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Kopi til underretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE AFSLAG 
Struer Kommune har den 29. marts 2022 modtaget en ansøgning om 
tilladelse til at opstille en SWP 25 kW husstandsvindmølle til levering 
af grøn energi på ejendommen matr.nr. 3a, Venø by, Venø belig-
gende Nørskovvej 15, 7600 Struer.  
 
Struer Kommune meddeler hermed afslag på landzoneansøgningen 
til opstilling af husstandsvindmøllen på ejendommen efter planlovens 
§ 35, stk. 1. 
 

 
Figur 1 – Oversigtskort. Den røde firkant angiver den ønskede placering af hus-

standsvindmøllen. 
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Baggrund 
Du ønsker at opstille 1 stk. SWP 25 kW husstandsvindmølle for at for-
syne landejendommen med grøn energi for at gøre denne mere selv-
forsynende. 
 
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 der gives afslag på landzo-
netilladelsen. 
 
Begrundelse 
Struer Kommune vurderer, at den ønskede opstilling af en SWP 
25kW husstandsvindmølle er i konflikt med kommuneplanens ret-
ningslinjer omkring landskab og kystnærhedszonen. 
 
Området hvor husstandsvindmøllen ønskes opsat er i kommunepla-
nen udpeget som bevaringsværdigt landskab – nærmere bestemt 
landskabskarakterområdet Venø. Ejendommens samlede bebyggelse 
ligger inden for et område udpeget som kulturpræget landskab og 
grænser op til et sammenhængende område udpeget som naturpræ-
get kystlandskab. 
 
Den ansøgte placering af husstandsvindmøllen er inden for udpegnin-
gen kulturpræget landskab, som blandt andet er karakteriseret ved 
overvejende intensiv dyrket landskab, spredt bebyggelse, tekniske 
anlæg og mange hegn. Den ansøgte placering af husstandsvindmøl-
len ligger i en afstand af ca. 100 meter fra kystforlandet og udpegnin-
gen af det naturprægede kystlandskab, hvor udsigten til Limfjords-
landskabet er af stor betydning. Da det ansøgte omhandler en 25 me-
ter høj husstandsvindmølle, vurderer Struer Kommune at denne vil 
have væsentlig indvirkning på kystforlandet og det naturprægede 
kystlandskab. 
 
Det ansøgte grænser op til et område med særlige udsigtsmuligheder 
og i nærhed til udsigtspunkter, som udgør værdifulde landskabsele-
menter i området. Kystforlandet på Venø er særligt sårbar overfor tek-
niske anlæg, der kan virke forstyrrende eller uroligt på landskabet. 
Struer Kommune vurderer at en opstilling af den ønskede husstands-
vindmølle med placering i umiddelbar nærhed til kystforlandet og 
kystlandskabet, som i forvejen er uden større tekniske anlæg, vil 
være i konflikt med det ønskede formål med landskabet da det må 
forventes at ændre den nuværende landskabsoplevelse. 
 
Ligeledes er den ansøgte placering indenfor kystnærhedszonen hvor 
formålet er at bevare den åbne kyststrækning. For at friholde disse 
områder for yderligere bebyggelse kræves der en særlig begrundelse 
for den kystnære placering ved opførsel af yderligere bebyggelse jf. 
kommuneplanen. Det vurderes ikke at en opstilling af husstandsvind-
møllen går under den særlige begrundelse. Opstilling af en 25 meter 
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høj husstandsvindmølle vurderes også at være i strid med at bevare 
det åbne landskab. 
 
Øvrige bindinger uden indflydelse på afgørelsen 
Området er udpeget som værende et område med drikkevandsinte-
resser, derudover er der placeret drikkevandsboringer i området, men 
over 100 meter fra den ønskede placering. Det vurderes ikke at hver-
ken anlægsfasen eller driftsfasen af en husstandsvindmølle på den 
ønskede placering vil have nogen påvirkning af grundvandet.  
 
Den ønskede placering er indenfor ”Grønt Danmarkskort” og marke-
ret som potentielt naturområde. Disse områder skal som udgangs-
punkt friholdes for bl.a. tekniske anlæg som vil forringe muligheden 
for at oprette nye naturområder eller etablere sammenhæng mellem 
eksisterende naturområder. Opstilling af en enkelt husstandsvind-
mølle indenfor det område vurderes ikke at stride imod det formål da 
den placeres i tæt tilknytning til eksisterende bygninger, og derudover 
ønskes placeret på i forvejen dyrket jord. 
Området er markeret som særlig værdifuldt landbrugsområde. En op-
stilling af en husstandsvindmølle på den ønskede placering vurderes 
ikke at være i konflikt med dette da opstillingen kun kræver et relativt 
lille areal af jorden. 
 
Der er ca. 280 meter til nærmeste internationale naturbeskyttelses-
område (Natura 2000-område) og ca.200 meter til nærmeste natur-
område beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Struer 
Kommunes vurdering, at en enkelt husstandsvindmølle ikke vil have 
en negativ indflydelse på fuglelivet knyttet til det omkringliggende fug-
lebeskyttelsesområde. 
 
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  
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- Ulv  
- Bæver 
- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, 
langøret- og brunflagermus) 
 
På Venø er der tidligere registreret 3 arter af flagermus (Syd-, Skim-
mel-, og Troldflagermus) som alle er Bilag IV arter. Det kan for nuvæ-
rende ikke udelukkes at en husstandsvindmølle på den ønskede pla-
cering, nær potentielle flagermuseledelinjer, vil kunne påvirke flager-
musene negativt pga. risikoen for kollisioner. Nyopsatte vindmøller 
kan udgøre en øget risiko. 
 
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der ikke kan medde-
les landzonetilladelse til det ansøgte. 
 
 
 
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 
 
 
Henrik Christensen 
Natur- og planmedarbejder 

mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - Nørskovvej 15, Venø, 7600 Struer - 
Landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle, j.nr. 
01.03.03-P19-22-22 
 
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 torsdag den 30. juni 2022 kl. 
23:59.  
 
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

