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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPENSATION  
Struer Kommune har den 29. oktober 2020 modtaget ansøgning om 
dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til lovliggørelse af et 
opsat brændeskur på ejendommen 17s, Fovsing By, Fovsing belig-
gende Kilenvej 4, 7600 Struer.  
 
Struer Kommune meddeler hermed dispensation til det ansøgte efter 
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.  
 

 
Oversigtskort.  
Det ansøgte er markere med rød firkant, og fortidsmindebeskyttelses-
linjen 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 fredag den 24. september 2021.  
 
Tilladelsen udløber, hvis denne ikke er udnyttet inden 3 år efter at 
den er meddelt. 
 
Baggrund 
Du ønsker at få lovliggjort 2 udhuse på ejendommen, hvoraf det ene 
er beliggende inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen til en rundhøj. 
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Udhusene er opført i tilknytning til enfamiliehuset på tilstødende ejen-
dom Solvang 1. 
Brændeskuret er oplyst til at være på 8,75 m2 og er opført i sort be-
klædning og med sort tag. 
 
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. 
 
Brændeskuret er opført indenfor eksisterende haveanlæg i tilknytning 
til huset. Området er beliggende indenfor kommuneplanramme 5L1 
og landsbyafgrænsning. Området er udpeget som værdifuldt kultur-
miljø. 
 
Området bærer præg af landsbybebyggelse, som beliggende på en 
mindre villavej. Ejendommen er afgrænset med hæk-beplantning og 
enkelte træer og fremstår med et typisk haveanlæg. Udformningen, 
herunder højden på brændeskuret er tilpasset ejendommen og frem-
står som et naturligt element i området. 
 
Brændeskuret er placeret på den østlige side af rundhøjen, der af-
skærmes af parcelhuse og beplantning i forbindelse med disses ha-
veanlæg.  
Der er ikke visuel eller funktionel sammenhæng mellem det ansøgte 
og fortidsmindet   
 
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 5500 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000) og godt 360 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 di-
spensation til det ansøgte. 
 
Klage- og søgsmålsvejledning er vedlagt som bilag 
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Kopi sendt til: 
- Ejer af ejendom beliggende Solvang 1, 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) 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carsten Dietz Pedersen 
Planlægger 
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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 fredag den 22. oktober 2021 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. 

http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-kla-ge/planklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-kla-ge/planklagenaevnet/

