne for fritliggende byggerier. Byggerier uden tilknytning til 
eksisterende bygningsmasser ”barmarks-anlæg” kan grundlæggende kun tillades, hvis det på ingen måde er muligt 
at foretage udvidelsen i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Dette kan for eksempel være tilfældet ved 
meget bynære husdyrbrug, eller husdyrbrug nær ammoniakfølsom natur.  

Lavbundsarealer, vådområder og potentielle vådområder, skovbyggelinjer, områder til 
infrastrukturanlæg og råstofområder 
Alle disse ovennævnte udpegninger konflikter med lokalisering af større husdyrbrug, da deres realisering umuliggør 
større husdyrbrug på samme lokalitet.  

Kystnærhedszonen, klitfredning og strandbeskyttelse 
Landbruget er som udgangspunkt undtaget for det generelle forbud mod byggeri inden for klitfredede arealer og 
strandbeskyttelseslinjen, når der er tale om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri. Det ønskes dog at friholde 
kystlinjen og kystlandskabet for større husdyrbrug af hensyn til oplevelsen af kystlandskabet. Derfor ønskes det ikke 
at planlægge for større husdyrbrug i kystnærhedszonen. Herved er strandbeskyttelseslinjen implicit omfattet, og 
kommunens klitfredede arealer er tillige alle kystnære. 

Særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsoplande og oplande til almene vandværker 
Grundvandsbeskyttelsen går som udgangspunkt forud for anden planlægning i det åbne land. Der vurderes at være 
gode muligheder for at lokalisere større husdyrbrug uden for områder, som er nitratfølsomme, eller som har særlig 
interesse, og disse områder er derfor friholdt i udpegningen.  
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Natura 2000-områder 
Planer og projekter inden for Natura 2000-områder skal habitatvurderes ud fra et forsigtighedsprincip. Da større 
husdyrbrug indebærer en række potentielt væsentlige miljøpåvirkninger i form af støj, ammoniak, afledning af 
overfladevand, oplag af forurenende stoffer mv., vurderes det uhensigtsmæssigt at planlægge for større husdyrbrug 
i Natura 2000-områder. 

Landbrug og biogas  
Lemvig Biogasanlæg er i 2015 miljøgodkendt til en samlet produktion af afgasset biomasse på cirka 1.100 ton N/år. 
Dette kræver et arealbehov på cirka 7.300 ha ved udbringning af 150 kg N/ha. Dette svarer til godt en femtedel af 
det samlede dyrkbare landbrugsareal (harmoniareal) i Lemvig Kommune. 

Der er ikke andre gårdbiogasanlæg eller fællesbiogasanlæg i Lemvig Kommune. 

Som udgangspunkt er der gode muligheder for, at de udpegede områder til store husdyrbrug også kan rumme 
gårdbiogasanlæg eller fællesbiogasanlæg. Større gårdbiogasanlæg og biogasanlæg reguleres ikke efter 
Husdyrgodkendelsesloven, men efter Miljøbeskyttelsesloven og Bekendtgørelse om listevirksomheder. 
Påvirkningerne fra biogasanlæg kan dog i stor grad sidestilles med større husdyrbrug, også her vil omfanget af lugt, 
tunge transporter og støj være begrænsende faktorer for lokaliseringen. 

Beskrivelse af de enkelte udpegninger 

Vejling øst for Bøvlingvej og Dybe  
Udpegningen udgør cirka 52 ha. Der er cirka 500 meter til nærmeste samlede bebyggelse, Dybe og 2 km til nærmeste 
by, Ramme. Hovedejendommen inden for udpegningen er Vejling, der i dag rummer en svinebesætning. 
Staldanlægget ligger cirka 300 meter fra Bøvlingvej, og der er potentielle byggefelter både nord og syd for 
indkørselsvejen. 

Der er cirka 3,5 km til særlig ammoniakfølsom natur. Inden for udpegningen findes flere vandhuller, som er 
beskyttede mod tilstandsændringer af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Der ligger to øvrige ejendomme inden for udpegningen, landbrugsejendommen Ærtbjerg og en enkeltbeboelse.  

Bodrøgild, nord for Bækmarksbrovej,, vest for Bækmarksbro 
Udpegningen udgør cirka 45 ha. Der er cirka 1.000 meter til Bækmarksbro. Hovedejendommen inden for 
udpegningen er Bodrøgild, der i dag rummer en svinebesætning. Staldanlægget ligger cirka 300 meter fra 
Bækmarksbrovej, og der er potentielle byggefelter nord, øst og syd for det nuværende anlæg. Der er cirka 900 meter 
til særlig ammoniakfølsom natur. Der er ikke beskyttet natur inden for udpegningen. 

Der ligger to beboelser inden for udpegningen. 

Sinkbæk, vest for Ringkøbingvej 
Udpegningen udgør cirka 54 ha. Der er cirka 1,5 km til Bækmarksbro. Hovedejendommen inden for udpegningen er 
Sinkbæk, der i dag rummer en svinebesætning. Staldanlægget ligger cirka 500 meter fra Ringkøbingvej, men med 
primær tilkørselsvej via Sinkbækvej mod vest. Der er potentielle byggefelter nord og øst for det nuværende anlæg. 
Der er cirka 1.300 meter til særlig ammoniakfølsom natur, men et større sammenhængende eng- og moseområde 
forløber sydvest for udpegningen. Der er ikke beskyttet natur inden for udpegningen. 

Der ligger en enkeltbeboelse inden for udpegningen. 

Store Vestergård, syd for Fabjergvej, vest for Fabjerg 
Udpegningen udgør cirka 26 ha. Der er cirka 1,2 km til Lemvig mod vest og en tilsvarende afstand til Fabjerg mod øst. 
Hovedejendommen inden for udpegningen er Store Vestergård, der i dag rummer en svinebesætning. Staldanlægget 
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ligger cirka 500 meter fra Fabjergvej. Der er potentielle byggefelter nord for det nuværende anlæg, dog adskilt af en 
sø beskyttet mod tilstandsændringer af naturbeskyttelsesloven. Der er cirka 1.200 meter til særlig ammoniakfølsom 
natur. Der er ikke andet beskyttet natur inden for udpegningen. 

Der ligger ikke andre beboelser inden for udpegningen. 
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Udpegning af Grønt Danmarkskort 
Lemvig Kommunes Grønne Danmarkskort viser et samlet naturnetværk i Lemvig Kommune. Det er blevet til i en 
dialog mellem Lemvig, Skive, Struer og Holstebro Kommune i et fælles Naturråd. Udgangspunktet for udpegningerne 
er Natura 2000-områderne på land og andre eksisterende naturområder, hvor biologisk mangfoldighed er størst. 
Ved sammenbindingen af de særligt værdifulde naturområder er der fortrinsvist medtaget ådale, lavbundsarealer, 
engarealer, dyrkningsusikre jorde, offentlige arealer, fredsskove, fredede områder og områder med høj score på 
biodiversitetskortet. Hvor det er muligt, søges udvidelse af kvælstoffølsom natur at ske væk fra store husdyrbrug. 
Ved udpegningen af Grønt Danmarkskort lægges der vægt på helhedstænkning og synergier i forhold til rekreative 
værdier, bosætning, turisme og landskabelige værdier. Nye spredningsveje tegnes som udgangspunkt bredt, således 
at der er flere muligheder for målopfyldelse ad frivillig vej.         

Grønt Danmarkskort er sammensat af temaerne ”særlig værdifulde naturområder”, ”potentielle naturområder”, 
”økologiske forbindelser” og ”potentielle økologiske forbindelser”.     
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Lavbundsarealer og potentielle vådområder 
Kommuneplanen skal, ifølge Planlovens § 11a, nr. 12, indeholde retningslinjer for lavbundsarealer, samt udpegning 
af lavbundsarealer, der potentielt kan genoprettes som vådområder. 

Lavbundsarealer er lavtliggende områder, hvor grundvandet står tæt på jordoverfladen, og som var våde og 
sumpede arealer, før de blev drænet eller afvandet. Lavbundsarealerne ligger typisk i ådale langs vandløb eller på 
tidligere havbund.  

Lavbundsarealerne er udpeget på grundlag af historiske kort, oplysninger fra Landbrugsministeriets Arealdatakontor 
samt Danmarks Jordbrugsforskning. 

Nogle af arealerne er ekstensivt udnyttede landbrugsarealer og mange af lavbundsarealerne har potentiale til at 
kunne udvikles til sammenhængende naturområder, og kan både i sig selv, men også som spredningskorridorer 
mellem andre natur- og landskabstyper, have stor værdi. 

Da lavbundsarealerne i sin tid blev drænet og afvandet, steg udvaskningen af okker og næringsstoffer til vandløb, 
søer og fjorde fra arealerne. 

Ved at udtage lavbundarealer af jordbrugsdrift og gendanne dem som vådområder, kan man tilbageholde en del af 
de næringsstoffer, okker og drivhusgasser, som udledes fra landbrugsarealer. Dels ved at driften på arealerne 
ophører og dels ved at lade drænvand fra de omkringliggende arealer oversvømme lavbundsarealerne, så 
næringsstofferne omsættes og drivhusgasserne bindes i den vandmættede jord. 

