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DISPENSATION FRA MUSEUMSLOVEN § 29 a, STK. 1
Struer Kommune har den 28. august 2019 modtaget din ansøgning om
dispensation til fjernelse af 13 meter, der er placeret tættest på Hjermvej samt en midlertidig dispensation til ikke at retablere den resterende
del af det beskyttede dige placeret tæt ved Gimsing Kirke.
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Baggrund
Den præcise placering af det beskyttede dige fremgår på ovenstående
kort markeret med orange. Diget består af to beskyttede diger med
digenumrene D00.144.880 og D00.142.895. Diget har en samlet længde på 157 meter og udgør i dag 21 meter.
Afgørelse efter museumsloven
Der meddeles hermed dispensation til det ansøgte efter museumslovens §29 a.
Dispensationen meddeles på vilkår om, at såfremt det besluttes af
Struer Kommunes Byråd ikke at ændre arealet til byzone, skal ansøger
retablere de resterende cirka 123 meter af diget. Ansøger vil blive informeret om byrådets beslutning om arealanvendelsen.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.struer.dk den 2. oktober 2019.
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet.
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Begrundelse
Formålet med beskyttelsesbestemmelserne i museumsloven er at sikre
de kulturhistoriske, biologiske samt landskabelige interesseser, der
knytter sig til diger.
Diget er et synligt landskabselement, som fremhæver landskabet og
terrænet. Set fra syd er diget markant og udgør et væsentligt landskabselement, da diget er med til at opdele en større flade i landskabet.
Struer Kommune vurderer, at det beskyttede dige har væsentlig landskabelig værdi.
Diget er ikke placeret tæt på nærtliggende naturområder og fungerer
ikke som biologisk spredningskorridor. Dertil har administrationen ikke
kendskab til beskyttede arter, som lever i nærheden af diget. Diget vurderes derfor til ikke at have væsentlig biologisk værdi.
Struer Kommune har ikke kendskab til digets alder, men eftersom diget
ikke er placeret ved en sognegrænse vurderes det derfor ikke at have
nogen væsentlig kulturhistorisk værdi.
Det er af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besluttet den 26. september
2019, at der meddeles en dispensation til 13 meter af diget, der er beliggende tættest mod Hjermvej samt midlertidig dispensation til ikke at
retablere den resterende del, da udvalget har en forventning om, at
arealet indarbejdes i kommuneplanen med efterfølgende udarbejdelse
af lokalplan. Eftersom arealet muligvis vil blive omlagt til byzone, er det
af denne grund besluttet, at ansøger ikke skal anvende ressourcer på
at retablere diget for derefter muligvis at skulle fjerne det indenfor en
årrække.

Klage- og søgsmålsvejledning
Afgørelsen kan efter museumsloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Afgørelsen efter museumsloven kan påklages af:
•
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
offentlige myndigheder
lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig
interesse i afgørelsen
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter
deres formål varetager væsentlige rekreative interesser,
når afgørelsen berører sådanne interesser

Klagen skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen sammen med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk.
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Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på
Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Eventuel klage over afgørelsen skal være fremsendt senest fredag den
31. oktober 2019 kl. 23:59. En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning.
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6
måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. museumsloven §29x, stk. 1.
Med venlig hilsen

Marianne Bredahl
Udvalgsformand

Jakob Bisgaard
Konstitueret Kommunaldirektør

Kopi sendt til:
- Landbo Thy – email: jr@landbothy.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V
– email: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forenings lokalgruppe – email: struer@dof.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Struer – email:
dnstruer-sager@dn.dk
- Holstebro Museum – email: lis.helles@holstebro-museum.dk
- Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd v/ Anni Juhl Jørgensen, Fredensvang 30, Bremdal, 7600 Struer – email : ajj-7600@webspeed.dk
- Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer Kommune, Tjørnevej 29,
Serup, 7790 Thyholm – email: frands.jensen@altiboxmail.dk
- Slots – og Kulturstyrelsen – e-mail: post@slks.dk
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