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Vedrørende sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse om
nedsivningsanlæg, Fladsbjergvej 258.
Når man læser konklusionen fra Naturklagenævnet kan man undre sig.
Naturklagenævnet og RKSK bekræfter hinanden i, at lokalplanen ikke er specificeret, så den
kan bruges til noget og derfor kan man meget belejligt heller ikke foretage sig noget.
Fordi begrebet ”miler” ikke fandtes da lokalplanen i 1994 blev lavet!
”Miler” eller ikke, så taler vi om en vold! Naturklagenævnets afgørelse har taget 4 år og
skriger til himlen.
I øvrigt har Naturklagenavnet ikke ulejliget sig med en besigtigelse!!
Volden i 2 meters højde er i dag fyldt med asfalt – dvs. forurenet med jord, der ikke kommer
fra området, og siden etablering ikke beplantet med lokale planter.
Som udgangspunkt må anlægget betegnes som en vold – at der er andet i den, er synsmæssigt
irrelevant, og dermed efter vores opfattelse omfattet af lokalplanen.
Et tilsvarende anlæg på Fladsbjergvej 266 er udført i samme periode og af samme bygherre
og i forhold til grundvandet i samme højde – her er højden af volden 0,75 m!
Der er ingen lokalplaner i Ringkøbing-Skjern Kommune der beskriver ”miler” – og såfremt
kommunen ikke griber ind, må vi frygte, at grundejere fremover uhindret kan anlægge
miler/volde med den placering, af den højde og af det materiale, den enkelte ønsker det.
Vi vil anmode om, at der hurtigst muligt gribes ind, så man får stoppet denne ”glidebane” og
får defineret lokalplaner (nye såvel som eksisterende), tillæg til lokalplaner eller administrativ
praksis, der er afstemt med de holdninger, der åbenbart ligger til grund for Naturklagenævnets
afgørelser og uden udgift for grundejere eller grundejerforeninger.
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