Vådområder kan desuden være med til at hindre oversvømmelse i forbindelse med store nedbørsmængder. 
Vådområder har buffereffekt og tilbageholder vand, der ellers i forbindelse med store nedbørsmængder kunne give 
oversvømmelse andre steder. I stedet tilbageholdes vandet, der enten siver til undergrunden eller langsomt ledes via 
vandløb til fjorden.  

Med vedtagelse af Grøn Vækst aftalen fra 2009, de statslige Vandplaner for planperiode 2010-2015 og de 
efterfølgende Vandområdeplaner 2016-2021, fik kommunerne til opgave at gennemføre en række 
vådområdeprojekter for at nedbringe udledning af næringsstoffer til søer, fjorde og havet.  

Lemvig Kommune er omfattet af statslige vandområdeplaner for hovedvandoplande Limfjorden og Nissum Fjord. 
Kommunerne i hver af de to hovedvandoplande samarbejder om at finde de projektområder, hvor 
lodsejerinteressen er til stede, hvor der kan høstes størst mulig miljøgevinst i form af tilbageholdelse af 
næringsstoffer og/eller drivhusgasser, og som er mest omkostningseffektive.  

Folketinget har også besluttet, at man som en del af Danmarks klimaindsats, skal udtage langbrugsjord i de 
tørveholdige jorde langs vandløbene for at nedbringe udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. 

Etablering af vådområder kan også indgå som en mulig indsats i kommunens klimahandlingsplan. 

Ved udpegning af potentielle vådområder er der lagt vægt på, at de pågældende arealer er vanskelige eller dyre at 
holde afvandet, og at de kan tilbageholde mest muligt kvælstof, fosfor eller drivhusgasser, hvis de omdannes til 
vådområder.  

Den naturlige vandstand i områderne skal genskabes, og projekterne skal kunne gennemføres uden etablering af 
større tekniske anlæg. Etablering af vådområder sker gennem frivillige aftaler med lodsejere. Forud for etablering 
foretages tekniske og ejendomsmæssige undersøgelser for at vurdere, om det vil være et godt og gennemførligt 
projekt med lodsejeropbakning. Der forhandles om køb/salg af projektjord, eller der kan udbetales erstatning for tab 
af dyrkningsværdi. 
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Genetablerede vådområder skal permanent henligge som vådområde, og må ikke senere omlægges.  
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Redegørelse for ændringer i udpegning af landskabsværdier og skovrejsning 
Der er for Lemvig Kommunes landskaber udarbejdet en analyse som i stor dybde vurderer kommunens landskaber. 

Landskabskarakteranalysen kan ses her: INDSÆT LINK 

Til udarbejdelse af retningslinjer og hovedstruktur er taget afsæt i ”Vejledning om landskabet i kommuneplanen” 
udgivet af Naturstyrelsen i 2008.  

Til definition af særlige værdifulde landskaber er anvendt en række udpegede arealer i landskabskarakteranalysen. 
Disse er: 

1. Alle kommunens særligt landskabeligt karakteristiske områder  
2. Alle områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder  
3. Alle kystforlande 

Samtidigt er det tilstræbt at opgradere mindre arealer mellem de værdifulde områder, som ligger tæt på hinanden fx 
langs Vestkysten. Derved kan der skabes større sammenhængende værdifulde landskabsområder. 

Eventuelle byområder der er omfattet af udpegning er medtaget for den visuelle sammenhængs skyld. Byer og 
landsbyer er ikke omfattet af landskabsudpegningerne, og der skal ikke nødvendigvis redegøres for landskab, ved 
nye aktiviteter her. 

Skovrejsning er revideret både hvad angår den ønskede og uønskede udpegning. Ændringerne er baseret på den 
reviderede udpegning af landskabsværdier samt overvejelser om konkrete projekter, kulturmiljøbeskyttelse og 
grundvandsbeskyttelse. 

Det forventes at den kommende klimaplan, vil rumme målsætninger for etablering af skov i Lemvig Kommune. I den 
nuværende udpegning til ønsket skovrejsning er der i alt ca. 6.000 ha som ikke i dag allerede er skov.  
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Grundvandsbeskyttelse 
Grundvandsredegørelsen er placeret som bilag og kan findes her. 

 Hovedpunkterne i redegørelsen er angivet neden for. 

Grundvandsredegørelsen viser, at de udlæg til erhverv, der er inden for OSD og indvindingsoplande, ikke udgør et 
problem for grundvandsbeskyttelsen. Siden 2014 har man vidst, at der er et stort velbeskyttet og velydende 
grundvandsmagasin vest for Lemvig, som vandværket er begyndt at flytte indvindingen over i. Kommunens andet 
store grundvandsmagasin ligger under Klosterheden. De primære grundvandsmagasiner i kommunen er således 
velbeskyttede. 

Arealanvendelsen i hovedparten af OSD og indvindingsoplandene til almene vandværker er landbrugsdrift. Der er 
udpeget nitratfølsomme områder, men ingen pesticid følsomme områder i OSD og indvindingsoplandene. 
Beskyttelsen af grundvandet er indarbejdet i landbrugsgodkendelserne.  

Kun en mindre del af arealanvendelsen har en karakter, der kan være grundvandstruende pga. industri og 
byudvikling. Det største erhvervsområde inden for OSD og indvindingsoplandene er erhvervsområdet i Rom, der blev 
udlagt uden for det indvindingsopland, man på det tidspunkt mente, at Lemvig Vandværk III havde. Fremadrettet 
bliver grundvandet beskyttet af tekniske tiltag, da alle virksomheder skal overholde Miljøstyrelsens standardvilkår til 
grundvandsbeskyttelse.  
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Turismeudvikling  
Lemvig Kommune er med sin beliggenhed på Vestkysten begunstiget med mange turister, der hvert år kommer til 
kommunen for primært at nyde kyststrækningen samt de attraktioner som særligt de seneste er etableret. 

En stor del af kommunens gæster besøger enkelte destinationer og tager efterfølgende ud af kommunen - såkaldte 
endagsturister. Det er Lemvig Kommunes intention at vækste i turismeerhvervet og derfor gives så gode 
rammebetingelser som muligt for en positiv udvikling. 

Under samarbejdet i Partnerskab for Vestkysten samt i Destination Nordvestkysten udvikles de konkrete 
målsætninger for turisme udviklingen. 

Udbygning af overnatningskapacitet 
Lemvig Kommune modtag i 2019 muligheden for at etablere yderligere sommerhuse. Og med den hidtidige udvikling 
anses dette for værende nødvendigt. De seneste år ligger antallet af nybyggede sommerhus på omtrent 20 om året, 
og derved øges behovet for yderligere areal. Gæsternes primære overnatningsform er sommerhus, med mere end 
80% af de samlede overnatninger i kommunen. I Analyse af sommerhusområderne i Lemvig Kommune gives et 
billede på hvorledes sommerhusområderne udvikles mht. sommerhusgrunde. 

Hotelkapacitet har I flere år være en mangelvare i Lemvig Kommune, men udbygningen på dette område bevæger 
sig hastigt fremad. Det vurderes dog, på baggrund af forventede vækst i besøgstal, at særligt Thyborøn rummer 
mulighed for yderligere kapacitetsudvidelse. Der arbejdes derfor i disse år på en udvikling af to hotelgrunde 
beliggende tæt ved strand, havn, handel og attraktionsområde. 

Oplevelsesøkonomiske centre 
I Lemvig Kommune udpeges oplevelsesøkonomiske centre på fire placeringer. De fire placeringer er Thyborøn (den 
nordlige del), Vejlby Klit Strand, Høfde Q Strand og Lemvig Havn. 

De fire placeringer er allerede velbesøgte af kommunens gæster, men de rummer alle potentiale for yderligere tiltag 
i fht. tilgængelighed, servicefaciliteter og attraktionsværdi. 

For Thyborøn er der udarbejdet en Strategisk-fysisk udviklingsplan, som påpeger en række af de tiltag der kan 
udvikles netop her. Forslag om bedre adgangsveje til og fra stranden, forbindelser ind i handelsgaden, 
attraktionsområdet og til det autentiske havneområde. 

For Lemvig Havn er der udarbejdet en havneplan som indtil videre har fungeret som rette snor for udviklingen her. 

Vejlby Klit og Høfde Q strande er beliggende på Vestkysten men med meget forskellige muligheder grundet forskel i 
opland, kystudformning og den omgivne natur- og landskabsoplevelse. Her vurderes dog begge steder at være et 
stort potentiale for udvikling af tiltag til gavn for både fastboende og gæster. 

Vurdering af strandpotentiale 
Som redegørelse for udpegning af strande i Lemvig Kommune er der lavet en samlet analyse af kommunens større 
strande. 

Analysen viser at der findes stor variation i strandene. Ud fra nedenstående tabel hvor strandene samlede 
potentialeværdi er beskrevet, kan man danne sig et billede over strandene. 



