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Forord  
Med kommuneplantillægget udpeges Hover til omdannelseslandsby. Ringkøbing-Skjern Kommune har 
igangsat projektet ”Omdannelseslandsbyer – et udviklingsprojekt i landdistrikterne”. Alle bysamfund, der 
ikke er udpeget som hovedcenterbyer i kommuneplanen, samt hvor hovedparten af bysamfundet er 
helårsbeboelse, har kunnet ansøge om deltagelse i projektet. Ud fra de indkomne ansøgninger er der 
udvalgt to byer, hvor der gennemføres en planproces, der kan understøtte de i ansøgningen beskrevne 
projekter og initiativer. Projektet er igangsat på baggrund af den nye mulighed for udpegning af 
omdannelseslandsbyer i kommuneplanen, jf. planlovens § 11a stk. 1, nr. 24. Hover er blandt de to 

udvalgte landsbyer. Hover opfylder kriterierne for udpegning til omdannelseslandsby i henhold til 
planloven, da Hover er en by i landzonen. Hover er udvalgt på baggrund af en attraktiv placering ved 

Hover Ådal samt smukke landskabskig med udsigt over marker. 
 
Kommuneplantillægget består af: 
En redegørelse, der beskriver planens baggrund og formål, herunder ændringerne i kommuneplanens 
hovedstruktur og retningslinjer. 

 
 

Redegørelse 
Baggrund og formål 

Med planlovsændringen fra 2017 har kommuner, erhvervsliv og borgere fået videre rammer for at skabe 
lokal udvikling i landdistrikterne. Dette afspejler sig blandt andet i lempelser af planlovens 
landzonebestemmelser, så der kan skabes tidssvarende rammer for jordbrugserhvervet samt gives bedre 
mulighed for at drive virksomhed, arbejde og bo i landdistrikterne. Det er dog intentionen, at der fortsat 
skal værnes om landskaber, natur og miljø. 
 

Som noget nyt har kommunerne fået mulighed for at udpege to omdannelseslandsbyer i kommuneplanen 
hvert fjerde år. Her gives der mulighed for en ny og udvidet afgrænsning af landsbyer i landzone. En 
omdannelseslandsby skal omfatte en landsby i landzone i områder med befolkningsmæssig tilbagegang. I 
en omdannelseslandsby kan der gives videre rammer for dels en ny og udvidet afgrænsning af landsbyen 
dels rammer for et begrænset antal byggemuligheder. Omdannelseslandsbyer er særligt tiltænkt de 
landsbyer, der har omkringliggende stedbundne kvaliteter, som eksempelvis udsigt over marker, adgang 
til skov, ådal eller andre naturområder. 

 
Dette tillæg til kommuneplanen er udarbejdet i forbindelse med ønske om at udpege Hover som 
omdannelseslandsby med de deraf følgende muligheder, som følger af planloven. Hover by havde i 2020 
et indbyggertal på under 200 og ligger i et område med befolkningsmæssig tilbagegang. Hover er 
beliggende i landzone. For Hover gælder det, at byen er placeret attraktivt på kanten af ådalen langs 
Hover Å. Med den nye afgrænsning muliggøres bosætning med udsigt over det bugtede landskab og åbne 
marker langs en del af Hover Ådal.  

 
Hover er en by, der bærer præg af meget stor frivillighed samt mange aktiviteter og lokale projekter. 
Byen har ingen kommunal skole, men samarbejder med nabosognet Torsted om den lokale friskole, 
Hover-Torsted Friskole. Hover-Torsted Børnehus er en selvejende institution, der ligesom friskolen, er 
præget af stort forældre- og sogneengagement. 
 

Formålet med kommunetillægget er at udlægge og afgrænse Hover som omdannelseslandsby og dermed 
give byen bredere muligheder for at udvikle sig med baggrund i byens stedbundne kvaliteter. Helt 
konkret gives der mulighed for at placere nye boliger, hvor de ellers ikke havde været tilladte, med 
udsigt over ådalen. 
 
Med kommuneplantillægget gives desuden mulighed for etablering af lettere erhverv i tilknytning til 
boliger samt mere end én bolig på samme grund, så der i omdannelseslandsbyen kan arbejdes med 

bofællesskaber og alternative boformer. 
 

Afgrænsning af omdannelseslandsbyen 
Med kommuneplantillægget fastlægges en afgrænsning, hvor indenfor der kan gives tilladelse til 
opførelse af bebyggelse i et begrænset omfang. Afgrænsningen af omdannelseslandsbyen omfatter de 
eksisterende kommuneplanrammer og udlagte perspektivarealer. Herudover omfatter afgrænsningen et 
mindre område vest for Hover by og et større område øst for Hover by. Området øst for Hover strækker 
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sig langs Hovervej og omfatter bebyggelsen Tovstrup. Herved gives mulighed for etablering af enkelte 
boliger vest og øst for Hover inden for den nye afgræsning. 
 
