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LANDZONETILLADELSE TIL HØNSEHUS 
Struer Kommune har den 28. februar 2022 modtaget en ansøgning 
om tilladelse til udvidelse af stuehuset samt opførelse af hønsehus, 
pavillon og brændeskur på ejendommen matr.nr. 2b, Volstrup Hgd., 
Hjerm beliggende Sofienlundvej 8, 7560 Hjerm.  
 
På ansøgningstidspunktet er stuehuset udvidet og hønsehus, pavillon 
og brændeskur er opført. 
 
Struer Kommune meddeler hermed lovliggørende landzonetilladelse 
efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af hønsehus, der ikke er op-
ført i tilknytning til ejendommens stuehus/hidtidige bebyggelsesarea-
ler. Udvidelse af stuehuset samt opførelse af pavillon og brændeskur 
på ejendommen kræver ikke landzonetilladelse. 
 

 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

• At bebyggelsen fastholdes som beskrevet i ansøgningen. 
 
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 28. juni 2022. 
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Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Ejendommen er en beboelsesejendom på ca. 2,3 ha og ligger i land-
zone. Ejendommens bebyggelse består af et stuehus på ca. 123 m2 
og to garager på henholdsvis 42 m2 og 80 m2. Derudover er der, uden 
tilladelse, etableret hønsehus, pavillon og brændeskur. Pavillonen er 
opført omkring år 2009 og er placeret i tilknytning til stuehuset i en af-
stand af ca. 14 m. Brændeskuret er opført omkring år 1992 og er pla-
ceret umiddelbart syd for eksisterende stuehus og garage i en af-
stand af ca. 20 m fra stuehuset. Hønsehuset er opført omkring år 
2010 og er placeret i en afstand af ca. 37 m vest for stuehuset. Høn-
sehuset er placeret i forlængelse af hønsegården, der er etableret i 
forlængelse af ejendommens ene garage.  
 
Stuehuset er oprindeligt opført i 1904 med et boligareal på 66 m2 og i 
forlængelse heraf et fyr-og redskabsrum på 30,9 m2. Boligarealet er 
omkring år 1975 udvidet med en tilbygning på 25,8 m2. På et senere 
tidspunkt, før nuværende ejers adkomst af ejendommen, er fyr- og 
redskabsrummet blevet indrettet til soveværelse, badeværelse og tek-
nikrum og dermed inddraget til boligarealet. Der er ikke indhentet 
byggetilladelse til sidstnævnte anvendelsesændring af fyr- og red-
skabsrum. 
 
Samlet set er der på ejendommen 123 m2 bebyggelse, der anvendes 
til beboelse og ca. 152 m2 bebyggelse, der anvendes til udhuse, pa-
villon, garage m.v. 
 
Nuværende ejer har ansøgt Struer Kommune om lovliggørende byg-
getilladelse til stuehus, hønsehus, pavillon og brændeskur. 
 
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 for naboer, da de nærmeste naboer bor i en 
afstand af 200 m fra det ansøgte. Derudover udgør omfanget af den 
ansøgte bebyggelse en lille andel af ejendommens samlede lovligt 
opførte bebyggelse. 
  
Begrundelse 
Da ejendommen ligger i landzone kan opførelse af ny bebyggelse og 
ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse kræve landzonetilla-
delse. 
 
Struer Kommune vurderer, at ombygningen af stuehuset ikke kræver 
landzonetilladelse, da det iht. planlovens § 36, stk. 1, nr. 10 ikke kræ-
ver landzonetilladelse at udvide et helårshus i landzone, hvis husets 
samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m2. 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 
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Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygnin-
ger på højst 50 m2 kræver ikke landzonetilladelse, når disse opføres i 
tilknytning til enfamiliehuset/ejendommens hidtidige bebyggelsesare-
aler iht. planlovens § 36, stk. 1, nr. 8. Struer Kommune vurderer at 
pavillon og brændeskur opfylder tilknytningskravet. Hønsehuset er 
derimod placeret i en afstand af ca. 37 m fra stuehuset, og Struer 
Kommune vurderer heraf at kravet om tilknytning ikke er opfyldt og 
dermed kræver lovliggørelse af hønsehuset landzonetilladelse. 
Denne vurdering tager udgangspunkt i at ejendommens garage mod 
vest er placeret i den yderste grænse i forhold til kravet om tilknytning 
samt ønsket om at ejendommens bebyggelsesarealer fremadrettet 
opleves som en samlet helhed. 
 
Struer kommune vurderer med udgangspunkt i hønsehusets størrelse 
og tilknytningen til den lovligt opførte garage, at landzonetilladelse til 
hønsehuset ikke vil tilsidesætte de hensyn, der skal varetages med 
landzonebestemmelserne. Struer Kommune har lagt vægt på at høn-
sehuset har en beskeden størrelse og i øvrigt er placeret i tilknytnin-
gen til ejendommens rekreative havearealer.  
 
Ejendommen ligger inden for et område, der i kommuneplanen er ud-
peget som bevaringsværdigt landskab, større sammenhængende 
landskaber, område med særlige udsigter, grønt danmarkskort og na-
turbeskyttelsesområder.  
 
Inden for bevaringsværdige landskaber, kan der som hovedregel kun 
opføres nybyggeri, tekniske anlæg, skovrejsning og lignende, hvis 
der forelægger særlige omstændigheder og inden for de større sam-
menhængende landskaber skal indsatser for at styrke natur, landskab 
og friluftsliv prioriteres højt. I områder med særlige udsigtsmuligheder 
må der ikke ske ændringer i arealanvendelse og etableres ny bebyg-
gelse eller tekniske anlæg, der væsentligt kan påvirke de særlige ud-
sigter og visuelle sammenhænge, der ligger til grund for udpegnin-
gen. 
 
Inden for Grønt Danmarkskort skal de særlige naturområder bevares 
og søges forbedret, og det samlede naturnetværk skal søges udvik-
let. For de særlige værdifulde naturområder(naturbeskyttelsesområ-
der) gælder, at der ikke kan tillades indgreb, der tilsidesætter beskyt-
telseshensynene i områderne. 
 
Struer Kommune vurderer at det ansøgte, på grund af størrelse og 
beliggenhed, ikke vil have indvirkning på natur- og landskabsudpeg-
ningerne i Kommuneplanen 2020. 
 
Det ansøgte ligger inden for skovbyggelinjen og kystnærhedszone. 
Bygningen har på grund af størrelse og beliggenhed helt underordnet 
betydning for de nationale interesser indenfor kysnærhedszone og 
byggeriet vil ikke påvirke skovbrynet som værdifuldt levested for plan-
ter og dyr. 
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Der er ca. 4,2 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og ca. 35 m til nærmeste naturområde 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Struer Kommunes 
vurdering, at ansøgte projekt ikke giver anledning til nogen væsentlig 
påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder herunder vil 
være til hindre for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opret-
holdes. Vurderingen er truffet på baggrund af, det ansøgtes omfang 
og placering. 
  
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) 
 
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.  
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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 

mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - Sofienlundvej 8, 7560 Hjerm - Landzo-
netilladelse - Lovliggørelse af inddraget udhus til beboelse, samt 
lovliggørelse af diverse udhuse, j.nr. 01.03.03-P19-11-22 
 
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 tirsdag den 26. juli 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