87 
 

 

 

 

Den resterende del af redegørelsen findes i selve analysedokumentet: ”Vurdering af potentiale - en gennemgang af 
Lemvig Kommunes strande”. 

  

Strandene er vurderet på forskellige parametre rangeret fra 1-5, hvor 5 er det bedste. 

 



88 
 

Detailhandel i Lemvig Kommune 

Baggrundsnotat om detailhandel i Lemvig Kommune 
Lemvig Kommune skal have en detailhandelsstruktur, som tilgodeser både de små og større bysamfund. Kommunens 
byer har alle dagligvarebutikker og kommuneplanen skal medvirke til at disse butikker fastholdes centralt i byerne, 
og at en fremtidig udvikling understøtter dette. 

Der er udarbejdet et baggrundsnotat, som indeholder en analyse af detailhandelens nuværende strukturer. 
Herudover fastsætter notatet rammer og retningslinjer samt målsætninger for den fremtidige detailhandelsudvikling 
i kommunen. I notatet foretages også afgrænsninger af områder inden for hvilke, der kan etableres henholdsvis 
detailsalg og salg af særligt pladskrævende varegrupper. 

Kommunens butiksstruktur er decentral, hvilket betyder at alle kommunens større byer og landsbyer har 
dagligvareforretning. Herudover findes en række dagligvareforretninger til forsyning af mindre byområder og 
sommerhusområder. 

Kommunens store detailhandelsdestination er Lemvig, hvor størstedelen af forretningerne er placeret. I de senere år 
har der ikke været nogen betydende forandringer i butiksstrukturen. Udvalgsvarer findes hovedsagligt i kommunens 
største byer Thyborøn og Lemvig, hvor Lemvig har den største andel. Også særligt pladskrævende varegrupper findes 
i de største byer. De mindre byer og landdistrikter rummer enkelte handelsmuligheder, som ofte er rettet mod 
turisme eller nærområdet. 

Du kan se notatet her. 
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Naturpark Nissum Fjord 
Kommunalbestyrelsens visioner og målsætninger for Naturpark Nissum Fjord står på en række søjler med naturen 
som det gennemgående tema. 

• Natur - Den beskyttede natur i Naturpark Nissum Fjord er generelt i god økologisk tilstand 
• Kultur - Den lokale stolthed over at være bosat i det naturskønne fjordområde med den righoldige 

kulturhistorie forankres og fornemmes overalt i naturparken. 
• Friluftsliv - Naturpark Nissum Fjord byder på endeløse muligheder for udfoldelse i det fri. 
• Formidling - Lokalbefolkning og turister er bevidste om de mange muligheder i Naturpark Nissum Fjord. 
• Erhverv - Et sundt og økonomisk bæredygtigt erhvervsliv er fundament for bosætning, aktiviteter og liv rundt 

om fjorden. 
• Turisme – Naturpark Nissum Fjord er en central attraktion i Geopark Vestjylland og de nordvestjyske 

kommuners branding af hele områdets natur og geografi. 

Kommunalbestyrelsen ønsker, at Naturpark Nissum Fjord opnår Naturparkcertificering igennem Friluftsrådets 
mærkningsordning - Danske Naturparker. Kommunalbestyrelsen ønsker desuden, at turisme- og 
erhvervsvirksomheder i bred forstand ser muligheder i Naturpark Nissum Fjord. Certificeringen af Naturpark Nissum 
Fjord har ingen retstilling for erhvervet inden for naturpark afgrænsningen. 

Naturparken rummer en afgræsning, der kan findes som en konkret landskabsudpegning i afsnittet: Landskabelige, 
Kulturhistoriske og geologiske bevaringsværdier 
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Kommuneplanens forhold til anden planlægning 

Planhierarki 
Kommuneplanen må efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 26,ikke stride mod: 

• Landsplandirektiver, dvs. regler og beslutninger efter planlovens § 3 eller offentliggjorte forslag hertil 
• Statslige vandplaner eller kommunale vandhandleplaner 
• Beskrivelsen af den ønskelige fremtidige udvikling i den regionale udviklingsplan, 
• Statslige Natura 2000-planer eller kommunale Natura 200-handleplaner 

Kommuneplanen indeholder mål og retningslinjer for udarbejdelse af lokalplaner. Lokalplaner må ikke være i strid 
med kommuneplanens bestemmelser. 

Statslige udmeldinger 
Krav til indhold af kommuneplanen er beskrevet i planloven og statens interesser i kommuneplanlægningen, som 
udsendes forud for hver kommuneplanrevision. Der er særlige krav til kommunernes planlægning indenfor emnerne: 

• Vækst og erhvervsudvikling, f.eks. fastholdelse af store produktionsvirksomheder. 
• Natur- og miljøbeskyttelse, f.eks. Natura 2000-områder. 
• Kulturarvs- og landskabsbevarelse, f.eks. bevarelse af strandenge, herregårdslandskaber og ådale.  
• Hensynet til nationale og regionale anlæg, f.eks. transportkorridorer. 

De nationale interesser i kommuneplanlægningen er med aftalen om den moderniserede planlov indsnævret og 
fokuseret for at give kommunalbestyrelserne større frihed og klarere rammer for den fysiske planlægning. Staten vil 
derfor alene fremsætte indsigelse mod kommuneplanlægningen, hvis planlægningen er i strid med væsentlige 
nationale interesser. 

Med kommuneplanrevisionens fokusområder særligt mht. landskaber, naturinteresser samt 
produktionsvirksomheder, vurderer Lemvig Kommune at de nationale interesser også er varetaget på lokalt niveau. 

Den regionale udviklingsstrategi 2019-2030 
Region Midtjyllands udviklingsstrategi2019-2030 har til formål at skabe en attraktiv og bæredygtig region. Det skal 
ske med udgangspunkt i fire strategispor: 

• At give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen 
• At skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle 
• At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling 
• At bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet - for borgeren og tæt på 

borgeren. 

I kommuneplanen understøtter følgende emner regionens udviklingsplan: 

• By- og landsbyudvikling 
• Friluftsliv i byer og i det åbne land 
• Erhvervsafsnittene 
• Klima og Energi 

Den regionale råstofplan 
På grundlag af råstofloven har Region Midtjylland udarbejdet en regional plan for indvinding af og forsyning med 
råstoffer. Råstofplanen er udarbejdet på grundlag af kortlægningen af råstofforekomster og omfatter en periode på 
mindst 12 år. Hvert fjerde år vurderer regionsrådet, om råstofplanen skal revideres. 
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Råstofplanen fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, herunder udlæg af 
råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som 
kommunalbestyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Samtidig udgør råstofplanen 
kommunalbestyrelsens administrationsgrundlag for afgørelser om råstofindvinding. 
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Befolkningsudvikling og -prognose. [Demografix 2020] 

Kortlægning af byer og landsbyer 
Byer, landsbyer og lokalsamfund som er omfattet af kommunens bymønster er kortlagt på de følgende sider. 

Generelle trends for kommunens udvikling i arealanvendelse  

Befolkningsudvikling og -prognose i Lemvig Kommune viser, at kommunens byer oplever stagnering eller fald i 
befolkningstal. Det er derfor besluttet at holde kommunens arealudlæg til boliger på samme niveau, som i den 
seneste kommuneplan. Det vil sige, at der i alt er ca. 76 ha til boligformål, som ved kommuneplanens vedtagelse er 
uudnyttet. 

 

Erhvervsudviklingen er anderledes end udviklingen i boligbehovet, da bl.a. flere og flere pendler til kommunen. 
Derfor er antallet af arbejdspladser nogenlunde fastholdt. Dette forventes at være gældende i planperioden. I løbet 
af de seneste 4 år er ca. 10 ha ledigt erhvervsareal blevet udnyttet. Dette er sket hovedsageligt på erhvervsarealer 
syd for Lemvig i Rom Erhvervsområde.  

Der kan i løbet af den næste tolv-årige periode være behov for yderligere arealudlæg, som vil ske efter konkrete 
vurderinger for behov og for at tilgodese muligheden for at styrke det decentrale bymønster og erhvervsudviklingen. 

Princippet for arealudlæg til byformål er, at det skal være inde fra og ud. Dette vil sige, at vi vælger huludfyldning i 
byerne samt udvidelse i umiddelbar forlængelse af eksisterende byzone. Dette er med til at mindske påvirkning på 
den omgivne natur og landbrugsarealer samt minimere transportbehov. Herudover bliver et hvert større udlæg, 
taget i anvendelse etapevis. 

Vurdering af byers og landsbyers styrkepositioner 
Den strategiske landsbyplanlægning Lemvig Kommune anvender i kommuneplanen tager sit udgangspunkt i en 
analyse af kommunens kulturmiljøer. I analysen gives en karakteristik af de fleste af kommunens større bebyggelser 
ud fra betragtninger om potentiale og styrkepositioner. For yderligere oplysning læs” Analyse af kulturmiljøer i 
Lemvig kommune” fra 2019. 

