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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFSLAG PÅ ANSØGNING OM LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 12. september 2021 modtaget en ansøg-
ning om tilladelse til at opføre et udhus til ikke-erhvervsmæssige due-
hold på ejendommen matr.nr. 15r, Den mellemste Del, Vejrum belig-
gende Kronborgdige 17, 7600 Struer. 
 
Struer Kommune meddeler hermed afslag på ansøgning om landzo-
netilladelse til opførelse af udhus på ejendommen efter planlovens § 
35, stk. 1.  
 
Afgørelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk den 22. september 
2021 
 
Baggrund 
Du ønsker at opføre et skur med dimensionerne (H x L x B): 2,5 x 9,7 
x 2,5 m. Skuret ønskes opført i grå farve med hvide vinduer. Taget 
skal opføres med sorte tagsten i mat.  
Der er ansøgt om en bygning til 30 duer til ikke-erhvervsmæssigt an-
vendelse. 
 
Struer Kommune bemærker, at der blev meddelt afslag til et lignende 
projekt på ejendommen den 29. juni 2021.  
Der er i den nye ansøgning argumenteret for at den gældende dekla-
ration er 52 år gammel og ikke tidssvarende. Der er hertil ændret i di-
mensionerne og materialerne på det ansøgte udhus.  
 
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 tidligere er meddelt afslag til opfø-
relse af et udhus på ejendommen og i den forbindelse blev naboer 
hørt. 
 
Begrundelse 
Ejendommen er omfattet tinglyst deklaration af 28. maj 1969, der bl.a. 
regulerer anvendelse, placering og udnyttelse af ejendommen.  
Deklarationen angiver blandt andet, jf. §2, at der på hver parcel kun 
må opføres højst 2 garager eller én udbygning. Da der på 
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ejendommen allerede findes en garagebygning, anses det ansøgte 
som værende i strid med deklarationen.  
I §2 står der endvidere, at der på grundende ikke må holdes høns el-
ler anden fjerkræ. 
 
Struer Kommune vurderer at det ansøgte er i strid med gældende de-
klaration for området og en dispensation vil medføre en uheldig på-
virkning af området. At der i deklarationen specifik er fastsat bestem-
melser om dyrehold med fjerkræ er usædvanligt, hvorfor en dispensa-
tion fra dette vurderes at være væsentlig påvirkning og virke imod de-
klarationsområdets generelle karakter.  
Placeringen og brugen af det ansøgte vurderes at ville påvirke de om-
kringboende væsentligt, hvilket taler imod at meddele en landzonetil-
ladelse. 
 
At deklarationen er 52 år gammel, ændrer imidlertid ikke på at den er 
gældende og bindende for alle som er omfattet af den. En sådan de-
klaration vil være gældende indtil den bliver aflyst eller erstattet af en 
ny lokalplan.  
 
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 
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BILAG TIL AFGØRELSE - Kronborgdige 17 - Landzonetilladelse 
til skur til duer, j.nr. 01.03.03-P19-43-21 
 
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 20. oktober 2021 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

