
SMÅBYGNINGER

Småbygninger

Garager og carporte

Materialer. 

 har altid været en væsentlig del af 

bebyggelsen i Ringkøbing. Byen har tidligere været 

præget af købmandsgårde, værksteder, husdyr-

hold og mange andre funktioner, der krævede 

større eller mindre bygninger, der var adskilt fra 

beboelsen, og mange af disse bygninger eksistere 

stadig, suppleret med cykelskure, garager, udestu-

er og andre beskedne småbygninger, der sjældent 

gør sig gældende i gadefacaden, men ses gennem 

porte og mellem bygningerne.

Tidligere var bygningerne sjældent præget af store 

arkitektoniske overvejelser, men med deres 

simple, funktionelle udformning og selvgroede 

karakter er de alligevel en berigelse for bymiljøet, 

og ved ændringer eller nybygning er det vigtigt at 

bibeholde denne beskedne holdning, der ikke 

dominerer eller konkurrerer med hovedhusenes 

arkitektur. 

 vil som regel være synlige 

fra gaden, og ofte indgår de i en sammenhæng med 

gadefacaden. Det stiller større krav til udformnin-

gen, der skal tilpasses hovedhuset og føje sig 

harmonisk ind i gadebilledet. Det vil ofte være 

forkert at udforme garager i samme materialer og 

arkitektur som hovedhuset, da de kan blive for 

dominerende i forhold til boligen.

 

Som følge af bygningernes beskedne 

karakter er de ofte opført i materialer, der afviger 

fra hovedhusene, og derfor er kravene til materia-

levalg heller ikke de samme, men det er dog vigtigt 

at understrege, at der gælder de samme krav til 

kvalitet og udførelse.

Facaderne kan være opført i tegl, eventuelt pudset, 

eller de kan udføres med traditionel træbeklædning 

eller i særlige tilfælde facadeplader. Tagene kan 

udføres som tegl- eller paptage, og i særlige 

tilfælde som zink- eller metalpladetage. Døre og 

vinduer skal følge hovedhusenes materialevalg, 

men kan udføres i en enklere udformning. Drivhuse 

og udestuer må opføres helt eller delvist i glas.

Småbygninger kan være meget forskellige i arki-

tektur, materialer og proportioner, men det er altid 

et krav, at bygningerne passer harmonisk ind i mil-

jøet bag hovedhusene, og nybygninger må ikke 

være dominerende i kraft af størrelse, udformning, 

materiale- eller farvevalg, og ved sammenbygning 

med hovedhuset skal tilbygningen underordne sig 

dennes facadeudformning og proportioner.

Vejledningesbladene er udarbejdet af Ringkøbing-Skjern Kommune i 2011 som supplement til „Vejledning for Ringkøbing Bymidte”