Analysens tilgang til Kulturmiljøer handler ikke blot om bevaring, men skal have værdi for mennesker i dag. De 
fysiske spor i kulturmiljøerne fortæller stedsspecifikke og ofte kraftfulde historier, som potentielt kan styrke lokale 
erhverv og tiltrække turister og tilflyttere, såfremt deres fortællekraft aktualiseres og aktiveres.  

BY 2010 2020 2030
Bonnet 202       163       150       
Bækmarksbro 518       489       441       
Bøvlingbjerg 580       484       450       
Fabjerg 158       141       130       
Fjaltring 128       93          90          
Fåre 83          50          49          
Gudum 212       206       186       
Harboøre 1.605    1.427    1.242    
Hove 224       207       190       
Klinkby 261       236       210       
Land 6.594    5.667    4.730    
Lemvig 7.163    6.874    6.787    
Lomborg 320       323       282       
Nørre Nissum 1.003    974       890       
Ramme 436       400       355       
Thyborøn 2.262    1.965    1.718    
Total 21.749 19.699 17.900 
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Eksisterende uudnyttede arealer 
Kommunens eksisterende uudnyttede arealer til bolig- og erhvervsformål er opgjort efter tilhørende plandistrikt i de 
efterfølgende tabeller. Arealer i landsbyer er ofte kategoriseret som landsbyformål, hvor der både kan være erhverv 
og boliger. Arealerne er derfor med i begge opgørelser. 
 
Boligudlæg 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nye udlæg 
Der udlægges nye arealer til boligformål i Ferring på ca. 2 ha og landsbyformål i Fjaltring på ca. 2 ha. Begge udlæg er 
mindre udlæg beliggende som huludfyldning med henblik på et mindre antal nye boliger. 

Der udlægges ikke nye arealer til erhvervsformål 

Ferring 
Langs Transvej i Ferring er område på ca. 2 ha ikke omfattet af kommuneplanramme. De seneste år er en del af 
Ferrings eksisterende uudnyttede arealer blevet udnyttet eller er undervejs, hvilket giver anledning til at vurdere, at 
der er et yderligere behov for udlæg til landsbyformål. Det vurderes, at Ferrings landsbystruktur kan styrkes, hvis det 
nye areal udnyttes.  

Fjaltring 
Langs Fjaltring Byvej i Fjaltring er område på ca. 2 ha ikke omfattet af kommuneplanramme. Området omfatter en 
nedlagt landbrugsejendom, og er beliggende midt imellem Fjaltrings to dele. Det vurderes, at Fjaltrings 
landsbystruktur kan styrkes, hvis det nye areal udnyttes. 

  

Plandistrikt Areal 
Lemvig 27 ha 
Nørre Nissum  12,5 ha 
Klinkby-Hove-
Tørringhuse 

6,2 ha 

Ramme 7,2 ha 
Bøvlingbjerg 5,8 ha 
Bækmarksbro 5,5 ha 
Klosterheden 0 ha 
Harboøre 7,1 ha 
Rønland 0 ha 
Thyborøn 4,3 ha 
I alt 75,6 ha 

Plandistrikt Areal 
Lemvig 170 ha 
Nørre Nissum  3,5 ha 
Klinkby-Hove-
Tørringhuse 

3,1 ha 

Ramme 3,4 ha 
Bøvlingbjerg 2,5 ha 
Bækmarksbro 2,5 ha 
Klosterheden 0 ha 
Harboøre 5,9 ha 
Rønland 0 ha 
Thyborøn 10,5 ha 
I alt 254,5 ha 

Erhvervsudlæg 
 

Udlæg i Ferring til boligformål Udlæg i Fjaltring til landsbyformål 
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Bonnet 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Bonnet er en mindre stationsby med et forgrenet vejnet, som udgår fra den gamle station, der i dag er trinbræt. 
Byen er opstået med anlæggelsen af jernbanen og opførelsen af stationen i 1879 og er siden primært vokset mod 
nord. Over for stationen ligger den gamle kro, og i byen findes desuden et tidligere mejeri, skole og forsamlingshus. 

Bonnet har bevaret vigtige fortællende elementer som stationen, mejeriet og forsamlingshuset, der sikrer 
kulturmiljøets aflæselighed. De tætte husrækker med stationsbypræg langs Bøgelundsgade er ligeledes vigtige for 
fortællingen, men bebyggelsen er meget omdannet, hvilket svækker den arkitektoniske værdi. 

Styrkeposition 
Bosætning 

Strategisk og fysisk udvikling 
Bonnet rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Alle kommuneplanrammer i Bonnet samles til en. Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen 
skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Bækmarksbro 
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Bymønsterrolle 
By 

Beskrivelse 
Bækmarksbro opstod omkring stationen i den sydlige del af byen og har udviklet sig til en langstrakt vejby langs 
Brogade. Stationsbyen afgrænses mod syd af Flynder Å og mod vest af jernbanen, der blev anlagt i 1879 som en del 
af Lemvigbanen. Byen forbindes med en ældre bebyggelse vha. broen over Flynder Å, som er en del af et 
middelalderligt vejforløb. 

I den sydlige del har stationsbyen bevaret sin struktur, og bebyggelsen bærer tydeligt stationsbypræg, mens den 
nordlige del af byen har udviklet sig med parcelhuskvarterer. Stationen vidner om byens oprindelige funktion og 
udgør dermed et centralt element i kulturmiljøets fortælling. 

Bækmarksbros oprindelse som stationsby aflæses tydeligst i bebyggelsen langs Brogade. Det vurderes at en 
bevaringsindsats bør fokusere på Brogades sydlige forløb. 

Styrkeposition 
Bosætning og erhverv 

Strategisk og fysisk udvikling 
Bækmarksbro rummer tilstrækkeligt med områder til nye boliger samt erhverv.  

Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Bøvlingbjerg 
  



99 
 

Bymønsterrolle 
By 

Beskrivelse 
I Bøvlingbjerg blev der i 1870’erne opført en valgmenighedskirke med tilhørende friskole, samtidig med at byen 
voksede frem omkring den nærliggende landevej. Kirken, præstegården, friskolen og forsamlingshuset danner 
fortsat det kulturelle midtpunkt i byen, mens brugsforeningen, apoteket og den gamle kro præger hovedgaden 
Tangsøgade. 

Bøvlingbjerg har bevaret mange fortællende elementer, som tilfører en høj kulturhistorisk værdi til stedet og vidner 
om byens opståen omkring kirkemiljøet. De bærende bevaringsværdier knytter sig til valgmenighedskirken, friskolen, 
præstegården samt den oprindelige bebyggelse langs Tangsøgade. 

Bøvlingbjerg rummer arkitektoniske kvaliteter i hovedgaden, som kan fremhæves og styrkes gennem fortsat fokus på 
byforskønnende tiltag. Byen har gode forudsætninger for bosætning og kulturelle aktiviteter i forbindelse med det 
centrale kirkemiljø. 

Styrkeposition 
Bosætning, turisme og erhverv 

Strategisk og fysisk udvikling 
Bøvlingbjerg rummer tilstrækkeligt med områder til nye boliger samt erhverv.  

Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Dybe 
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Bymønsterrolle 
Lokalsamfund 

Beskrivelse 
Landskabet omkring byen er forholdsvis fladt og uden markante karakteristika. Endnu langt op i 1800-tallet lå den 
romanske kirke alene her i det åbne land, men efterhånden dukkede enkelte offentlige bygninger op omkring kirken. 
Syd for kirken er det tre generationer af skolebygninger, der tegner byens kulturelle miljø, mens et elværk blev 
opført umiddelbart nordvest for kirken.  

Dybe består ligeledes af en lille handelsby ved vejkrydset nordvest for Dybe, hvor der er opstået et mindre 
boligkvarter omkring en smedie og en fornem hjørnebygning, der tidligere husede en købmandshandel.  

En kilometer syd for Dybe ligger endnu en satellitby, opkaldt efter moderbyen og den virksomhed, der var årsag til 
bydannelsen. Det er Dybe Mejeriby, en mindre vejbebyggelse med smedie, forsamlingshus og købmand, opstået 
omkring et ældre mejeri.  

Styrkeposition 
Bosætning og turisme 

Strategisk og fysisk udvikling 
Dybe er ikke omfattet af kommuneplanrammer.   
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Fabjerg 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Fabjerg er en mindre landsby hovedsageligt med bebyggelse langs vejen Fabjergstad.  Ud over Fabjerg kirke der er 
fra 1100-tallet, havde sognet også missionshus, forsamlingshus, skole og alderdomshjem. Et andelsmejeri, samt 
postekspedition og telefoncentral var også en del af Fabjerg. I dag ser Fabjerg noget anderledes ud, f.eks. er 
alderdomshjemmet blevet til en specialinstitution. Ud over forskellige virksomheder og landbrug er der i dag også en 
dagligvarebutik, samt en børnehave og en friskole/udeskole med SFO. Sognet rummer en masse ildsjæle, der 
sammen kæmper for at bevare købmanden, skolen og institutionerne. 

