
 
Bestyrelsen     den 11. juni 2020 

 

 

 

Ringkøbing-Skjern kommune 

Teknik- og Miljøudvalget 

 

 

Via mail:  land.by.kultur@rksk.dk 

 

Strækningsoptimering Søndervig- Hvide Sande 

Sønder Klegod Grundejerforening er bekendt med, at kommunen har overvejelser om 

”strækningsoptimering” af Klitvejen ud for vores område. Planerne har afsæt i en rapport udarbejdet 

oktober 2017 af Hvide Sande Havn. 

 

Vi er enige i, at der er behov for at gøre noget ved Klitvejen. Vi er meget i tvivl, om løsningen med 

2 plus 1 kørebaner på del strækninger overhovedet vil fremme trafikafviklingen, ligesom vi er 

bekymret for trafiksikkerheden, når det bliver umuligt at overhale på udvalgte strækninger i den ene 

køreretning.  

 

Efter vores opfattelse er det helt grundlæggende behov på Klitvejen, at der mangler trafiksikre 

tilslutningsanlæg ved til- og frakørsel til de store sommerhusområder især på vestsiden af Klitvejen 

og fremtidig fokus bør være på dette, mens 2 plus 1 løsningen bør opgives. 

 

Når trafikanter stopper op for at afvente især venstresving, blokerer det for den gennemkørende 

trafik. Trafiksikre tilslutningsanlæg kombineret med en velovervejet sanering af adgange vil 

fremme både trafikafvikling og sikkerhed på Klitvejen. 

 

For vores område, Sønder Klegod, har vi noteret os, at oplægget i rapporten fra 2017 peger på, at 

der etableres tilslutningsanlæg ved Nordsø Ferievej, og at adgangen via Opstrupsvej lukkes. I stedet 

inddrages den nuværende nord-sydgående sti – en del af Vestkyststien - mellem Nordsø Ferievej, 

Kræ Degns vej og Opstrupsvej som tilkørsel til ca. 2/3 dele af områdets ca. 250 ejendomme. Dette 

er ganske uacceptabelt for vores område. 

 

I den vedtagne og gældende lokalplan nr. 2B fra 1998 for vores område er anført, hvordan 

adgangsforholdene skal reguleres, når placering af kanaliseringsanlæg på Klitvejen er besluttet. Det 

hedder i lokalplanen: 

 

”I forhold til de tidligere offentliggjorte forslag har kommunalbestyrelsen ved den endelige 

vedtagelse besluttet, at spørgsmålet om placering af eventuelt kommende kanaliseringsanlæg og 

parallelveje udsættes indtil det bliver aktuelt med anlæg af kanaliseringsanlægget. Til den tid 

udarbejdes et tillæg til lokalplanen. De allerede udlagte vejarealer til parallelveje bibeholdes i den 

nu vedtagne lokalplan.” 
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Endvidere fremgår af samme lokalplan under pkt. 5.3: 

 

”Den nord-syd beliggende private fællesvej, vist på kortbilaget er jvnf. lokalplan nr. 32 og 

kommunalbestyrelsens beslutning udlagt til off. sti.”  

Bestyrelsen for Sønder Klegod Grundejerforening finder, at det er i strid med tilkendegivelserne i 

den gældende lokalplan for vores område, hvis man udlægger den nord-sydgående sti som 

adgangsvej. Den oprindelige løsning om en parallelvej, som er omtalt i lokalplanen, kan vi fra 

bestyrelsens side bakke fuldt og helt op om. Det vil være fremmende for trafiksikkerheden og 

fremkommeligheden på Klitvejen, og det vil give en tilfredsstillende adgang til vores område. 

 

Venlig hilsen 

 

Sønder Klegod Grundejerforening 

På vegne af bestyrelsen 

 

Ivan Laursen formand 

 

Mobil 23438508 

Mail ivanrust@gmail.com  

 

 