Afgrænsning af omdannelseslandsbyen følger mod nord, vest og syd de gældende kommuneplanrammer 

og perspektivarealer. Mod sydvest og sydøst respekterer afgrænsningen åbeskyttelseslinjen for Hover Å 
samt de i kommuneplanen udpegede økologiske forbindelser og lavbundsarealer. Afgræsningen mod syd 
tager afsæt i terrænkurver og er trukket tilbage fra ådalen, så der sikres en afstand til markante 
terrænspring mod smeltevandsdalen, og det særlige karakteristiske landskab kan bevares. Mod øst følger 
afgrænsningen eksisterende grusvej og læhegn. Afgrænsningen mod nordøst er fastsat med 
udgangspunkt i dybden på de eksisterende grunde østligst i Tovstrup. Således sikres det, at ny 
bebyggelse langs Hovervej kan placeres med en rimelig afstand til den trafikerede vej, men fortsat inden 

for landsbyens struktur. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har været i dialog med Bolig- og Planstyrelsen (tidl. Erhvervsstyrelsen) og 
Miljøstyrelsen om omdannelseslandsbyens afgrænsning. Der er i fastsættelse af afgrænsningen lagt vægt 
på, at fremtidig bebyggelse placeres, så det understøtter landsbystrukturen. Med bebyggelse langs 
Hovervej vil der ske en fortætning af den spredte bebyggelse Tovstrup, som derved i højere grad vil blive 

oplevet som en del af den samlede landsbystruktur. Ny bebyggelse vil kunne etableres med udsigt over 
ådalen omkring Hover Å, som er områdets store rekreative og landskabsmæssige attraktion. 
 
Ny bebyggelse kan placeres inden for omdannelseslandsbyens afgrænsning. Der skal ved placering af ny 
bebyggelse fortsat tages hensyn til de landskabelige værdier i området. Opførelse af boliger kræver 
fortsat landzonetilladelse. 
 

Erhverv 

Der kan i omdannelseslandsbyer fastsættes rammer der giver mulighed for etablering af erhverv i 
begrænset omfang. I Hover er det primære fokus på bosætning, men der gives også mulighed for lettere 
erhverv i tilknytning til boliger, der ikke giver anledning til miljøgener for de omboende. 
 
Der er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt en kommuneplanramme til erhvervsformål i den nordlige del af 
Hover. Den primære erhvervsudvikling i Hover bør ske inden for det udlagte rammeområde til erhverv. 

Foruden arealer til rekreative og offentlige formål, er den øvrige del af byen udlagt til boligområde og 
blandet bolig og erhverv. Inden for rammeområde til blandet bolig og erhverv er der bl.a. mulighed for 
kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk. Herunder erhverv som mindre service, fremstillings- 
og værkstedsvirksomhed, liberale erhverv, og lignende der ikke giver anledning til miljøgener for de 
omboende. 
 

Der kan i den øvrige del af afgrænsningen for omdannelseslandsbyen tillige etableres lettere erhverv i 
tilknytning til boliger, som ikke giver anledning til miljøgener for de omkringboende. Udpegningen til 
omdannelseslandsby giver således mulighed for at små projekter med få nye boliger og mindre erhverv 

kan imødekommes f.eks. i forbindelse med ombygning af landbrugsbygninger eller overflødiggjorte 
bygninger til boliger eller nybyggeri, som ikke udløser lokalplanpligt. Det kan f.eks. være små 
håndværkervirksomheder, der ønskes etableret sammen med en bolig. Eksempelvis tømrervirksomhed 
og lignende. Derudover vil der kunne etableres og drives sådanne erhvervsvirksomheder, som 

almindeligvis kan udøves i forbindelse med en bolig, som for eksempel frisør, ejendoms-, advokat-, 
revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende. 
 
Omdannelseslandsbyen giver således mulighed for, at det lokale erhvervsliv kan udvikle sig uden at være 
til gene for landsbyens naboer, ved at boliger med erhverv placeres i udkanten af byen tæt koblet til 
Hovervej. 
 

Landbrug 
Der er inden for og omkring afgrænsningen af omdannelseslandsbyen flere landbrug. Ved placering af ny 
bebyggelse og etablering af nye boliger, herunder bofællesskaber og lignende i eksisterende bebyggelse, 

skal der tages hensyn til landbrugene, således konflikter mellem bolig- og landbrugsinteresser undgås. 
Miljøpåvirkningen fra landbrug relaterer sig oftest til støj, støv og lugt samt i nogen grad trafik. 
Miljøpåvirkningen kan således i høj grad imødegås ved at sikre tilstrækkelig afstand mellem nye boliger 

og eksisterende landbrug. 
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Eksisterende kommuneplanrammer og restarealer 
Hover er omfattet af en række kommuneplanrammer, som fremgår af figur 1. Rammerne udlægger 
områder til boliger, erhverv, offentlige og rekreative formål. Den nordlige del af Hover er desuden 

omfattet af lokalplan nr. 04.029 for et område til erhvervsformål og offentlige formål. Området omfattet 
af kommuneplanramme 21bo006 er ligeledes omfattet af lokalplan nr. 276, der udlægger tre 
jordbrugsparceller i området. Området er ubebygget. 
 