Styrkeposition 
Bosætning og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Fabjerg rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Alle kommuneplanrammer i Fabjerg samles til en. Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen 
skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Ferring 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Ferring har haft flere funktioner, som knytter sig til nærheden til kysten. Bl.a. har byen udviklet sig som ferieby og 
tilholdssted for en række kunstnere i 1900-tallet. Ligeledes findes her en af Kystdirektoratets gamle arbejdspladser 
(de røde barakker), en tidligere redningsstation (i dag bolig), en kirke, Jens Søndergaards Museum samt en mindre 
bebyggelse bestående af boliger. 

Særligt området omkring kirken og kystdirektoratets røde barakker rummer en aflæselig fortælling omkring den 
kulturhistoriske udvikling, hvilket understøttes af Jens Søndergaards Museum. Det resterende landsbyområde 
fremstår fragmenteret grundet flere nyere eller omdannede boliger 

De røde barakker, Jens Søndergaards Museum og Bovbjerg Minimuseum rummer tilsammen et potentiale for 
udvikling af en samlet turistdestination, der bygger på de kulturhistoriske værdier. Ferring rummer sammen med 
Bovbjerg Fyr et stort turistpotentiale.  

Styrkeposition 
Bosætning, turisme og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Der foretages en mindre udbygning af Ferring via  en mindre huludfyldning langs Transvej, da landsbyens 
eksisterende boligudbygningsmulighed er begrænset. Kommuneplanrammerne udvides til at dække begge sider af 
Transvej og derved muliggør en mindre udbygning af Ferring på ca. 2ha. Landsbyafgrænsningen skal følge 
kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Fjaltring 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Vest for Fjaltring by ligger Fjaltring Kirke og præstegård samt Høfde Q. Rækkegårdsbebyggelsen langs Rubyvej er 
foruden kirken den ældste bebyggelse i området, og de firlængede gårde i det barske kystlandskab repræsenterer 
vestjysk egnsbyggeskik. Midt på Rubyvej ligger Tuskær Redningsstation, og syd for rækkegårdene ligger kulturhusene 
Tuukkaq og Tuskær. 

Kirkemiljøet, klitgårdene samt Tuskær Redningsstation udgør kulturmiljøets bærende værdier. 
Rækkegårdsbebyggelsen langs Rubyvej er meget karakteristisk for egnen og har en høj kulturhistorisk og 
arkitektonisk værdi. Tuskær og Tuukkaq har ligeledes høj arkitektonisk værdi, men trænger til istandsættelse. 

Fjaltring-området har med sin nære tilknytning til Vesterhavet, sin egnsspecifikke arkitektur og de to kulturcentre 
Tuskær og Tuukkaq et stort potentiale for udvikling af kultur, hvis disse restaureres. Det er dog vigtigt at sikre 
kulturmiljøets bevaringsværdier, før en udvikling af stedet finder sted. 

Styrkeposition 
Bosætning, turisme og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Kommuneplanrammerne udvides til at dække den vestlige side af Fjaltring Byvej således de to landsbydele samles. 
Herved muliggøres en mindre udbygning af Fjaltring på ca. 2,2ha. Det skal sikres at fremtidigt byggeri indenfor den 
nye ramme ikke hindrer udsigt fra Fjaltring langs Kjeldbjergvej. Dette kan fx gøres ved at sikre at byggeriet er trukket 
væk fra Kjeldbjergvej.  Landsbyafgrænsningen skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Fåre 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Fåre er en mindre stationsby, som opstod i forbindelse med opførelsen af stationen på jernbanestrækningen Vemb-
Lemvig fra 1879. Stationen ligger sammen med den gamle kro centralt i byen, og omkring stationsmiljøet findes et 
andelsmiljø med brugsforening, forsamlingshus og frysehus. Vest for stationsmiljøet ligger den gamle skole og 
smedje. 

Fåre er et godt eksempel på, hvordan stationsbyerne så ud i slutningen af 1800-tallet. Den lille stationsby er let 
aflæselig som kulturmiljø pga. de bevarede funktionsbygninger omkring stationen. Selve stationsbygningen har en 
høj arkitektonisk værdi, men flere huse i byen er meget omdannede eller i dårlig stand. Stationsbygningen i Fåre er 
udpeget med en høj bevaringsværdi, mens bygningerne omkring er vurderet til en lavere bevaringsværdi. Det nære 
stationsmiljø har dog samlet set en høj kulturhistorisk værdi, som er vigtig at sikre. 

Styrkeposition 
Bosætning og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Fåre rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Alle kommuneplanrammer i Fåre samles til en. Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen skal 
følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Gudum 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Landsbyen ligger i en gammel smeltevandsdal, hvor der tidligere har ligget et kloster. Klosteret er væk, men gården 
Gudumkloster ved Gudum kirke er bevaret. I landsbyen ligger også klostermøllen med intakt møllesø samt byen 
Gudumstad. Desuden er gamle hulveje synlige i landskabet og vidner om Gudum som et gammelt trafikalt 
knudepunkt. 

Kulturlandskabet med de bevarede hulveje er endnu aflæseligt og udgør en vigtig del af fortællingen om Gudums 
gamle vejforløb og funktion som vadested. Kirken, gården Gudumkloster og klostermøllen med møllesø udgør 
ligeledes vigtige fortællende elementer i kulturmiljøet. 

De naturskønne omgivelser giver miljøet egenskaber inden for bosætning, men bebyggelsen i Gudumstad er i 
forfald, og et byfornyelsesprojekt kunne løfte området omkring broen. Fortællingen om de religiøse aktiviteter 
kunne styrkes, hvis klosterets placering blev markeret i landskabet og historien formidlet. 

Styrkeposition 
Bosætning og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Gudum rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Harboøre 
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Bymønsterrolle 
By 

Beskrivelse 
Harboøre kan som fiskerleje dateres tilbage til 1500-tallet. Harboøre oplevede en større udvikling i forbindelse med 
åbningen af VLTJ-banen i 1899, hvilket særligt opleves omkring stationen og kroen. Harboøre er særligt kendt for den 
indremissionske vækkelse, som blev manifesteret med ombygning af kirken i 1910. Kirken er senere udvidet i 2019. 

Området omkring kirken og mindesmærkerne for de mange druknede fiskere er et stærkt symbol på det barske liv 
på egnen samt den stærke indremissionske bevægelse. Miljøet omkring stationen og hotellet er stadig aflæseligt 
men fremstår i dårlig stand og forholdsvis omdannet. 

Styrkeposition 
Bosætning, turisme og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Harboøre rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Der udlægges ikke nye rammeområder. Byafgrænsningen skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning. 
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Klinkby - Hove - Tørringhuse 
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Bymønsterrolle 
By 

Beskrivelse 
Klinkby er den nordligste af de tre byer. En landevejsby med de fleste af de ældre huse placeret direkte ud mod 
Thyborønvej og de nyere kvarterer bagved. Byen består af ca. 125 huse og nogle erhvervsbygninger. Klinkby station 
ligger centralt i byen. Byen er opstået som stationsby på banestrækningen Lemvig-Harboøre. Stationen lå nær ved 
den befærdede Thyborønvej, og det var da også denne vej, der har været ledetråden i byens udvikling som vejby. 
Den ældre bebyggelse ligger karakteristisk som gadehuse langs landevejen, mens nyere parcelhuse er skudt op nord 
og vest for byen. Byen ligger højt på morænelandet med udsyn over bakkelandet mod sydvest, men i øvrigt uden 
markante topografiske træk, der har kunnet påvirke bydannelsen. 

Houe eller Hove, som byen også staves, ligger ikke ud til Thyborønvej, men omkring Houe Kirke og Houe Å, langs de 
tre veje Nejrupvej, Kirkebyvej og Præstevej. I alt er der ca. 30 huse. I byen ligger også Alt i et-skolen og Alt i et-huset, 
som er de tre byers samlingssted - og syd for byen ligger Klinkby Bo- og Dagcenter. Byen er en ældre kirkeby opstået 
omkring kirken. Byen er en af de få ældre landsbyer, hvor kirken ligger inde i byen og præger bybilledet og 
vejforløbet. Byen er favoriseret af landskabelige omgivelser, hvor dalstrøget med Hove Å løber gennem byen, mens 
husene ligger op ad dalskrænterne. Vest for åen ligger en lille mejeriby. Her er nogle få huse skudt op omkring det 
ældre mejeri langs den stærkt faldende vej. 

Tørringhuse er den sydligste af de tre byer. Byen, der ligesom Klinkby er en landevejsby, er overvejende placeret 
langs Lemvigvej med et nyere kvarter mod syd. Byen har ca. 75 huse og flere erhvervsbygninger. Ligesom i Klinkby er 
det landsbyen og et vejkryds, der har været udgangspunkt for bebyggelsen, der er knyttetil landevejen. Byen fi k 
også sit mejeri, men med den korte afstand til Lemvig og nabolandsbyerne var mulighederne for byvækst 
begrænsede. 

