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DISPENSATION FRA NATURBESKYTTELSESLOVEN § 18, STK. 1

DATO: 21-06-2019

Struer Kommune har den 17. juni modtaget ansøgning om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opstilling af kunstværk på
ejendommen beliggende med matr.nr. 26, Resen By, Resen. Placeringen af kunstværket samt fortidsmindebeskyttelseslinjen fremgår på
nedenstående kort. Kunstværket vil blive placeret inden for den røde
cirkel.

JOURNALNUMMER
01.05.25-P25-3-19

Struer Kommune meddeler hermed dispensation til opstilling af
kunstværket på pågældende ejendom.
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Baggrund
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
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at opleve naturen i Struer Kommune. Således skal kunstværket udfolde og formidle naturen og naturpotentialet gennem lyd og kunst.
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.
Afgørelse
Der meddeles hermed dispensation efter naturbeskyttelsesloven §
65, stk. 2 til det ansøgte.
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet. Der gøres yderligere opmærksom på, at dispensationen bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden for 3 år jf. naturbeskyttelsesloven
§ 66, stk. 2.
Dispensationen vil blive offentliggjort på www.struer.dk den 21. juni
2019.
Begrundelse
Fortidsmindet er omringet af fredskov, hvilke er ensbetydende med,
at træerne ikke fældes uden videre, da fredskovspligten kun ophæves
i særlige tilfælde, jf. skovlovens §6.
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Der fremgår stort indsyn til og udsyn fra fortidsmindet fra vejen samt
fra stien mod sydøst.
Ved kunstværkets placering vil der ikke være ind- og udsyn til og fra
fortidsmindet.
På baggrund af formålet med kunstværket, ser Struer Kommune det
som en formidling og vurderer, at det vil fremme det rekreative i området.
På baggrund af overstående er Struer Kommunes vurdering, at opstillingen af kunstværket ikke vil forringe de hensyn, som skal varetages
i forbindelse med beskyttelsen af fortidsmindet. Herunder fortidsmindets værdi som landskabselement samt indsyn til og udsyn fra fortidsmindet.
Klage- og søgsmålsvejledning
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelsesloven påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages af:
• Ejer af ejendom og ansøger
• Offentlige myndigheder
• Berørt nationalpark
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
Klagen skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen sammen med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Klageportalen findes på eller igennem www.borger.dk eller www.virk.dk.
Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på
Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-dinklage/planklagenaevnet/.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden
seks måneder fra modtagelse af afgørelsen jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Med venlig hilsen
Clara Pickering
Planlægger
Struer Kommune
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Kopi af afgørelsen er sendt til
- Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø – e-mail:
mst@mst.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – e-mail: natur@dof.dk
- DOF’s lokalgruppe – e-mail: struer@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100
København Ø – e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Struer – e-mail: dnstruer@dn.dk
- Holstebro Museum – e-mail: lis.helles@holstebro-museum.dk
- Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd v/ Anni Juhl Jørgensen, Fredensvang 30,Bremdal, 7600 Struer – e-mail: ajj7600@webspeed.dk
- Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer Kommune, Tjørnevej 29, Serup, 7790 Thyholm – e-mail:
frands.jensen@altiboxmail.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen – e-mail: post@slks.dk
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