Der er i de eksisterende rammer et restareal på 2,7 ha til boligformål samt 2,1 ha til erhverv i Hover, jf. 
kommuneplanen. De eksisterende rammeudlæg er ikke tidssvarende og opfylder ikke de ønsker, der er til 
ny bebyggelse i Hover. Med udpegning af Hover til omdannelseslandsby gives der derfor mulighed for at 

udnytte restrummeligheden anderledes inden for afgrænsningen af omdannelseslandsbyen gennem 
etablering af enkelte nye boliger. 
 
Kommuneplantillægget ændrer ikke i de udlagte kommuneplanrammer. 
 

 
Figur 1: Kommuneplanrammer i Hover og med sort afgrænsning for omdannelseslandsbyen. 
 

Landskabsinteresser 
Kommuneplantillæggets sammenhæng med landskabsinteresserne 
Hovedparten af udpegningen til omdannelseslandsby omkring Hover er omfattet af 
kommuneplanrammer, der muliggør forskellig anvendelse i Hover. Omkring de kommuneplanlagte 
rammeområder suppleres landsbyen med ekstra arealer, hvis udstrækning er afgrænset af terræn og 
landskabselementer. 
 

Hensynet til terræn og landskabselementer har afgørende betydning for karakteren af landskabet 

omkring Hover og Tovstrup, og med den valgte afgrænsning sikres bl.a. afstand til markante 
terrænspring mod smeltevandsdalen, så tilstanden af det særligt karakteristiske landskab bevares. 
Afgrænsningen betyder dermed, at der vil være afstand til de markante terrænspring ned mod ådalen, og 
set fra syd mod landsbyen vil byen have en fremtræden, som omtrentligt svarer til den nuværende 
situation.  
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Udpegning af en omdannelseslandsby omkring Hover og Tovstrup muliggør, at landsbyen kan udbygges 
med enkelte boliger på det ubebyggede arealer inden for afgrænsningen. Udbygning af landsbyen vil 
medføre, at Hover og Tovstrup kan fremtræde som en sammenhængende landsby omkring Hovervej. 

Mellem Hovers nuværende østlige grænse og Tovstrup medfører afgrænsningen, at landsbyen kan 
udbygges som en vejkantslandsby omkring Hovervej. Vest for Hover og nord for Hovervej svarer bredden 
på udpegningen til områdets eksisterende bebyggelse. Den potentielle påvirkning af 
landskabsinteresserne ved udbygning af landsbyen inden for omdannelseslandsbyens afgrænsning 
uddybes i de efterfølgende afsnit for de nye arealer syd for Hovervej. 
 
Vest for Hover fremtræder det ubebyggede areal som en regulær markflade, som skråner mod 

smeltevandsdalen. Langs smeltevandsdalens markante skråning mod åen er beplantning, som forstærker 
den visuelle afgrænsning af landskabsrummene. Langs nordsiden af beplantningen er en lavning, da 
landskabet falder mellem skråningen mod smeltevandsdalen og markfladen nord for lavningen. Set fra 
Hover Ådal har arealet vest for Hover en begrænset fremtræden, hvilket illustreres med figur 2 og figur 
3. Terræn i skellet ved skråningen medfører, at ny bebyggelse set fra ådalen vil have en begrænset 
fremtræden, som svarer til Hovers nuværende landsbyrand mod syd. Bebyggelse vurderes dermed at 

have begrænset betydning for ådalens landskabelige og naturmæssige værdier. Set fra Hovervej vil 
bebyggelse inden for arealet have lokal betydning for oplevelsen af landskabet set på tværs af ådalen. 
Arealet vest for Hover er omfattet af den gældende kommuneplanramme 21bo006, som med 
afgrænsning af omdannelseslandsbyen suppleres af arealet syd for. Udvidelsen betyder, at 
landsbyranden kan flyttes mod vest, og at den kan udgøre en lige linje mod ådalen. 
 

 
Figur 2 Hover landsby set fra østsiden af Tovstrupvej i smeltevandsdalen omkring Hover Å. Fra punktet ses mod 
nordvest. Bag ved åen ses det markante skrånende terræn mod den vestlige del af Hover. Set fra dette punkt har 
landsbyen en begrænset fremtræden bag ved terræn og beplantning. Centralt på fotoet udgøres horisonten af et 
levende hegn. Bag ved det levende hegn muliggør udpegningen til omdannelseslandsby, at der kan opføres ny 
bebyggelse vest for Hover.  
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Figur 3 Hover landsbys fremtræden i landskabet set fra syd på Sønderland. Fra punktet ses fra landskabet syd for 
landsbyen hen over smeltevandsådalen mod det skånende terræn, hvor landsbyen ses langs toppen af ådalen. 
Landsbyen har en begrænset fremtræden bag ved terræn og beplantning, som reducerer bebyggelsen visuelle 
omfang. Den orange pil indikerer omtrentlig placering af nye udbygningsmuligheder vest for Hovers nuværende 
landsbygrænse. Set fra dette punkt vil de nye udbygningsmuligheder vil være bag ved det levende hegn og 
bevoksning.  