Styrkeposition 
Bosætning og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Klinkby-Hove-Tørringhuse rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Alle kommuneplanrammer i de tre bydele samles i hver deres ramme til landsbyformål. Erhvervsrammer fastholdes 
som selvstændige rammer. Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen skal følge 
kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Langerhuse 
  



117 
 

Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Langerhuses historie er knyttet til hav- og fjordfiskeri, der tidligere var byens hovederhverv og grundlaget for 
landsbyens oprindelse som fiskerleje. I dag er der ikke mange synlige spor i bybilledet fra fiskeritiden, og landsbyen 
fremtræder overvejende som en boligby præget af turisme. 

Husene i Langerhuse afspejler i høj grad byggeskikken med østvestvendte længehuse grundet de barske klimatiske 
forhold, der hersker i dette kystnære område ved Vesterhavet. 

De nyere huse fra begyndelsen af 1900-tallet og derefter er hovedsageligt opført med teglstensfacader i blank mur 
eller pudsede. Husene har som regel sadeltag med øst-vest gavlorientering. Såkaldte “finere” huse med markant 
forskel i etagehøjde er bygget i perioden 1912-1920 af tegl eller cementkvadre. I 1941-1949 sker der en lidt større 
udbygning langs den østlige del af Langerhusevej med huse med sadeltage, karnapper og småkviste, som de ses i de 
fleste danske landsbyer.  

Styrkeposition 
Bosætning og turisme 

Strategisk og fysisk udvikling 
Langerhuse rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Bymønsterrolle 
Hovedby 

Beskrivelse 
Lemvig nævnes første gang i år 1234. Det sker i et brev, udstedt af kong Valdemar, hvori han overdrager skatten af 
plovene i Hardsyssel, Almindsyssel og Vardesyssel med flækkerne Varde og Lemvig til biskoppen i Ribe, til gengæld 
for den halve mønt, som han tidligere havde i Ribe by. Kilden siger ikke noget om byens grundlæggelsesår men 
vidner blot om, at den eksisterede i 1234, og at den var en lille by. Byens placering i bunden af Lem Vig havde både 
fordele og ulemper. Vigen udgjorde en naturhavn med læ for vinde fra syd og vest. Den flade strand var velegnet 
som landingsplads for skibe. Omkring byen var der enge til høslæt og græsning samt en sø med ferskvandsfiskeri. I 
de høje bakker fandtes kilder med godt drikkevand. Ulemperne var den begrænsede byggegrund i det meget lave og 
sumpede terræn samt de stejle nedkørsler til byen. 

Lemvig er i dag centerby og i selve byen bor ca. 7.000. Centrum i byplanen er Torvet med kirken, der fik sit 
nuværende udseende med det karakteristiske løgspir ved en stor ombygning i 1933-34. Herfra udgår Vestergade, der 
som byens vigtigste handelsstrøg blev gågade allerede i 1970, mens Østergade blev omlagt til gågade i 1985. Ud over 
forretninger rummer denne gade flere pladskrævende offentlige funktioner. l det gamle rådhus fra 1877 er der nu 
musikskole, og både foran og bagved bygningen er det gamle rådhustorv samt baggården omdannet til gode byrum 
med plads til leg, ophold og mindre koncerter.  Tilbagetrukket fra Østergade findes byens nuværende rådhus, bygget 
som administrationsbygning efter kommunesammenlægningen i 1970, mens pladsen foran rådhuset i 1994 blev 
istandsat og udstyret med bænke, træer, vandbassin og skulptur. Områdefornyelse i Lemvig gennemføres i perioden 
2016-2021 og bidrager bl.a. til at Rådhusområde og Østergade bindes bedre sammen og at der skabes et grønnere 
byrum og lettere tilgængeligt udendørs ophold. 

Lemvig rummer en række områder med særlig kulturmiljømæssig værdi. Disse er:  

• Lemvig stationskvarter og Vesterbjerg 
• Lemvig Havn og Bedding 
• Søndergade, Vasen og Bredgade 
• Kirketorvet og gågaden 
• Skolebyen 
• Svanevej og Sønderbakken 
• Voldgade og Østerbrogade 
• Skræntend 
• Frederiksgade 

Styrkeposition 
Bosætning, erhverv, turisme og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Lemvig rummer en række arealer til bosætning i forskellige dele af byen, der ikke endnu er udnyttet samt arealer, 
der delvis er udnyttet. Der vurderes ikke at være behov for yderligere grunde til udstykning i de forskellige områder. 

De resterende rammer fastholdes. 

Byafgrænsningen skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.   
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Lomborg 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Lomborg er en vejlandsby beliggende langs Lomborgvej. Bebyggelsen er overvejende parcelhuse samt enkelte 
byhuse, der ligger mere eller mindre tilbagetrukket fra den gennemgående landevej. 

Området har tidligere selv huset flere institutioner, men deler i dag institutioner med nabolandsbyen Ramme 
således der skabes bedre udnyttelse af funktionerne. 

Herudover rummer byen kirke, præstegård, efterskole samt en mindre del erhverv.   

Styrkeposition 
Bosætning og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Lomborg rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Alle kommuneplanrammer i Lomborg samles til en. Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen 
skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Møborg 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Med sin placering på hedeslettens højeste bakkeø har byen en storslået landskabelig beliggenhed med vidt udsyn 
over det omkringliggende slettelandskab så langt øjet rækker. Møborg ligger på bakkens nordvest-lige skråning, 
mens kirken er placeret nær bakketoppen Bavnehøj, der når en højde af 47 m over havet.  

Bebyggelsen er opstået omkring vejkrydset Holmgårdvej - Møborgkirkevej nedenfor kirken og er fortsat med enkelte 
huse ud langs Møborgkirkevej, hvor den ensidigt beliggende vejbebyggelse danner en markant lille byfront ud mod 
de åbne vidder mod nord.  

Også her var det skole, forsamlingshus, købmandshandel og snedker-virksomhed, der prægede den lille bydannelse, 
udover kirken og en vindmølle, som drog fordel af den udsatte beliggenhed.  

Styrkeposition 
Bosætning 

Strategisk og fysisk udvikling 
Møborg rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning. Der udlægges ikke nye rammeområder. 
Landsbyafgrænsningen skal følge kommuneplanrammens afgrænsning.  
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Nees 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Nees er en vejlandsby beliggende langs Neesvej og er bestående af et mindre antal huse fra begyndelse af det 1900 
århundrede suppleret med nybyggerier op til i dag.  

Kirken er beliggende i Nees Kirkeby ca. 0,5 km nord for. Herudover rummer landsbyen en mindre del erhverv.   

Styrkeposition 
Bosætning 

Strategisk og fysisk udvikling 
Nees rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Alle kommuneplanrammer i Nees samles til en. Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen skal 
følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Bymønsterrolle 
By 

Beskrivelse 
Byen Nørre Nissum består af fire mindre bebyggelser; Seminariebyen, Nissumby, Kirkebyen og Korinth. 
Seminariebyen opstod omkring den gamle præstegård og med seminariets opførelse i 1892. I byen er præstegården, 
seminariet samt flere lærerboliger bevaret. I Korinth og Kirkebyen findes flere velbevarede funktionsbygninger fra 
andelstiden. 

Vejbyerne skaber tilsammen en stærk fortælling om områdets udvikling med afsæt i både andelstidens 
funktionsbygninger og i den indremissionske ånd, som tydeligt opleves i seminariets bygninger. Byerne fremstår 
omdannet, men de velbevarede funktionsbygninger og seminariet sikrer områdets aflæselighed. 

Kulturmiljøet rummer med de mange skoler store muligheder som kulturelt samlingssted. For at skabe større 
sammenhæng mellem de tre bebyggelser, kan andelstidens funktionsbygninger med fordel inddrages til aktiviteter i 
forbindelse med skolerne, så disse sikres og understøtter områdets fortælling. 

Styrkeposition 
Bosætning og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Nørre Nissum rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Bymønsterrolle 
By 

Beskrivelse 
Ramme er opstået som stationsby med anlæggelsen af Vemb-Lemvig-banen i 1879 og er sidenhen vokset omkring 
stationen og de oprindelige gadeforløb, som danner et T-kryds. Langs Strøggade finder man en klassisk, tæt 
stationsbybebyggelse og langs Algade ligger den gamle købmandsgård, alderdomshjem, skole og en lang række 
villaer opført i Bedre Byggeskik. 

Rammes funktion som stationsby er tydelig i bybilledet pga. den tætte vejbebyggelse med stationsbypræg og de 
tilbageværende historiske elementer som stationen og købmandsforretningen. Den sydlige bydel med plejehjem, 
skole og Bedre Byggeskikvillaer afspejler fint den efterfølgende udvikling i byen. Den lokale købmand har været 
lukket, men er nu på vej igen grundet arbejdet fra lokale kræfter.  

Bebyggelsen i stationskvarteret og den sydlige del af Algade er velholdt og har fine arkitektoniske kvaliteter, mens 
stationsbyarkitekturen i Algades nordlige ende og Strøggade trænger til istandsættelse.  

Området gennemgår områdefornyelse sammen med Lomborg. Opgaven er at understøtte lokal forskønnelse og øge 
sammenhængskraften imellem byerne. 

Styrkeposition 
Bosætning og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Ramme rummer tilstrækkeligt med områder til bosætning.  

