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Kopi til underretning 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 8. september 2021 modtaget en ansøgning 
om tilladelse til etablering af en sø på ejendommen matr.nr. 6e, Den 
mellemste Del, Hjerm beliggende Kirkevej 21, 7560 Hjerm (Figur 1).  
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
en sø på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
 

 
Figur 1 - Den røde markering viser placeringen og størrelsen af søen 

 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

• Søen anlægges som ansøgt mht. størrelse og placering 

• Søen må ikke være dybere end 2 meter.  

• Søens brinker må maksimalt have en hældning på 1:5 (20 cm 
hældning pr. meter).  

• Søen skal permanent henlægges til natur. 

• Søen må ikke modtage drænvand eller tagvand.  

• Omkring søen skal der etableres en 10 meter buffer zone, 
som ikke må dyrkes eller indgå i omlægningen. Altså der må 
ikke sprøjtes, pløjes eller gødskes omkring søen. 
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• Der må ikke udsættes dyr, tilskudsfodres, sås frø eller plantes 
træer eller buske i eller omkring søen.  

• Søen må ikke have afløb eller tilløb og må ikke medføre pro-
blemer med afvandingen af omkringliggende marker. 

• Anlæggelse af søen må ikke medføre en tilstandsændring af 
omkringliggende §3 beskyttet natur. 

• Søen skal etableres uden brug af kunstig membran f.eks. kraf-
tig plastik. 

• Overskudsjord fra etableringen skal fordeles på matriklen 
udenfor § 3 områder, i et lag på maksimalt 50 cm. 

• Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmel-
des til Holstebro Museum og arbejdet skal standses, jf. muse-
umslovens § 27, stk. 2. 

• Opdages der forurening i jorden, skal Struer Kommune under-
rettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven. 

• Struer Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres an-
svarlig for skader, der kan henføres til dette projekt f.eks. ska-
der på dræn og afledte konsekvenser heraf. 

• Når arbejdet er færdigt, skal du informere Struer Kommune på 
teknisk@struer.dk  

Du skal være opmærksom på, at du ikke må benytte tilladelsen, før 
klagefristen på 4 uger er udløbet.  
Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk den 14. oktober 2022 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Du ønsker at etablere en sø med et vandspejl på ca. 1400 m2

 (figur 
1). Søen bliver maksimalt 2 meter dyb. Det opgravede materiale jæv-
nes ud på matriklen, og vil ikke give anledning til større terrænæn-
dringer. Omkring søen anlægges en 10 meter bufferzone hvor der 
ikke må foregå jordbearbejdning, sprøjtes eller gødskes. Søen bliver 
ikke koblet på dræn. 
 
Orientering 
Der er forud for denne afgørelse foretaget høring af naboer og parter i 
sagen jf. planlovens § 35, stk. 4. Kommunen har ikke modtaget be-
mærkninger til sagen. 
 
Begrundelse 
Struer Kommune vurderer, at der kan meddeles landzonetilladelse til 
etablering af en sø på den ønskede placering da der ikke er nogle 
væsentlige interesser der taler imod dette. 
 
 
 
 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

mailto:teknisk@struer.dk
http://www.struer.dk/
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Klimatilpasning og oversvømmelse  
Området hvor søen ønskes anlagt er i lav risiko for oversvømmelse, 
og ud fra projektets omfang og type vurderes det at etablering af 
søen i området ikke vil være i konflikt med dette. 
 
Drikkevandsinteresser 
Den ønskede placering af søen er indenfor et område med drikke-
vandsinteresser (ikke OSD). En sø vurderes ikke at være i konflikt 
med dette. 
 
Kirkeaftaleområde 3 
Søen vil blive anlagt delvist indenfor et kirkeaftaleområde 3, hvor det 
skal ”tilstræbes at undgå bebyggelse der overstiger en bygningshøjde 
på 12,5 meter”. En anlæggelse af en sø på matriklen er derfor ikke i 
konflikt med dette. 
 
Ønsket skovrejsningsområde 
Området er delvist markeret som skovrejsningsområde, hvilket ”skal 
friholdes for arealanvendelser og anlæg der kan virke hindrende for 
skovbeplantning”. Ud fra omfanget og typen af projektet vurderes det 
ikke at være et problem at anlægge søen som ønsket. 
 
