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Afslag på dispensation til tilstandsændring af dige

Struer Kommune har den 18. september 2017 modtaget din ansøgning
om at lade en el-markeringspæl stå i følgende dige: D00.142.892 (2c,
Den østlige Del, Resen og 4g, Resen By, Resen)
Struer Kommune har vurderet at diget er omfattet af museumslovens §
29a, og derved skal der søges om dispensation til en tilstandsændring
af diget
Struer Kommune har af kulturstyrelsen fået oplyst at styrelsen opfatter
pælen som en tilstandsændring hvorved der skal søges om dispensation
til bevaring af pælen.
Ansøgningen er fremsendt i forbindelse med, at energinet har nedgravet elkabler, og efterfølgende markeret placeringen med en markeringspæl i diget.
Det konkrete dige er vist i nedenstående luftfoto.
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Afgørelse efter museumsloven
Der meddeles hermed afslag på dispensation efter museumslovens
§29a.
Afslaget betyder at sagen nu overdrages til kulturstyrelsen.
Begrundelse
Struer Kommune har været usikker på om pælen er en tilstandsændring af diget. Struer Kommune har den 5. september modtaget en
mail fra Slots- og Kulturstyrelsen som fastlægger at der er tale om en
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tilstandsændring. Derved skal Struer Kommune vurdere om der kan
gives tilladelse til tilstandsændringen.
Der er I ansøgningen fremført følgende argumenter:
1. Pælen er placeret i diget for at undgå opgravning med store
skader til følge
2. Det skal være muligt at se fra den ene pæl til den anden
3. Andre placeringen er for sårbare da pælene bliver pløjet ned
4. Beplantningen på diget forhindre at man kan se fra den ene
pæl til den anden
5. Holstebro museum og Kulturstyrelsen har ikke noget i mod
placeringen
Struer Kommunes svar på de fremførte argumenter
1. Struer Kommune er enig i at det er vigtigt at ledningen ikke
graves op. Men anser ikke dette som en gældende begrundelse
for placeringen af pælen i et beskyttet dige.
2. Muligheden for at se fra en pæl til en anden kan løses ved at lave højere pæle og placere dem andre steder.
3. At pælene bliver pløjet op er en strid mellem energinet og lodsejeren, og berettiger ikke til at pælene placeres i et dige. Placeringen i et skel eller på marken kan beskyttes på andre måder.
4. Bevoksningen på diget er ikke omfattet af beskyttelsen og kan
derfor fjernes efter aftale med lodsejeren.
5. Holstebro museum og Kulturstyrelsen er tilsynsmyndighed og
kan derfor ikke afgøre om der kan gives dispensation til placeringen af pælen.
Struer Kommune har vurderet at der ikke er tilstrækkelig begrundelse
til at pælen skal stå i diget, da der er andre muligheder. Kommunen
har ved afgørelsen lagt vægt på at afgørelsen kan danne præcedens for
placeringen af markeringspæle på diger i fremtiden.
Klage og søgsmålsvejledning kan ses i vedlagte bilag
Venlig hilsen
Mads Bylov Tanderup
Planlægger
Struer Kommune
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Klage og søgsmålsvejledning
Afgørelsen efter museumsloven kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.
Afgørelsen efter museumsloven kan påklages af:
• Ejer af ejendommen og ansøger
• Offentlige myndigheder
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø
Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen
sammen med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Klageportalen findes
gennem www.borger.dk eller www.virk.dk.
Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på Miljøog Fødevareklagenævnets hjemmeside: http://nmkn.dk/.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Eventuel klage over afgørelsen skal være fremsendt senest torsdag d. 23.
november 2017 kl. 23.59.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks
måneder fra modtagelse af afgørelsen. jf. naturbeskyttelsesloven § 88, stk. 1.
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Kopi sendt til
Ejer af 2c, Den østlige Del, Resen: Poul Otto Makholm, Lucernemar-

ken 13 7600 Struer
Ejer af 4g, Resen By, Resen: Henning Freddy Kristensen, Lucernemarken 26 7600 Struer
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – email: 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: ajj-7600@webspeed.dk
Friluftsrådet – e-mail: fr@friluftsraadet.dk
Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer Kommune, Tjørnevej 29, Serup,
7790 Thyholm – e-mail: frands.jensen@altiboxmail.dk

Kulturarvsstyrelsen – e-mail: post@kulturstyrelsen.dk

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Side 3 af 3

