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Kobbelhøje 5, 7600 Struer – Landzonetilladelse til opstilling af
lydkunst
Struer Kommune har den 17. juni 2019 modtaget ansøgning om
tilladelse til opstilling af et lydkunstværk på ejendommen beliggende
på matr.nr. 26, Resen By, Resen.
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På ovenstående kort fremgår den ønskede placering. Placeringen
markeret med gult ”1” er den foretrukne placering, som ligger i
umiddelbar forlængelse af lejeplads og shelterområde. Alternativt
ønskes kunstværket opstillet tættere på vejen. Placering markeret
med rød ”2” er anden prioritet grundet større risiko for væltende
grantræer.
Kunstværket er en del af Amplified Views, som er et samarbejde
mellem Statens Kunstfond, Bang og Olufsen, Lydens By samt Struer
Kommune.
Kunstværket skal være med til at forstærke naturens lyde i naturlige
omgivelser med det mål, at flere får øje på naturkvaliteterne og lyst til
at opleve naturen i Struer Kommune. Således skal kunstværket
udfolde og formidle naturen og naturpotentialet gennem lyd og kunst.
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Kunstværket består af 3 ens udformede elementer, som vil blive
indfarvet i to nuancer af en dueblå og en lysorange farve.
Skulpturerne vil stå sammen i en vifteform og bliver 2,1 meter på
deres højeste punkt. En illustration af kunstværket fremgår på
nedenstående billede.

Naturstyrelsen Vestjylland er lodsejer på arealet. Struer Kommune
har fået Naturstyrelsens accept til at opstille et kunstværk på deres
jord, jf. bilag 1.
Der er ikke gennemført naboorientering, fordi det ansøgte skønnes at
være af underordnet betydning for naboer, jf. planlovens § 35 stk. 5.
Afgørelse
Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til det
ansøgte.
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet. Der
gøres yderligere opmærksom på, at tilladelsen bortfalder automatisk,
hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra dags dato.1.
Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk den 21. juni 2019.
Begrundelse
Det ansøgte vil ved begge placeringer blive placeret i et område
udpeget som fredskov. Kunstværket bliver placeret nær flere
faciliteter fx i form af bål- og shelterplads samt legeplads tæt på de
ønskede placeringer.
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Lov om planlægning § 56 stk. 2.

Det ansøgte vil blive placeret inden for kystnærhedszone – friholdt for
bebyggelse.
Placeringen for 2. prioritet vil blive placeret inden for
fortidsmindebeskyttelseslinjen samt til dels inden udpengningen
særligt værdifuldt kulturmiljø, jf. Struers kommuneplan 2013-2024.
Det er af Struer Kommune vurdering, at opstillingen af kunstværket
ikke vil være markant i landskabet og dermed ikke forstyrre
landskabsoplevelsen i området.
Der er ca. 4 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde
(Natura 2000-område) og henholdsvis ca. 110 og 170 m til nærmeste
naturområde beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Struer
Kommune har ikke kendskab til beskyttede arter efter
Habitatdirektivets bilag IV, som vurderes at kunne blive berørt af
projektet.
En tilladelse vurderes ikke at være i strid med de konkrete hensyn
til bl.a. natur, landskab og kulturhistorie samt omkringboende, som
skal varetages ved administration af planlovens
landzonebestemmelser og herunder de hensyn, der skal varetages
efter planlovens kystzonebestemmelser.
En tilladelse vurderes ikke at være i strid med de hensyn, der skal
varetages gennem landzonebestemmelserne.
Klagevejledning - Planloven
Denne afgørelse efter planloven kan påklages for så vidt angår
retslige forhold påklaget til Planklagenævnet. Klageberettigede er
enhver med retlig interesse i sagens udfald, erhvervs- og
vækstministeren samt visse landsdækkende foreninger og
organisationer jf. planlovens § 59 stk.1 og 22.
Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes elektronisk via
klageportalen. Klageportalen findes gennem www.borger.dk eller
www.virk.dk.
Klagefrister udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62 stk. 1.

Med venlig hilsen
Clara Pickering
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Bekendtgørelse nr. 1529 af lov om planlægning af 23. november 2015

Sagsbehandler
Kopi af dette brev er sendt til:
- Danmarks Naturfredningsforening: e-mail: dnstruersager@dn.dk
- DOF’s lokalgruppe: e-mail: struer@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening: e-mail: natur@dof.dk
- Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer Kommune,
Tjørnevej 29, Serup, 7790 Thyholm: e-mail:
frands.jensen@altiboxmail.dk
- Naturstyrelse Vestjylland