Øst for Hovers nuværende landsbygrænse betyder udpegningen, at der er begrænsede 

udbygningsmuligheder syd for Ådalen. Med den konkrete afgrænsning er skabt afstand til markante 
skråninger mod smeltevandsdalen. I denne del af udpegningen kan landsbyen udvikle sig som en 
vejkantslandsby, hvor ny bebyggelse indgår visuel sammenhæng med bebyggelse nord og syd for vejen. 

Landskabsbeskrivelse  
Udpegningen til omdannelseslandsby omfatter landsbyen Hover og bebyggelsen Tovstrup, som er 

beliggende på Skovbjerg Bakkeø, der er et morænelandskab fra næstsidste istid (Saale istiden). Hover og 
Tovstrup er tæt beliggende højt i landskabet, hvorfra terrænet skråner ned mod Hover Å, der forløber 
som et naturligt mæandrerende vandløb i en øst-vestgående smeltevandsdal. Langs smeltevandsådalen 
er der syd for Hover og Tovstrup markante skråninger, som skaber en tydelig afgrænsning mellem ådalen 
og de højere beliggende arealer ved Hover. Jordbunden inden for udpegningen er overvejende 
smeltevandssand, mens jordbunden i smeltevandsdalen er ferskvandssand, som er aflejringer efter sidste 

istid (Weichel-istiden). Der er tydelig konvergens mellem landskabets terræn og jordbund. 

  
Historiske høje og lave målebordsblade fra henholdsvis perioden 1842-1899 og 1928-1940 viser, at 
Hover og Tovstrup dengang ikke fremstod som sammenhængende bebyggelse eller landsby. I området 
sås spredt bebyggelse, som var placeret langs Hover Å og langs den nuværende nord-sydgående 
Tovstrupvej, som på det tidspunkt havde et lidt andet forløb, men som også den gang krydsede åen. 
Inden for og omkring udpegningen sås ingen bebyggelse langs Hovervej, hvis forløb i landskabet svarede 
til i dag. 

  
Landskabet var tidligere overvejende karakteriseret af heder, hvilket har haft afgørende betydning for 
placering af bebyggelse. Som det ses ved Hover blev bebyggelse oftest placeret langs kanten af ådale, da 
ådalene havde afgørende betydning som græsningsarealer i det golde hedelandskab. I forbindelse med 
intensivering af landbrugsdriften blev hederne omkring Hover opdyrket, og med undtagelse af ådalen, så 
fremtræder landskabet i dag med opdyrkede marker. Markstrukturen er overvejende i lille skala 

orienteret i forhold til åen og de gennemgående veje. Omkring Hover Å’s naturlige forløb fremtræder 

landskabet med ekstensive græsningsarealer og beskyttede naturtyper. Skråningerne mod ådalen er i 
varieret omfang bevokset. 
  
Hover har udviklet sig fra spredt bebyggelse til en landsby placeret højere i terræn i forhold til ådalen, og 
hvor landsbyen fremtræder velafgrænset med karakteristiske grønne byrande. Hovers landsbystruktur er 
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formet efter den øst-vestgående Hovervej og markstrukturen orienteret mod Hover å. Omkring 
Tovstrupvej og Skærmbjerg fremtræder landsbyen som en sammenhængende og veldefineret 
landsbybebyggelse, da bebyggelsesstrukturen er tæt omkring veje. Vejen Skærmbjerg forløber parallelt 
med Hovervej og det skrånende terræn langs ådalen. I Hover findes boldbaner og parken Kvindelunden, 

som udgør centrale fællesarealer. Bebyggelsen i Hover har varieret arkitektur og fremtræder overvejende 
med halvanden plans huse. Beplantningen omkring Hover sammen med omfanget af den nuværende 
arkitektur medfører, at landsbyen har en begrænset fremtræden i landskabet.  
 
Tovstrup fremtræder som en mindre bebyggelse bestående ca. ti beboelsesejendomme langs Hovervej. 
Hovedparten af ejendommene ligger i to klynger langs vejens nordside. Syd for vejen findes spredt 
bebyggelse i form af en landbrugsejendom og et enfamiliehus. Ejendommenes bebyggelse er omkranset 

af varieret beplantning. 
  
Fra Hover er der vid udsigt mod syd hen over smeltevandsådalen, hvor landskaberne ligeledes udgør en 
del af Skovbjerg Bakkeø. Beplantning og terræn omkring Hover danner velafgrænsede landskabsrum, 
som særligt i den vestlige del af Hover og ad Tovstrupvej skaber udsigtslinjer på tværs af 
smeltevandsdalen.  

 
Landskabskarakterområde 8 med tilhørende retningslinjer (kun dele omhandlende Hover er gengivet) 
I 2019 gennemførte Ringkøbing-Skjern Kommune en landskabskarakteranalyse. Udpegningen til 
omdannelseslandsby for Hover er inden for landskabskarakterområde 8 ”Skovbjerg Bakkeø og 
plantagelandskab”. Med analysen er det vurderet, at Hover Ådal er særligt karakteristisk for 
karakterområdet, da ”samspillet mellem de geologiske og kulturbetingede karaktertræk er god, idet de 
sandede jorde er præget af plantage og hede, og dyrkede marker præger de mere velegnede jorde. 