Der udlægges ikke nye rammeområder. Landsbyafgrænsningen skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Remmerstrand 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Bebyggelsen langs Remmerstrandvej består af mindre boliger samt en tidligere kro. Området har været fattigt og 
primært beboet af daglejere og håndværkere med fiskeri som bierhverv. 

De fleste boliger er omdannet gennem tiden, og Remmerstrandvej har udviklet sig til en større forbindelsesvej, 
hvilket minimerer områdets integritetsværdi. Der findes dog fortsat flere mindre baghuse og tidligere udhuse, som 
har været brugt af håndværkere samt til fiskeri. 

Området ligger smukt ud til Nissum Bredning, og syd for Remmerstrandvej er der de senere år bygget flere store 
boliger. Remmerstrand besidder muligheder som et attraktivt sommerhus- og bosætningsområde, men den 
trafikerede Remmerstrandvej udgør en markant udfordring i den forbindelse. 

Styrkeposition 
Bosætning og turisme 

Strategisk og fysisk udvikling 
Remmerstrand rummer kun rammer til sommerhusbebyggelse og disse fastholdes.  
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Rom 
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Bymønsterrolle 
Lokalsamfund 

Beskrivelse 
Rom by er et mindre lokalsamfund beliggende syd for Lemvig. Bebyggelsen ligger tæt op ad Ringkøbingvej og består 
hovedsageligt af parcelhuse samt en mindre del erhverv. Umiddelbart syd for Rom by er Rom Erhvervsområde, hvor 
virksomheder med særlige beliggenhedskrav placeres. 

Styrkeposition 
Bosætning 

Strategisk og fysisk udvikling 
Rom by har ikke kommuneplanrammer.  
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Skalstrup 
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Bymønsterrolle 
Lokalsamfund 

Beskrivelse 
Bebyggelsen Skalstrup er beliggende langs Skalstrupvej i det sydligste af Lemvig Kommune. Bestående mest af 
landbrugsejendomme og husmandssteder er dette lokalsamfund opstået og fastholdt omkring landbrug.  

Styrkeposition 
Bosætning 

Strategisk og fysisk udvikling 
Der er ikke kommuneplanrammer for Skalstrup.  



137 
 

Thyborøn 
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Bymønsterrolle 
By 

Beskrivelse 
Indtil det endelig gennembrud af Agger Tange i 1862 lå Thyborøn i Thy og bestod af 9 huse. I 1899 blev Thyborøn 
endestation for VLTJ-banen, men byen oplevede først en større vækst med anlæggelsen af havnen i 1914. 
Efterfølgende er havnen udvidet med Søndre Inderhavn, industrihavn samt færgehavn til Agger. 

I 1954 gennemførte staten et infrastrukturprojekt med en kombineret vej- og jernbanedæmning til beskyttelse mod 
oversvømmelse samt som en sikring af havnens status som en af landets største. I området findes også Thyborøn-
fæstningen fra 2. Verdenskrig samt Kystdirektoratets røde huse opført fra 1930-45 i forbindelse med kystsikringen 
langs Harboøre Tange. 

Thyborøn er i dag en af landets største fiskerihavne og et af de få steder, fiskeriets betydning opleves helt tydeligt. 
De røde huse, de enkle boliger og høfderne understøtter fortællingen om det barske miljø og den nære relation til 
havet. 

De bærende værdier i kulturmiljøet knytter sig til havnens tidligste bygninger placeret langs Havnegade, såsom 
sømandshjem fra 1917 og fiskeriauktion fra 1928. Bærende for kulturmiljøet er også Kystdirektoratets røde huse, 
skildpaddespionens bunkers, transformatortårnet samt miljøet langs Bredgade. 

Styrkeposition 
Bosætning, erhverv, turisme og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Thyborøn har ikke mulighed for yderligere udlæg til boligformål grundet byens placering med omgivende vand. 

Derfor fastholdes alle kommuneplanrammer. 

Byafgrænsningen skal følge kommuneplanrammernes afgrænsning.  
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Vandborg 
  



140 
 

Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Indtil slutning af 1800-tallet lå Vandborg kirke og den gamle skole for sig selv omgivet af fritliggende gårde. I 
forbindelse med landbrugets hastige udvikling og anlæggelsen af Vandborg Mejeri i 1887, udviklede området sig til 
en andelsby med fælles funktioner for de omkringliggende gårde. I forbindelse med mejeriet blev der opført 
bestyrerbolig, forsamlingshus, købmandsgård og boliger i Bedre Byggeskik. I området findes også flere gårde, 
præstegård, missionshus og oprindelige markstrukturer. 

Vandborg er et tidstypisk billede på Lemvig-egnens bydannelser i slutningen af 1800-tallet og et fint eksempel på en 
andelsby, der fremstår helstøbt i sin struktur med en stærk arkitektonisk sammenhæng i form af Bedre Byggeskik. De 
mange gårde og velbevarede markstrukturer omkring Vandborg understøtter endvidere fortællingen om andelsbyen 
og dennes udvikling. 

De bærende værdier for landsbyen knytter sit til placeringen i det åbne landskab og sammenhængen med de 
fritliggende gårde, samt den gennemgående Bedre Byggeskik-arkitektur. Samspillet mellem kirken, den nye og gamle 
skole samt miljøet omkring mejeriet er ligeledes et vigtigt træk i kulturmiljøet. 

Skolen, forsamlingshuset og den tidligere købmandsgård besidder gode muligheder for en udvikling af offentlige 
kulturelle formål og erhverv i forbindelse med turismen ved Fjaltring, Ferring og Bovbjerg. 

Styrkeposition 
Bosætning og kultur 

Strategisk og fysisk udvikling 
Der er ikke kommuneplanrammer for Vandborg.  
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Vrist Landsby 
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Bymønsterrolle 
Landsby 

Beskrivelse 
Vrist landsby er beliggende som vejlandsby langs Strandvejen umiddelbart sydvest for Harboøre. Mod vest 
afgrænses landsbyen af jernbanelinien samt eksisterende sommerhusbebyggelse, mens landsbyen mod nord, øst og 
syd grænser mod dyrkede landbrugsarealer. 

Vrist landsby er kendetegnet ved spredt bebyggelse, dog med en vis fortætning de senere år. 

Styrkeposition 
Bosætning og turisme 

Strategisk og fysisk udvikling 
Kommuneplanrammer for Vrist landsby fastholdes. 
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Udpegning af produktionsområder og vurdering af konsekvensområder (Redegørelse) 
En kommuneplan skal udpege de erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder og dermed 
friholdes for anden anvendelse, som ikke har tilknytning til disse. Definitionen af produktionsvirksomheder er 
virksomheder: 

• som er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, 
• som er omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, 
• som er anført på brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, dog ikke husdyrbrug, 
• transport- og logistikvirksomheder, der hidtil har ligget under godkendelsesbekendtgørelsen, men som 

udskilles i særskilte branchebekendtgørelser. 

Der er også produktionsvirksomheder, der klassificeres som produktionsvirksomheder af national interesse. 
Erhvervsstyrelsen er ved at udpege virksomheder af national interesse. Det sker efter flere kriterier, der blandt andet 
omfatter om virksomheden har en væsentlig investering knyttet til beliggenheden eller virksomheden indgår i en 
væsentlig regional værdikæde. Udpegningen er ikke afsluttet, men Lemvig Kommune har i udpegningen af områder 
til produktionsvirksomheder medtaget hensyn til de virksomheder, som må antages at have national interesse fx 
FMC på Rønland samt Thyborøn Havn. 

Ifølge planloven skal der også lægges et konsekvensområde omkring disse områder til produktionsvirksomheder, 
som skal beskytte virksomhederne mod, at der planlægges følsom anvendelse tæt på virksomhederne. Inden for 
konsekvensområderne må der ikke planlægges for nye miljøfølsomme anvendelser for eksempel boliger, kontorer 
eller institutioner, med mindre det konkret kan godtgøres, at miljøkonflikter kan undgås eller afværges ved tiltag i 
planen. 

De udlagte konsekvensområder er som udgangspunkt på 500 meter omkring de udlagte områder til 
produktionsvirksomheder, jf. Erhvervsstyrelsens Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og 
lokalplanlægning. Lemvig Kommune udlægger ét område forbeholdt til produktionsvirksomheder og omkring dette 
areal udpeges et konsekvensområde i en zone på 500m rundt om hele erhvervsarealet  

Konsekvensområder kan også sammenlignes med ”opmærksomhedszoner”, der anviser, hvor Lemvig Kommune i sin 
planlægning skal være særlig opmærksom på sin planlægning. Konsekvensområderne har ikke umiddelbare 
konsekvenser for eksisterende lovlig anvendelse samt den eksisterende planlægning. 

Eksisterende produktionsvirksomheder skal med deres nuværende aktiviteter overholde 
lovgivningens/vejledningens rammer inden for støj, lugt, støv og anden luftforurening til eksisterende områder med 
følsom anvendelse.  
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Registrering af eksisterende produktionsvirksomheder 
Virksomheder er registreret i overensstemmelse med vejledningen og er hentet fra database Struktura. 

