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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 11. februar 2022 modtaget en ansøgning 
om tilladelse til at etablere en ca. 150 m2 parkeringsplads på ejen-
dommen matr.nr. 2b, Odby By, Odby, beliggende Vesterfjordsvej 10, 
7790 Thyholm.  
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
parkeringsområdet på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
 

 
Parkeringsområdet er markeret med rød. 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

- Parkeringsområdet skal etableres som angivet i ansøgnings-
materialet. 

- Der skal holdes en respektafstand på 1 meter til det beskyt-
tede dige, nord for det ansøgte område. 
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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 6. april 2022. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Strandbjerggaard ansøger om at etablere en grus-parkeringsplads i 
det nordøstlige hjørne af matrikel 2b, hvor at den eksisterende fælles 
privatvej, Vesterfjordsvej, går over og bliver til privat markvej til stran-
den. 
Vesterfjordsvej og markvejen er i dag en del af Odby sløjfen og er 
også markeret op sådan med pæle fra kommunens side. Der kommer 
jævnligt besøgende i bil som vil til stranden for at fiske, paraglide, 
bade og se Odby Klint. Tidligere parkerede disse på gårdspladsen el-
ler i vejsiden men for nogle år siden blev det markerede område ud-
lagt med græs af de tidligere ejere og et parkeringsskilt sat op. 
Mens dette fungerer, har det vist sig at skabe problemer for større kø-
retøjer samt i våde perioder hvor de kan sætte sig fast i græsset. Med 
den øgede fokus på området i forbindelse med Geopark Vestjylland 
ønsker vi at imødekomme den større mængde trafik ved at omdanne 
pladsen til en rigtig grus-parkeringsplads. 
 
Parkeringspladsen får en størrelse på ca. 150m2. Fra Vesterfjordsvej 
kan der køres gennem parkeringspladsen og videre ud på markvejen 
og ned på stranden. Markvejen må kun benyttes til fods og til hest og 
til arbejdsmæssig kørsel.  
Der er i praksis plads til op til 4 personbiler ad gangen. I perioder med 
markarbejde hvor markvejen ikke må afspærres er der plads til 1-2 
personbiler. 
Den anlægges med ca. 40 cm komprimeret grus (20 cm bundsik-
ringsgrus og 20 cm stabilgrus). Der afgraves ca. 10 cm af det øverste 
muldlag som vejkasse. Parkeringspladsen etableres med ensidig 
hældning på 5 o/oo.  
Afgravet jord fra vejkasse anvendes til afretning af rabatten omkring 
parkeringspladsen, således at højeste punkt af rabatten er på niveau 
med overkanten af stabilgruset, samt opfyldning af en den gamle ri-
debane nord for ejendommen.  
På parkeringspladsen opsættes skilte med information om Strand-
bjerggaard, Odby sløjfen og Odby Klint som en del af Geopark 
Vestjylland. 
 
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 der ikke sker en reel ændring af forhol-
dene. Der ansøges ikke om et større parkeringsområde end der i dag 
er afmærket og Struer Kommune vurderer på den baggrund, at afgø-
relsen er af underordnet betydning for naboer. 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/


 

3 
 

 
Begrundelse 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis bevarings-
værdige landskaber, klimatilpasning, kystnærhedszone, større sam-
menhængende landskaber, særlig værdifuldt landbrugsområde og 
særlige udsigter. 
 
Det ansøgte er placeret i et område, der er vurderet som værende i 
risiko for oversvømmelse og/eller erosion af kystlinjen. Der er tale om 
lav risiko og det ansøgte vurderes ikke at være sårbar overfor en 
eventuel klimahændelse. 
 
Det vurderes at tilladelsen ikke er i strid med udpegningen for kyst-
nærhedszone, da byggeriet påvirker de områder, som retningslinjerne 
skal varetage, i meget begrænset omfang og samtidig vurderes at 
være af underordnet national interesse. Vurderingen er blandt andet 
lavet på baggrund af det ansøgtes omfang og placering.  
 
Det vurderes at de landskabelige udpegninger ikke vil blive væsentlig 
påvirket. På baggrund af beliggenheden og omfanget af det ansøgte 
vil der ikke ske en forringelse af de landskabelige interesser. Det vur-
deres desuden, at det ansøgte, ikke vil medføre nogen væsentlig på-
virkning på de særlige udsigter. 
 
Det vurderes at tilladelsen er i overensstemmelse med kommunepla-
nens retningslinjer for særlig værdifulde landbrugsområder, da der 
ikke sker forringelse af landbrugets mulighed for at drive erhverv. 
 
Nord for det ansøgte areal ligger et beskyttet dige langs skel. 
Dette dige må ikke påvirkes af etableringen af parkeringsområdet. 
Der skal holdes en respektafstand på 1 meter fra parkeringsarealet til 
digets kant. Dette sker for at sikre digets tilstand. 
 
Der er ca. 310 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og ca. 110 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 placering 
og omfang. 
  
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 
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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) 
 
Det ansøgte vurderes ikke at påvirke eventuelle bilag IV-arter i områ-
det. Vurderingen er truffet på baggrund af det ansøgtes placering og 
omfang. 
 
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 
 
 
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 
 
Carsten Dietz Pedersen 

mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - Vesterfjordsvej 10 - Landzonetilladelse 
til parkeringsplads., j.nr. 01.03.03-P19-18-22 
 
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 4. maj 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