Lavbundsområderne anvendes som græsningsarealer”. 

 
Hover fremstår velafgrænset med grønne byrande og påvirker derfor kun landskabsområdet i mindre 
grad. Ved Hover er det vurderet, at det er væsentligt for landskabets sårbarhed, at ”byudvikling i Hover 
ikke sker på Hover Ådals dalside og dalbund, da ådalen har særlige landskabskvaliteter. Det er både 
karaktermæssige og visuelle kvaliteter, som kan blive negativt påvirket af byudvikling. Derudover er det 
væsentligt, at ny eller ombygget bebyggelse både i byranden og inde i byerne ikke virker markant i 

landskabet, og at byen fremstår harmonisk i forhold til byens udtryk set fra landskabet.” 
Med landskabskarakteranalysen er det samlet vurderet, at Hover Ådal er særligt karakteristisk og 
oplevelsesrig og har derfor fået målsætningen beskyt. Ådalen refererer til den geologiske dannelse af 
smeltevandsdal og kulturhistorien som vigtig græsningsareal for de tilknyttede gårde. Målsætningen 
betyder, at der skal lægges vægt på, at de bærende karaktertræk bevares og styrkes. Særlig 
opmærksomhed bør være på at styrke ådalen som smeltevandsdal og græsningslandskab. Det er 

væsentligt, at det sikres, at ingen yderligere visuel påvirkning sker i landskabet. 
 
Landskabskarakteranalysen er implementeret i Kommuneplan 2021. Retningslinjer for 

landskabskarakterområde 8 fastlægger bl.a., at der bør lægges vægt på at bevare de lange udsigter på 
tværs af ådalene, og at ådale, heder og plantager samt de oplevelsesrige landskaber bør friholdes for 
byggeri. 
 

Bevaringsværdige landskaber 
Kommunens bevaringsværdige landskaber er udpeget med baggrund i den ovennævnte 
landskabskarakteranalyse. Udpegningen til omdannelseslandsbyen er inden for en udpegning af 
bevaringsværdige landskaber, jf. Kommuneplan 2021. Retningslinjerne for de bevaringsværdige 
landskaber fastlægger, at i bevaringsværdige landskaber skal hensynet til landskabet vægtes højt. De 
bevaringsværdige landskaber skal så vidt muligt friholdes for ny spredt bebyggelse, større tekniske 
anlæg, byudvikling, anlægsarbejder og større beplantninger, der forringer landskabets bevaringsværdige 

karakter og oplevelsesværdier. 
 

Geologiske interesser 

Udpegningen til omdannelseslandsby omkring Hover og Tovstrup er inden for et udpeget nationalt 
geologisk interesseområde, værdifuldt geologisk område og geologisk rammeområde, jf. Kommuneplan 

2021. Retningslinjerne fastlægger, at inden for områder med nationale geologiske interesser skal 
hensynet til geologien tillægges stor vægt, så landskabsformer og blottede profiler, som afspejler 
landskabets opbygning og de geologiske processer, bevares og beskyttes. Gravning, bebyggelse, tekniske 
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anlæg, skovplantning, terrænopfyldning og lignende, som slører eller ødelægger landskabets 
dannelsesformer, skal undgås. 
 
 

Natur samt bygge- og beskyttelseslinjer 
Der er udpeget en beskyttelseslinje omkring Hover Å, som strækker sig fra brinken og 150 m på hver 
side af åen som vist på figur 4. Med undtagelse af områderne omfattet af kommuneplanramme 21be004 
og 21bo005 holder afgrænsningen sig uden for åbeskyttelseslinjen. Afgræsningen er tilpasset det 
markante, skrånende terræn mod Hover Å og trukket tilbage fra ådalen, så ådalens særlige 
karakteristiske landskab bevares. Ligeledes omfatter afgrænsningen ikke arealer inden for 
skovbyggelinjen omkring Munks Plantage og Hoverdal Plantage. 

 
Det vurderes derfor, at planforslaget ikke har nogen indvirkning på de formål, der skal varetages ved 
åbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen. 
 
Langs Hover Å er der arealer udpeget som lavbundsareal og økologiske forbindelser i kommuneplanen. I 
henhold til kommuneplanens retningslinjer skal lavbundsarealer friholdes for bebyggelse, og økologiske 

forbindelser bidrage til at sikre, at planter og dyr kan spredes. Som det fremgår af figur 4 følger 
omdannelseslandsbyens afgræsning kommuneplanens udpegning af lavbundsareal og økologiske 
forbindelser, så ingen af disse udpegninger ligger inden for afgrænsning. Således sikres det, at 
udpegningen til omdannelseslandsby ikke vil medføre bebyggelse inden for udpegningerne. 
 

 
Figur 4: Omdannelseslandsbyens afgrænsning i forhold til åbeskyttelseslinjen for Hover Å samt økologiske forbindelser 
og lavbundsarealer udpeget i kommuneplanen. 