Særlig værdifuldt landbrugsområde 
Hele området er ”særlig værdifuldt landbrugsområde”, hvor de jord-
brugsmæssige interesser varetages, og såfremt arealet bruges til an-
det, skal arealforbruget begrænses mest muligt. Matriklen er omgivet 
af marker i omdrift, og det ønskede areal af søen udgør kun et lille 
areal heraf. En tidligere besigtigelse i maj 2021 viste derudover at 
området ikke dyrkes. Arealet udtages derfor ikke fra aktiv landbrugs-
jord. Det vurderes derfor at en anlæggelse af en sø på den ønskede 
placering ikke er i konflikt med landbrugsinteresserne. 
 
Dræn 
Ved gennemgang af historiske luftfotos er der ikke fundet indikationer 
på at området hvor søen ønskes anlagt er drænet. Arealet lige syd for 
den ønskede sø er sandsynligvis drænet, hvilket fremgår af Hedesel-
skabets drænkort A (projekt nr. 6677). Den nye sø, der ønskes anlagt 
vil dog ikke blive koblet på dræn og vil være uden overløb. 
 
Der er ca. 8,5 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og ca. 10 m til nærmeste naturområde 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 (her en anden sø). Det er 
Struer Kommunes vurdering, at ansøgte projekt ikke giver anledning 
til nogen væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesom-
råder herunder vil være til hindre for at gunstig bevaringsstatus kan 
opnås eller opretholdes. Vurderingen er truffet på baggrund af projek-
tets karakter samt at afstanden til nærmeste internationale naturbe-
skyttelsesområde er så stor. Afstanden til §3 natur (her sø) vurderes 
ikke at medføre væsentlig indvirkning da der er tale om anlæggelse af 
en sø, som vil kunne højne naturværdien for området.  
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Bilag IV-arter 
Habitatdirektivet forpligtiger til en streng beskyttelse af en række 
dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgø-
relsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at ar-
terne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og yngle-
steder ikke beskadiges eller ødelægges.  
Vurderingen af, om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal 
ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk 
funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- 
og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den 
økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på 
mindst samme niveau. 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:  
- Spidssnudet frø  
- Stor vandsalamander  
- Strandtudse  
- Odder  
- Birkemus  
- Markfirben  
- Ulv  
- Bæver 
- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, 
langøret- og brunflagermus) 
 
Stor vandsalamander er registreret indenfor en radius af 1200 meter 
af søen. Etablering af en sø på den ønskede placering vil kunne 
skabe bedre levevilkår for denne art i området. Derudover vurderes 
det at etablering af en sø vil være en forbedring for dyrelivet i området 
generelt. 
 
En tilladelse vurderes ikke at være i strid med de konkrete hensyn  
til blandt andet natur, landskab og kulturhistorie samt omkringboende, 
som skal varetages ved administration af planlovens landzonebe-
stemmelser og herunder de hensyn, der skal varetages efter planlo-
vens kystzonebestemmelser. 
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles 
landzonetilladelse til det ansøgte. 
 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 
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Kopi sendt til￼: 
Danmarks Naturfredningsforening - e-mail: dnstruer-sager@dn.dk 
Danmarks Naturfredningsforening - e-mail: helle.lyng@sarpsborg-
vej.dk 
DOF’s lokalgruppe - e-mail: struer@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening - e-mail: natur@dof.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Christensen 
Biolog 
Struer Kommune 

mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:helle.lyng@sarpsborgvej.dk
mailto:helle.lyng@sarpsborgvej.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - Kirkevej 21, Hjerm - Landzonetilladelse 
til vandhul, j.nr. 01.03.03-P19-3-22 
 
KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING - PLANLOVEN 
Denne afgørelse er meddelt efter planloven. Ifølge planlovens kapitel 
14 har du mulighed for at klage over retslige spørgsmål til Planklage-
nævnet.  
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

• erhvervsministeren 

• ansøger og ejer  

• landsdækkende foreninger og organisationer 

• alle, som har en retlig interesse i sagens udfald 
 

Som ansøger får man besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
En klage skal sendes til Planklagenævnet via klageportalen sammen 
med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller administrative do-
kumenter. Du kan tilgå klageportalen via www.borger.dk eller 
www.virk.dk. 
 
Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. 
på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  
Klagen skal være modtaget senest fredag den 11. november 2022 kl. 
23:59. En klage over afgørelsen har opsættende virkning. 
 
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra 
den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
 
 
 
 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet

