
Ringkøbing Udviklingsforum 
 
Høringssvar vedr. henvendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune d. 20. marts 2018 
vedr. ansøgninger om dagligvarebutikker i Ringkøbing. 
 
 
Ringkøbing Udviklingsforum har på et møde d. 26. marts drøftet henvendelsen fra 
Ringkøbing-Skjern Kommune og skal udtale: 
 
Ringkøbing Udviklingsforum har til formål at støtte udviklingen af Ringkøbing. Vi er derfor 
grundlæggende meget positive overfor henvendelser fra eksterne investorer, bygherrer, 
udviklingsvirksomheder m.v., der ønsker at etablere aktiviteter i Ringkøbing.  
 
Ansøgningen peger på to konkrete områder, hvor der ønskes etableret dagligvarebutikker.  
 
Det er vanskeligt for Ringkøbing Udviklingsforum at vurdere, hvilke eventuelle 
konsekvenser disse to placeringer vil have for borgerne og virksomhederne herunder ikke 
mindst eksisterende butikker i Ringkøbing.  
 
Det er et formål for Ringkøbing Udviklingsforum at fremme dialog, samarbejde og 
fællesskab i Ringkøbing. Det betyder bl.a. at vi lægger vægt på, at de beslutninger, der 
træffes omkring udvikling af vores by, har så bred en opbakning og accept som muligt.  
 
Det fremgår af henvendelsen fra kommunen, at ansøgningerne ikke er i 
overensstemmelse med kommunens gældende detailhandelsstruktur jf. kommuneplanen, 
men at der er ændringer i den nye planlov, som giver byrådet et øget ansvar for denne 
planlægning. 
 
Udviklingen i detailhandlen har meget stor betydning for det gode liv og muligheden for at 
arbejde og besøge Ringkøbing. Det er derfor vigtigt, at den fremtidige 
detailhandelsstruktur understøtter muligheden for at skabe så gode rammer som muligt for 
dette. 
 
I Helhedsplan Ringkøbing 2050 er der anført målsætning omkring handelslivet i bymidten. 
Ringkøbing Udviklingsforum ser Helhedsplanen som grundlaget for foreningens arbejde. 
Det er derfor vigtigt, at ændringer i forudsætningerne for delelementerne heri såsom vilkår 
for detailhandlen i byen overvejes grundigt og afvejes i forhold til de forskellige hensyn, 
Helhedsplanen bygger på.    
 
Ringkøbing Udviklingsforum skal derfor foreslå, at der afholdes et borgermøde, hvor 
interesserede borgere, virksomheder og ikke mindst herunder byens detailhandlere og 
Handelsforeningen kan mødes og drøfte principperne for den fremtidige 
detailhandelsstruktur i Ringkøbing. Det er vigtigt, at der gives mulighed for at komme med 
synspunkter og holdninger hertil, således at Byrådet på den baggrund kan træffe en 
beslutning om den fremtidige detailhandelsstruktur.  
 
Det er bevidst, at Ringkøbing Udviklingsforum ikke forholder sig konkret til de to 
ansøgninger. Det er i stedet vores opfattelse, at vi bør bidrage til at skabe det rigtige 
grundlag for beslutningen om den fremtidige detailhandelsstruktur. Indenfor disse rammer 
må det så være Ringkøbing-Skjern Kommune, der træffer beslutning om de konkrete 
ansøgninger. 
 



Ringkøbing Udviklingsforum bidrager gerne til planlægning og afvikling af et eventuelt 
borgermøde. 
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