 
Hover Å er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, og der findes flere arealer omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 syd for Hover og Tovstrup på arealerne grænsende op til Hover Å som vist 
på figur 6. Disse udpegninger drejer sig om overdrev, eng, sø og mose. Omdannelseslandsbyens 
afgrænsning berører dog ikke arealer, der er registreret som beskyttet i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. Da § 3-områder kan vokse sig ind i og ud af beskyttelsen, vil det, uanset 
afgrænsningen vist på figur 5, være de arealer, der på tidspunktet for opførelse af byggeri og anlæg, der 
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er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Der må som udgangspunkt ikke foretages 
ændringer eller indgreb, der kan ændre naturtilstanden i de § 3-beskyttede arealer. 
 
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-området ”Heder og klitter på 

Skovbjerg Bakkeø”, der ligger ca. 2,7 km nordvest for området. På grund af afstanden fra planområdet til 
naturbeskyttelsesområdet sammenholdt med planens karakter vurderes det, at realisering af planen ikke 
i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke Natura 2000-områderne 
væsentligt. 
 
Grundet bilag IV-dyrearternes levevis vurderes det, at dyrearterne ikke vil blive påvirket negativt som 
følge af en realisering af den bebyggelse, som kommuneplantillægget giver mulighed for, idet området, 

som afgrænses som omdannelseslandsby ikke er egnet levested eller fødesøgningsområde. Det vurderes 
endvidere, at en realisering af planen ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet 
af Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes samlet set, at realisering af planen ikke i væsentlig grad 
påvirker plante- og dyreliv, herunder spredningskorridorer og faunapassager. 
 

 
Figur 5: Omdannelseslandsbyens afgrænsning og beskyttede naturtyper (§ 3). 
 

Klimatilpasning 

I Kommuneplan 2021-2033 er der udarbejdet et kort over områder, der er i risiko for at blive 
oversvømmet. Planområdet er ikke omfattet af dette. 

 

Grundvand  
Afgrænsningen af Hover som omdannelseslandsby ligger uden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD), men inden for et område med drikkevandsinteresser (OD). Området ligger 
uden for indvindingsopland til et vandværk. Omdannelsen af Hover har ikke grundvandstruende karakter, 

og de nye planer for området giver ikke mulighed for anvendelser, der kan påvirke grundvand eller 
drikkevand anderledes end den mulige nuværende anvendelser.  
 
 
Miljøvurdering 
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Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), og der er således gennemført en screening af kommuneplantillægget. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at kommuneplantillægget ikke 

omfatter kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelsen af planen ikke vurderes at medføre væsentlige 
indvirkninger på miljøet, jf. § 8, stk. 2. 
 
Vurderingen er sket på baggrund af, at kommuneplantillægget ikke i sig selv medfører ændringer i 
bebyggelsen, men alene ændrer byggemulighederne inden for omdannelseslandsbyens afgrænsning. Det 
vil fortsat kræve enten landzonetilladelse eller lokalplan, hvis byggeprojekter skal realiseres. Grundet 
landsbyens størrelse og struktur vil ny bebyggelse påvirke bymiljøet, ligesom bebyggelse placeret på 

kanten af landsbyen vil påvirke oplevelsen af det åbne land. Da det med udpegningen til 
omdannelseslandsby kun gives mulighed for begrænset nybyggeri, og ny bebyggelse placeres inden for 
omdannelseslandsbyens afgrænsning i overensstemmelse med landsbyens struktur er det vurderingen, 
at påvirkningen landbymiljøet og det åbne land kun er lille. 
 
I forhold til den trafikale påvirkning vurderes det, at vejnettet omkring Hover og Tovstrup har kapacitet 

til at klare den øgede belastning, da stigningen er lille samtidig med, at trafikmængden i området er 
begrænset. 
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Omdannelseslandsby 
I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020 med senere ændringer) 
foretages følgende ændring af Kommuneplan 2021-2033: 
 
Følgende mål og retningslinjer tilføjes til kommuneplanens retningslinje omkring strategisk planlægning 
for landsbyer og landdistrikter: 
 
Mål 

 At udpegningen af omdannelseslandsbyer imødekommer landsbyernes ønsker om at tilbyde 
attraktive byggemuligheder, som medvirker til at skabe attraktive landsbyer i områder, der 

oplever befolkningstilbagegang. 
 At udpegningen af omdannelseslandsbyer skal understøtte en differentieret og målrettet udvikling 

af levedygtige byer og lokalsamfund, som i høj grad bygger på lokalt engagement.  
 At der inden for omdannelseslandsbyerne fastsættes retningslinjer for landsbyernes udvikling 

med fokus på bosætning og erhverv med udgangspunkt i de stedbundne kvaliteter, så disse på 

en gang benyttes og beskyttes.  
 At udpegning og afgrænsning af omdannelseslandsbyer sker med afsæt i de stedbundne 

kvaliteter som f.eks. nærhed til å, skov eller andre naturområder.  
 
Retningslinjer 

7. Inden for afgrænsningen af omdannelseslandsbyerne kan der meddeles landzonetilladelse til 

enkelte boliger og mindre erhvervsudvikling under iagttagelse af og overholdelse af øvrig 
lovgivning samt kommuneplanens retningslinjer. Der gives tilladelse til udstykning til ny 
bebyggelse, så længe der ikke er tale om egentlig byvækst. 

