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AFGØRELSE OM DISPENSATION FRA NATURBESKYTTELSESLOVEN § 18, STK. 1
DATO: 09-04-2019

Struer Kommune modtog den 15. marts 2019 ansøgning om en lovliggørende dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til redskabsskur på ejendommen med matr.nr. 4d, Serup By, Odby. Den
præcise placering kan ses på bilag 1. Afstanden mellem det ansøgte
og fortidsmindet er 53 meter og ses på nedenstående kort.

JOURNALNUMMER
01.05.25-P25-2-19
RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER
E: TEKNISK@STRUER.DK

Struer Kommune meddeler hermed dispensation til det ansøgte.
SAGSBEHANDLER:
CLARA PICKERING
T: 9684 8441

Baggrund
Redskabsskuret er bygget i tilknytning til den eksisterende bygning og
har en størrelse på cirka 10 m2 (248 x 402 cm). Redskabsskuret er
opført i træ og beklædt med sort tagpap og fremgår på bilag 2.
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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Afgørelse
Der meddeles 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 offentlig gjort på www.struer.dk den 9. april
2019.
Begrundelse
Formålet med beskyttelsesbestemmelserne er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, herunder sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne.
Skuret er et mindre redskabsskur og er placeret i tilknytning til et enfamiliehus. Det ansøgte har dertil en højde, der er væsentlig mindre,
end den eksisterende bygning.
Struer Kommune har i sin afgørelse lagt vægt på, at skuret er placeret bag huset i forhold til det fredede fortidsminde.
På baggrund af ovenstående vurderes redskabsskuret ikke at have
betydning for udsigten til og oplevelsen af det beskyttede fortidsminde.
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 https://kpo.naevneneshus.dk eller igennem
www.borger.dk eller www.virk.dk.
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Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på
Planklagenævnets hjemmeside: https://pkn.naevneneshus.dk/.
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.
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Med venlig hilsen
Clara Pickering
Planlægger
Struer Kommune
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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Bilag 1

Placeringen af det ansøgte

Bilag 2

Foto af det ansøgte
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