Registreringen viser, at produktionsvirksomhederne er beliggende hovedsagligt i erhvervsområder i og omkring 
Lemvig og Thyborøn samt en større del uden for byerne. 

Koncentration af eksisterende virksomheder i både Thyborøn og Lemvig vurderes at rumme en begrænsning på sigt i 
forhold til eventuelle udvidelser eller ændringer i produktioner med øget miljøkrav. Særligt de steder hvor 
virksomhederne er beliggende meget tæt på eksisterende boligområder og lignende, vil der allerede nu være en 
række begrænsninger. 

Udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder 
Det vurderes, at de nuværende placeringer af produktionsvirksomheder er fornuftige i forhold til nuværende 
produktioner. Nye virksomheder eller betydende ændringer i eksisterende produktionsvirksomheder kan med fordel 
placeres uden for byerne, fx Thyborøn Havn og Rom Erhvervsområde, hvor der både er store arealer samt langt til 
følsomme anvendelser. 

Det vurderes dog at Rom Erhvervsområde rummer begrænset med areal, og derfor udpeges ca. 92 ha af 
Erhvervsområde Lemvig Syd til forbeholdt produktionsvirksomheder. Således vurderes det, at der er tilstrækkeligt 
med areal til produktionsvirksomheder. 

Konsekvensområde. 
Udpegning af areal forbeholdt til produktionsvirksomheder er tilpasset byens nuværende og planlagte følsomme 
anvendelser. Således er der mere end 500 m til nærmeste skole, bolig og lignende. Trods dette udlægges en 
konsekvenszone omkring arealet for at sikre at også planlægning for nye virksomheder indenfor konsekvenszonen 
kan tage nødvendige hensyn. 

 

  
Lemvig Syd. Udpegning af areal forbeholdt produktionsvirksomheder samt 
konsekvenszone på 500 meter. 
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Signatur

! Hovedby

! By

! Landsby/Lokalsamfund

Bymønster

¯



Signatur
Byomdannelsesområde

Udviklingsområder

Byer med byafgræsning

By- og landsbyudvikling

¯



Signatur
Byzone

Sommerhusområde

Overføres til byzone

Overføres til sommerhusområde

By- og sommerhuszoner

¯
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Signatur

! Bymidte

! Lokalcenter

! Aflastningscenter

Aflastningscenter

Bymidte

Område til særligt pladskrævende varegrupper

Lokalcenter

Detailhandel

¯



Signatur
Campingplads

Havn

Fritidsanlæg

Grønne områder

Fritidslokalitet

Overnatning

Fritidsformål

¯



Signatur

Î Havne

q Flyveplads

Statsveje

Kommuneveje

Mindre kommuneveje

Færgerute

Jernbaner

Fremtidige Hovedlandevej

Arealreservation til Hovedlandevej

Arealreservation til jernbaneanlæg

Trafikanlæg

¯



Signatur
National rute

Regional rute

Lokal rute

Cykelveje

¯
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Ê

$+

$+

$+

$+

$+

$+

@

@
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0

Signatur
@ 150 kv højspændingsstation

Ê Biogasanlæg

$+ Varmeværk

150 kv Engbjerg - Idomlund

150 kv Ramme - Struer

! Dambrug

; Renseanlæg

? Rodzonerenseanlæg

Planlagte vindmøller

Eksisterende vindmøller

Store solcellleanlæg

Tekniske anlæg

¯



Signatur
Støjzone for Rom Flyveplads

Skydebanestoej

3000m 

500m 

Støjfølsom arealanvendelse

Støjzone i det åbne land

Konsekvenszone omkring områder forbeholdt produktionsvirksomhed

Motocross støj - 50 dB

Konsekvenszoner og støjbelastede arealer

¯



Signatur
Havbundssedimentdepot

Cheminova

Thyborøn Sydhavn

Thyborøn Havn

Vindmølleområder

VVM-pligtige virksomheder og anlæg

¯



Signatur
Virksomheder_med_saerlige_beliggenhedskrav

Produktionsvirksomhedsområder

Erhvervsområde

Placering af erhvervsområder

¯



Signatur
Særlig værdifulde landbrugsområder

Værdifuld landbrugsjord

¯



Signatur
Store husdyrbrug

Store husdyrbrug

¯



Signatur
Økologiske forbindelser 2020

Potentiel Økologisk Forbindelse 2020

Potentiel natur 2020

Grønt Danmarkskort 2020

B_målsat natur 2020

A_målsat natur 2020

Grønt Danmarkskort

¯



Signatur
Skovrejsning ønsket

Skovrejsning uønsket

Skovrejsning

¯



Signatur
Bevaringsværdigt landskab

Større sammenhængende landskaber

Landskabelige bevaringsværdier

¯



Signatur
Arealfredning

Kirkefredning

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

Beskyttet natur og fredede områder

¯



Signatur
Kulturmiljøer

Udpegede særligt værdifulde kulturmiljøer

Kulturmiljøer

¯



Signatur
Gudum Markant rendmoræne Bjerrumbuen, hatbakker, krympejord

Kronhede og Lem Vig

Lodbjerg - Thyborøn - Bovbjerg - Engbjerg

Møborg Bakkeø

Geologiske bevaringsværdier

¯



Signatur
Lavbundsarealer

Lavbundsarealer der kan genoprettes

Lavbundsarealer

¯



Thorsminde

Rom By

Thyborøn

Bonnet

Ramme

Harboøre

Klinkby

Ferring

Gudum

Bækmarksbro

Bøvlingbjerg

Humlum

Nørre Nissum

Krunderup

Linde

Vemb

Lemvig

Lomborg

Asp

Bur

Klimatilpasningsplan 2014

Bygningsværdi (kr/ha)

> 10 mio

5 - 10 mio

2,5 - 5 mio

1 - 2,5 mio

< 1 mio

Teknik & Miljø

Lemvig Kommune

©Kort & Matrikelstyrelsen, ©Cowi, ©BlomInfo, ©Lemvig Kommune, ©Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

Bygningsværdi - år 2013
Klimatilpasningsplan 2014

O



Thorsminde

Rom By

Thyborøn

Bonnet

Ramme

Harboøre

Klinkby

Ferring

Gudum

Bækmarksbro

Bøvlingbjerg

Humlum

Nørre Nissum

Krunderup

Linde

Vemb

Lemvig

Lomborg

Asp

Bur

Klimatilpasningsplan 2014

Oversvømmelser pga. havvandsstigninger

5 - 10 år

11 - 20 år

21 - 50 år

51 - 100 år

Sjælderne end 100 år

Teknik & Miljø

Lemvig Kommune

©Kort & Matrikelstyrelsen, ©Cowi, ©BlomInfo, ©Lemvig Kommune, ©Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

Havstigningstema - år 2050
Klimatilpasningsplan 2014

O



Thorsminde

Rom By

Thyborøn

Bonnet

Ramme

Harboøre

Klinkby

Ferring

Gudum

Bækmarksbro

Bøvlingbjerg

Humlum

Nørre Nissum

Krunderup

Linde

Vemb

Lemvig

Lomborg

Asp

Bur

Klimatilpasningsplan 2014

Oversvømmelser pga. stormflod, skybrud m.fl.

5 - 10 år

11 - 20 år

21 - 50 år

51 - 100 år

Sjælderne end 100 år

Teknik & Miljø

Lemvig Kommune

©Kort & Matrikelstyrelsen, ©Cowi, ©BlomInfo, ©Lemvig Kommune, ©Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

Samlet oversvømmelseskort - år 2050

Klimatilpasningsplan 2014
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Thorsminde

Rom By

Thyborøn

Bonnet

Ramme

Harboøre

Klinkby

Ferring

Gudum

Bækmarksbro

Bøvlingbjerg

Humlum

Nørre Nissum

Krunderup

Linde

Vemb

Lemvig

Lomborg

Asp

Bur

Klimatilpasningsplan 2014

Økonomisk risiko v. oversvømmelser

Maksimal ( > 5 mio kr/år)

Større ( 1 - 5 mio kr/år)

Stor ( 0,5 - 1 mio kr/år)

Mindre ( 0,1 - 0,5 mio kr/år)

Teknik & Miljø

Lemvig Kommune

©Kort & Matrikelstyrelsen, ©Cowi, ©BlomInfo, ©Lemvig Kommune, ©Kortet må alene anv. iflg. aftale med kortejer

Risikokort - år 2050

Klimatilpasningsplan 2014

O



Signatur
Kystnærhedszonen

Friholdes for bebyggelse

Kystnærhedszonen

¯



Signatur
Destinationer

Oplevelsesøkonomisk center

Destinationer

¯



Signatur

Profilstrand

Turiststrand

Lokal strand

Badeforbud

Badeområde

Strande

¯



Signatur
Sommerhusområde

Overføres til sommerhusområde

$1 Hoteller

&: Campingpladser

Hoteller, sommerhuse og campingpladser

¯



Signatur
vindmølleområder

Negativt område

Neutralt område

Placering af store vindmøller

¯



Signatur
Negativt område

Neutralt område

Placering af store solcelleanlæg

¯
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