8. Inden for afgrænsningen til omdannelseslandsby kan der gives tilladelse til etablering af mere 

end én bolig på samme grund, så der kan etableres bofællesskaber og andre alternative 
boformer. 

9. Hover udpeges som omdannelseslandsby med henblik på at give mulighed for etablering af 

enkelte nye boliger og lettere erhverv i tilknytning hertil inden for omdannelseslandsbyens 
afgrænsning. Afgrænsningen af omdannelseslandsbyen fremgår af figur 6.  

10. Ved landzoneadministrationen inden for omdannelseslandsbyens afgrænsning for Hover skal 
hensynet til kommuneplanens udpegede bevaringsværdige landskaber, geologiske interesser og 
landskabelige interesser for landskabskarakterområde 8 ”Skovbjerg Bakkeø Plantagelandskab” 
varetages. Desuden skal der tages hensyn til eksisterende landbrug og virksomheder i området. 

 
 
 



Tillæg nr. 16 
Kommuneplan 2021-2033  
 

12 

 
Figur 6: Afgrænsning af Hover som omdannelseslandsby 

 
Følgende afsnit tilføjes til redegørelsen for strategisk planlægning for landsbyer og landdistrikter: 
 
Omdannelseslandsbyer 

Med Planlovsændringen fra 2017 fik kommunerne mulighed for i kommuneplanen for hver planperiode at 
udpege to omdannelseslandsbyer, hvor der gives mulighed for en ny og udvidet afgrænsning af landsbyer 
i landzone. En omdannelseslandsby skal omfatte en landsby i landzone i områder med befolkningsmæssig 
tilbagegang. I en omdannelseslandsby kan der gives videre rammer for dels en ny og udvidet 
afgrænsning af landsbyen dels retningslinjer for et begrænset antal nye byggemuligheder. 
Omdannelseslandsbyer er særligt tiltænkt de landsbyer, der har omkringliggende stedbundne kvaliteter 

som eksempelvis udsigt over marker, adgang til skov, en ådal eller andre naturområder. 
 
Med afsæt i muligheden for udpegning af omdannelseslandsbyer har Ringkøbing-Skjern Kommune 
gennemført projektet ”Omdannelseslandsbyer – et udviklingsprojekt i landdistrikterne”. På baggrund 
heraf er Hover blevet udpeget som omdannelseslandsby. Med udpegningen til omdannelseslandsby gives 
der mulighed for, at der inden for omdannelseslandsbyens afgrænsning, kan gives tilladelse til opførelse 
af enkelte boliger. Ud over placering af enkelte nye boliger, vil der kunne meddeles tilladelse til at 

erstatte forfaldne bygninger, der nedrives, med nye bygninger med ændret placering, størrelse og 
udformning inden for afgrænsningen. Der kan inden for landsbyafgrænsningen desuden gives tilladelse til 
etablering af mere end én bolig på samme grund, så der kan arbejdes med bofællesskaber og alternative 
boformer.  
 
Der kan inden for afgrænsningen for omdannelseslandsbyen tillige etableres lettere erhverv i tilknytning 
til boliger, som ikke giver anledning til miljøgener for de omkringboende. Udpegningen til 

omdannelseslandsby giver således mulighed for at små projekter med få nye boliger og mindre erhverv 

kan imødekommes f.eks. i forbindelse med ombygning af landbrugsbygninger eller overflødiggjorte 
bygninger til boliger eller nybyggeri, som ikke udløser lokalplanpligt. Det kan f.eks. være små 
håndværkervirksomheder, der ønskes etableret sammen med en bolig. Eksempelvis tømrervirksomhed 
og lignende. Derudover vil der kunne etableres og drives sådanne erhvervsvirksomheder, som 
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almindeligvis kan udøves i forbindelse med en bolig, som for eksempel frisør, ejendoms-, advokat-, 
revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende. 
 
Omdannelseslandsbyen giver således mulighed for, at det lokale erhvervsliv kan udvikle sig uden at være 

til gene for landsbyens naboer, ved at boliger med erhverv placeres i udkanten af byen tæt koblet til 
Hovervej. 
 
Der kan i øvrigt etableres og drives sådanne erhvervsvirksomheder, som almindeligvis kan udøves i 
forbindelse med en bolig, som for eksempel frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed 
og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende. 
 

Der kan inden for omdannelseslandsbyen ikke ske egentlig byudvikling, men alene etableres enkelte nye 
boliger. Hvorvidt der er tale om byudvikling eller etablering af enkelte ny bygninger beror på en konkret, 
faglig vurdering. Der lægges i denne forbindelse vægt på den foreslåede bebyggelses omfang, placering, 
påvirkning af bymiljøet m.m. Egentlig byudvikling kan iht. planloven kun ske i tilknytning til eksisterende 
bymæssig bebyggelse i byzone. 
 

Såfremt der er ønske om en udvikling af Hover, der afviger fra, hvad der kan karakteriseres som 
etablering af enkelte nye boliger, vil kommunen vurdere muligheden herfor samt behovet for 
tilvejebringelse af en landzonelokalplan. 

Etablering af bebyggelse inden for afgrænsningen af omdannelseslandsbyen kræver landzonetilladelse. 
Ved byggeri inden for eksisterende rammeområder og lokalplanlagte områder, skal disse respekteres. 
Der skal i forbindelse landzoneadministrationen tages særligt hensyn til eksisterende landbrug og 
virksomheder. Det betyder, at lugtgeneafstande til landbrug skal respekteres og at der ikke vil kunne 
forventes tilladelse til nye boliger i umiddelbar tilknytning til eksisterende erhverv eller rammeområder 

udlagt til erhverv. Ved landzoneadministration skal hensynet til kommuneplanens udpegede 

bevaringsværdige landskaber, geologiske interesser og landskabelige interesser for 
landskabskarakterområde 8 ”Skovbjerg Bakkeø Plantagelandskab ”varetages. Ved placering af nye 
boliger skal vejadgang etableres under hensyntagen til trafiksikkerheden. Eksisterende overkørsler kan 
med fordel anvendes til flere boliger. 

Afgrænsning af omdannelseslandsbyen følger mod nord, vest og syd de gældende kommuneplanrammer 
og perspektivarealer. Mod sydvest og sydøst respekterer afgrænsningen åbeskyttelseslinjen for Hover Å 
samt de i kommuneplanen udpegede økologiske forbindelser og lavbundsarealer. Afgræsningen mod syd 
tager afsæt i terrænkurver og er trukket tilbage fra ådalen, således at der sikres en afstand til markante 
terrænspring mod smeltevandsdalen og det særlige karakteristiske landskab kan bevares. Mod øst følger 

afgrænsningen eksisterende grusvej og læhegn. Afgrænsningen mod nordøst er fastsat med 
udgangspunkt i dybden på de eksisterende grunde østligst i Tovstrup. Således sikres det, at ny 
bebyggelse langs Hovervej kan placeres med en rimelig afstand til den trafikerede vej, men fortsat inden 
for landsbyens struktur. 

 
Der er i fastsættelse af afgrænsningen lagt vægt på, at fremtidig bebyggelse placeres, så det 
understøtter landsbystrukturen. Med bebyggelse langs Hovervej vil der ske en fortætning af den spredte 

bebyggelse Tovstrup, som derved i højere grad vil blive oplevet som en del af den samlede 
landsbystruktur. Ny bebyggelse vil kunne etableres med udsigt over ådalen omkring Hover Å, som er 
områdets store rekreative og landskabsmæssige attraktion. 
 
 
Følgende tilføjes beskrivelsen af Hover under kommuneplanens kapitel om Lokalområder: 

 

Udlæg af areal 
Der er i de eksisterende rammer et restareal på 2,7 ha til boligformål. 

Der er et restareal til erhverv i de eksisterende rammer på 2,1 ha. Dette forventes at være tilstrækkeligt 
i planperioden. 

Hover er udpeget som omdannelseslandsby, og eksisterende restarealer og byggemuligheder kan 
udnyttes inden for omdannelseslandsbyens afgrænsning. Der skal i forbindelse hermed tages særligt 

hensyn til den visuelle påvirkning af landskabet samt eksisterende landbrug og virksomheder i området. 
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Hvis det viser sig, at de udlagte arealer forbruges hurtigere end forudset, er byrådet indstillet på at 
foretage en vurdering af nye behov og igangsætte et konkret planlægningsarbejde på grundlag af 
konkrete og aktuelle kundemæssige behov for nye boliger med mere. 
Den konkrete planlægning vil bestå af kommuneplantillæg og evt. lokalplan. 

Eller der kan ske en revision af arealudlæggene ved den næste revision af kommuneplanen. 
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Planloven 
I henhold til Planlovens § 24 skal der i forbindelse med kommuneplanforslaget oplyses om reglerne i 

Planlovens § 12 stk. 2 og 3. 

 

I henhold til §12, stk. 2 kan byrådet inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i 

strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det 

pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før 

kommuneplanen. 

 

I henhold til §12, stk. 3 kan byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af 

bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller 

anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, 

når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er 

omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 

 

Forslag til Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2021-2033 offentliggøres i henhold til Planlovens § 24 med en 

frist på 8 uger til at fremkomme med indsigelser mod, eller ændringsforslag til planforslaget. 

 

 
 

Vedtagelsespåtegning 
 

Forslag til kommuneplantillægget 

Foreløbig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 24 i Lov om planlægning 
9. november 2021.  
 

                    
     
 Hans Østergaard  Jens Peter Hegelund Jensen 
 Borgmester  Kommunaldirektør 
 
 

Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget 
Endeligt vedtaget af Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråd i henhold til § 27 i Lov om planlægning, den 

15. marts 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Hans Østergaard  Jens Peter Hegelund Jensen 
 Borgmester  Kommunaldirektør 
 
 

 
Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillægget 
Kommuneplantillægget er i henhold til § 30 i Lov om planlægning offentlig bekendtgjort den 21. marts 
2022. 
Kommuneplantillægget er i henhold til § 54b i Lov om planlægning registreret i Plandata.dk. 


