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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 

DISPENSATION FRA FORTIDSMINDEBESKYTTELSESLINJEN 
 
 
DISPENSATION  
Struer Kommune har den 2. februar 2022 modtaget ansøgning om di-
spensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til indretning af et torve-
miljø v. Asp Torv på ejendommen 1d, Østerby, Asp beliggende Lang-
højvej 10A, 7600 Struer.  
 
Struer Kommune meddeler hermed dispensation til det ansøgte efter 
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.  
 

 
Oversigtskort.  
Det ansøgte er markere med rød signatur, og fortidsmindebeskyttel-
seslinjen er markeret med lyserød cirkel.  
 
Du skal være opmærksom på, at du ikke må benytte dispensationen 
før en klagefrist på 4 uger er udløbet.  
Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk torsdag den 20. ja-
nuar 2022.  
 
Tilladelsen udløber, hvis denne ikke er udnyttet inden 3 år efter at 
den er meddelt. 
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Baggrund  
Asp Torv skal være byens nye samlingspunkt. Her kommer byens be-
boere forbi til - og fra arbejde, når der skal handles ind ved Købman-
den eller blot for at mødes til hyggeligt samvær.  
 
Med udgangspunkt i en konkurrence blandt borgerne i Asp, er der ar-
bejdet videre med ”vinderforslaget”. Ideerne er bearbejdet med hen-
blik på, at de enkelte elementer styrker anvendelsen af torvet.  
 
Asp Torv skal være et rart sted at opholde sig for beboere i alle aldre. 
Der skal være plads til en flok børnehavebørn på tur, unge som lige 
mødes efter skole og ældre borgere som er ude på dagens gåtur.  
 
Den S-formede bænk er omdrejningspunktet på pladsen. Den skal 
fylde og have en størrelse, så der kan sidde flere grupper af menne-
sker på den. Bænken udføres i træ og er delvis med ryglæn. Bænken 
placeres asymmetrisk på torvet. I den ene bue opsættes en plante-
kumme, hvor der kan opsættes juletræ i vintermånederne. Den asym-
metriske placering af bænken, giver mulighed for at juletræet får en 
central placering på torvet om vinteren.  
 
Et andet element som får plads på torvet, er en udstillingsplint. Den 
opsættes langs facaden, dog friholdt fra facaden. Udstillingsplinten 
udføres som en siddeplint i træ, hvorpå der står udstillingsmontre. 
Børn kan kigge forbi, kravle op og se om deres tegninger fra børne-
haven er udstillet. Montrerne skal udføres vejrbestandige og aflåse-
lige. Montrerne udføres med belysning, dermed oplyses torvet om af-
tenen.  
 
Torvet defineres eller rammes ind af rækker af træer på begge sider 
af torvet. Træerne samler praktiske funktioner som flaskecontainer på 
den ene side og cykelparkering og informationstavle på den anden 
side af torvet.  
Flaskecontaineren omkranses af trælameller som beplantes, så den 
fremstår som et grønt og blomstrende element. 
 
Naboorientering 
Ansøgningen har været i naboorientering i 14 dage ved nærmeste 
naboer. Der er ikke indkommet svar på denne orientering. 
 
Begrundelse  
Naturbeskyttelsesloven har til formål at værne om landets natur og 
miljø, og tilsigter særligt, at beskytte bl.a. naturmæssige, landskabs-
mæssige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisnings-
mæssige værdier.  
 
Torvemiljøet ønskes opført på den sydvestlige side af den eksiste-
rende købmandsbutik – på de modsatte side af fortidsmindet. 
Det vurderes i den forbindelse af der er mindre visuel sammenhæng 
mellem det ansøgte om fortidsmindet. 
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Området er beliggende indenfor kommuneplanramme 5L2 og Lokal-
plan nr. 192 for et område ved Langhøjvej i Asp.  
Området er desuden omfattet af udpegninger for klimatilpasning, lo-
kalcenter, drikkevandsområde, kirkeaftaleområde, kulturarvsareal og 
værdifuldt kulturmiljø. Det vurderes i den forbindelse, at disse udpeg-
ninger ikke har betydning for det ansøgte, grundet det ansøgtes pla-
cering og omfang.  
 
Området har præg af bykarakter, Ejendommen er afgrænset af Lang-
højvej mod sydvest, parcelhus mod vest og et vejareal mod øst.  
 
Udformningen, herunder højden på det ansøgte, er tilpasset ejen-
dommen og vil fremstå som et naturligt element i området. Det vurde-
res i denne sammenhæng, at påvirkningen af det ansøgte på fortids-
mindet vil være meget begrænset. 
 
På den baggrund er det Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte, 
ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning på tilstanden af- 
samt ind- og udsyn til det fredede fortidsminde.  
 
Der er godt 6200 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000) og godt 165 m til nærmeste naturområde beskyt-
tet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Struer Kommunes vurde-
ring, at det ansøgte projekt ikke giver anledning til nogen væsentlig 
påvirkning af nationale og internationale beskyttelsesområder og her-
under vil være til hinder for, at gunstig bevaringsstatus kan opnås el-
ler opretholdes. Vurderingen er foretaget på baggrund af afstanden 
samt projektets omfang og karakter.  
 
Det er Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke er i strid med 
de hensyn, som skal varetages igennem Naturbeskyttelsesloven. Det 
er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles dispen-
sation til det ansøgte. 
 
Klage- og søgsmålsvejledning er vedlagt som bilag  
 
 
Med venlig hilsen  
Carsten Dietz Pedersen  
 
 
Kopi sendt til:  
- Ejer af ejendom beliggende Park Alle 243, 7600 Struer  
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)  
- Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)  
- DOF’s lokalgruppe (struer@dof.dk)  
- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  
- Danmarks Naturfredningsforening Struer (dnstruer@dn.dk)  
- Holstebro Museum (lis.helles@holstebro-museum.dk)  
- Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd (ajj-7600@webspeed.dk)  
- Slots- og Kulturstyrelsen (post@slks.dk) 
  

mailto:post@slks.dk
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Bilag 1 – Klage- og søgsmålsvejledning  
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet.  
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 klage-
portalen sammen med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Kla-
geportalen findes på https://kpo.naevneneshus.dk eller igennem  
www.borger.dk eller www.virk.dk.  
Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på  
Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-kla-
ge/planklagenaevnet/.  
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgø-
relsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra  
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller hellig-
dag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.  
Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 14. juni 2022 kl. 
23.59.  
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden  
seks måneder fra modtagelse af afgørelsen jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 88, stk. 1. 
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Tegningsbilag 
 

 
 
 
 

 


