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Kopi af afgørelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 23. marts 2022 modtaget en ansøgning om 
tilladelse til genopførsel af sommerhus på ejendommen matr.nr. 9d, 
Venø By, Venø beliggende Havstokken 5, 7600 Struer. 
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af 
nyt sommerhus på 85 m2 på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 
1. 
 

 
Oversigtskortet viser sommerhusets placeringen med gul farve sam-
menholdt med ortofoto fra 2021. 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

• Det ansøgte skal opføres i overensstemmelse med det frem-
sendte materiale modtaget af Struer Kommune den 23. marts 
2022 dog tillades terrænregulering iht. dispensation fra natur-
beskyttelseslovens § 15 modtaget d. 12. oktober 2022 fra 
kystdirektoratet. 

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 1. december 
2022. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 
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Baggrund 
Du ønsker at opføre et sommerhus på 85 m2, som erstatning for det 
eksisterende sommerhus. Sommerhuset opføres med samme place-
ring som det eksisterende sommerhus. Udover sommerhuset opføres 
en mindre terrasse og et udhus, der ikke kræver landzonetilladelse. 
 
 

 
Facadetegninger af det nye sommerhus. 
 

 
Situationsplan, der viser placeringen af det nye sommerhus. 
 
Sommerhuset opføres som et træhus med tagpap og holdes i mørke 
farver. 
  

  
Illustrationer, der viser farve- og materialevalg til det nye sommerhus. 
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Grundet oversvømmelsessikring reguleres terrænet så det hæves til 
kote 2,25 jf. nedenstående terrænplan. Princippet for terrænregulerin-
gen er at ”trække skrænten” fra kote 2,25 ned til huset og herfra skrå-
ner grunden ud med syd inden for havearealet, således der bliver en 
gradueret overgang mellem skrænt mod nord, nyt sommerhus og for-
anliggende terræn i haven. På trods af terrænregulering og den hæ-
vede sokkelkote vil det nye sommerhus være lavere end det eksiste-
rende sommerhus som erstattes. 
 

 
Princip for ansøgt terrænregulering. 
 
Orientering 
Der er forud for denne afgørelse ikke foretaget høring af naboer jf. 
planlovens § 35, stk. 5, da kommunen har vurderet, at afgørelsen er 
af underordnet betydning, da sommerhuset opføres som erstatning 
for et eksisterende sommerhus med samme placering og tilnærmel-
sesvis samme omfang. Sommerhuset bliver udvidet med 15,1 m2 

med henblik på etablering af tidssvarende isolering og sanitære facili-
teter. Struer Kommune vurderer på den baggrund, at afgørelsen er af 
underordnet betydning for naboer. 
 
Begrundelse 
Struer Kommune vurderer, at genopførelse af sommerhuset kan tilla-
des, da det nye sommerhus opføres med omtrent samme placering 
og karakter som det gamle. Det nye sommerhus udvides i begrænset 
omfang med henblik på modernisering af bad/toilet samt tidssvarende 
isolering. Struer Kommune lægger særlig vægt på at genopførelse af 
sommerhuset sker inden for tilsvarende rammer som det eksiste-
rende sommerhus. 
 
Det ansøgte opføres inden for Kystnærhedszonen og landskabsud-
pegningerne ”større sammenhængende landskaber” og ”kulturpræget 
kystlandskab” samt udpegningen ”særlige udsigter”. Området udgø-
res af hævet havbund, og det ansøgte er beliggende lavt i 
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landskabet. Landskabet er fladt og den eksisterende bebyggelse er 
omgivet af dyrkede marker og beskyttet natur. Det flade landskab og 
de store ubebyggede arealer udgør bl.a. de særlige udsigter i områ-
det. Det ansøgte opføres som genopførelse af eksisterende sommer-
hus, og vil dermed ikke påvirke Kystlandskabet og landskabsudpeg-
ningerne væsentligt. 
 
Det eksisterende sommerhus er udpeget som bevaringsværdig byg-
ning med mellem fredningsstatus (bevaringsværdi 5). Ejendommen 
ligger ikke i et område med kulturhistorisk bevaringsværdi. I henhold 
til retningslinjerne for værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige 
bygninger i Struer Kommuneplan 2020, er det bevaringsværdige byg-
ninger i klasse 1-4, der skal bevares og løbende vedligeholdes. 
Struer Kommune vurderer på den baggrund at det eksisterende som-
merhus kan nedrives og genopføres som ansøgt. 
 
Sommerhuset ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter 
derfor dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet har 
givet dispensation til det ansøgte den 19. januar 2022 samt supple-
rende dispensation til terrænregulering d. 12. oktober 2022. 
 
Sommerhuset ligger i et område der er omfattet af udpegninger for 
klimatilpasning, nærmere bestemt risikokortlagt for oversvømmelse 
10-20 år. I den gældende klimatilpasningsplan for Struer Kommune er 
det foreslåede sikringsniveau ift. oversvømmelse i området angivet til 
kote +2,46. Terrænregulering som ansøgt giver mulighed for at op-
føre bebyggelsen med overkant sokkel i kote 2.46, og det ansøgte 
følger dermed det anbefalede sikringsniveau. 
 
Sommerhuset ligger indenfor Natura 2000-område (nr. 62, Venø, 
Venø Sund). Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 55 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 55. Der er ca. 15 m til nærmeste nærme-
ste naturområde beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er 
Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke giver anled-
ning til nogen væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttel-
sesområder herunder, vil være til hindre for at gunstig bevaringssta-
tus kan opnås eller opretholdes. Ved vurderingen er der særligt lagt 
vægt på, at der er tale om genopførsel af et eksisterende sommer-
hus, og det bygningsnære areal er allerede udlagt som have. Det an-
søgte vil således ikke medføre en væsentlig påvirkning af de naturty-
per, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, 
og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering. 
 
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. 
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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) 
 
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. 
 
Byggetilladelse 
Du skal være opmærksom på, at tilladelsen ikke må udnyttes, før kla-
gefristen er udløbet, og kommunen har meddelt tilladelse efter bygge-
loven.  
 
Derudover gør vi opmærksom på, at der i forbindelse med sagsbe-
handlingen af denne tilladelse kun er set på byggeriets placering og 
størrelse og ikke på, om byggeriet lever op til kravene i byggeloven. 
 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 
 
 
Kopi sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforening - e-mail: dnstruer-sager@dn.dk 
DOF’s lokalgruppe - e-mail: struer@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening - e-mail: natur@dof.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Eva Poulsgaard Thrane 
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BILAG TIL AFGØRELSE - Havstokken 5, Venø, 7600 Struer - 
Landzonetilladelse til nyt byggeri, j.nr. 01.03.03-P19-12-22 
 
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 onsdag den 29. december 2022 
kl. 23:59. En klage over afgørelsen har opsættende virkning. Det vil 
sige, at denne afgørelse er gældende, før klagenævnet har truffet en 
afgørelse i sagen. 
 
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

