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Kort 1. Gældende rammeafgrænsning for 1 C 9, 1 E 6, 2 C 3 og 2 E 4

Kort 2. Fremtidig rammeafgrænsning 1 C 9, 1 E 6 og 2 C 3.  2 E 4 udgår.
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Redegørelse
Kommuneplantillæg nr. 4 omhandler kommuneplanramme 1 C 9, 1 E 6, 2 C 3 og 2 E 4.
Området anvendes som aflastningsområde og erhvervsområde i den sydlige del af Struer by. 
I dag er der udvalgsvarebutikker med pladskrævende varegrupper, produktionsvirksomheder, 
kontorer og transportvirksomhed.
Kommuneplantillægget har til formål at udvide anvendelsesmulighederne for området og 
samtidig udvide området, som kan anvendes til udvalgsvarebutikker fremadrettet. Helt konkret 
giver kommuneplantillægget også mulighed for, at der kan etableres én dagligvarebutik inden 
for enten kommuneplanramme 1 C 9 eller 2 C 3. 
Derudover er der behov for i større omfang at etablere liberalt erhverv i form at blandt andet kon-
torer som selvstændige virksomheder eller i tilknytning til eksempelvis produktionsvirksomheder.
Samtidig er der et ønske om at udvide aflastningsområdet vest for Holstebrovej med ramme-
område 2 E 4. Dette område får samme bestemmelser som 2 C 3. 
Redegørelse for Struer Kommunes aflastningsområde indeholder en vurdering af effekterne ved 
den geografiske afgrænsning af aflastningsområdet samt for etablering af 1 ny dagligvarebutik 
i aflastningsområdet. Redegørelsen er vedlagt kommuneplantillægget.

Der udarbejdes kommuneplantillæg, som giver mulighed for: 
 - Én dagligvarebutik i enten rammeområde 1 C 9 eller 2 C 3 på 1.200 m2.
 - Etablering af liberalt erhverv i rammeområde 1 E 6.
 - Rammeområde 2 C 3 udvides med rammeområde 2 E 4. Rammeområdet bliver en  
   del af aflastningsområdet og har samme bestemmelser som 2 C 3.

Eksisterende virksomheder som er beliggende indenfor rammeområderne, er opført efter  
gældende bestemmelser på opførelsestidspunktet.

Proces
Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 blev behandlet politisk i januar 2021. Struer Byråd godkendte 
den 27. januar 2021 forslaget til offentlig høring.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 sammen med lokalplan nr. 346 er sendt i offentlig høring i 
perioden 22. februar til den 19. april 2022.
Kommuneplantillæg nr. 4 er vedtaget den 30. august 2022 og offentliggjort den 2. september 
2022.

Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Ifølge Lov om Planlægning kan Byrådet inden for byzone modsætte sig udstykning og bebyggel-
se, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan ikke nedlægges, 
når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er 
tilvejebragt før kommuneplanen.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse 
eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller an-
vendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke 
nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er omfattet af en lokalplan eller 
byplanvedtægt.
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Miljøscreening
Der er efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 
gennemført en screening for miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 4.

Screeningsresultatet indgår som bilag til kommuneplantillægget, og det har ikke givet anledning 
til, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.

Gældende kommuneplanramme    
Gældende kommuneplanramme  1 C 9
Kommuneplanramme 1 C 9 udlægger lokalplanområdet til centerområde. Områdets anvendelse 
er fastlagt til kontor- og serviceerhverv, butikker, aflastningsområde

Områdets eksisterende anvendelse 1 C 9, se kort 1
Centerområde til butikker med særlige pladskrævende varegrupper og udvalgsvarebutikker 
og liberalt erhverv.
Bebyggelsesprocent: 50 af den enkelte ejendom
Etageantal: maks. 2 etager
Bygningshøjde: maks. 8,5 meter

Gældende kommuneplanramme  1 E 6
Kommuneplanramme 1 E 6 udlægger lokalplanområdet til erhvervsområde. Områdets an-
vendelse er fastlagt til kontor- og serviceerhverv, let industri og håndværk, virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav, produktionsvirksomhed, aflastningsområde.

Områdets eksisterende anvendelse 1 E 6, se kort 1
Erhvervsområde til produktionserhverv, facadeerhverv og kontorer i tilknytning til virksomheder.
Bebyggelsesprocent: 50 af den enkelte ejendom

Gældende kommuneplanramme  2 C 3
Kommuneplanramme 2 C 3 udlægger lokalplanområdet til centerområde. Områdets anvendelse 
er fastlagt til butikker med særligt pladskrævende varer, aflastningsområde.

Områdets eksisterende anvendelse 2 C 3, se kort 1
Centerområde som aflastningsområde med plads til udvalgsvarebutikker og butikker med særlig 
pladskrævende varegrupper.
Bebyggelsesprocent: 50 af den enkelte ejendom
Etageantal: maks. 2 etager
Bygningshøjde: maks. 12 meter

Gældende kommuneplanramme  2 E 4

KO
M

M
U

N
EPLA

N
TILLÆ

G
 N

R. 4
100m

© Struer Kommune og SDFE

Papirformat: A4



Kommuneplanramme 2 E 4 udlægger lokalplanområdet til erhvervsområde.

Områdets eksisterende anvendelse 2 E 4, se kort 1
Erhvervsområde i form af virksomheder med stort transportbehov.
Bebyggelsesprocent: 50 af den enkelte ejendom
Bygningshøjde: maks. 12 meter
Bygningsdele: maks. 18 meter (særlige hensyn til virksomhedens funktion og drift)

Fremtidig anvendelse
Områdets fremtidige anvendelse 1 C 9, se kort 2
Centerområde til butikker med maksimalt 1 dagligvarebutik, særlige pladskrævende vare-
grupper og udvalgsvarebutikker og kontor- og serviceerhverv herunder liberalt erhverv samt 
undervisningsformål.
Bebyggelsesprocent: 50 af den enkelte ejendom
Bygningshøjde: maks. 8,5 meter 

Inden for rammeområde 1 C 9 og 2 C 3 kan der samlet set maksimalt opføres 1 dagligvarebutik. 
Der henvises til retningslinje nr. 19

Områdets fremtidige anvendelse 1 E 6, se kort 2
Erhvervsområde til produktionserhverv, facadeerhverv og kontorer i tilknytning til virksomheder, 
liberalt erhverv samt forsyningsanlæg.
Bebyggelsesprocent: 50 af den enkelte ejendom
Bygningshøjde: maks. 12 meter

Områdets fremtidige anvendelse 2 C 3, se kort 2
Centerområde til butikker med maksimalt 1 dagligvarebutik, særlige pladskrævende varegrupper 
og udvalgsvarebutikker og liberale erhverv.
Rammeområde 2 E 4 udgår, og arealet omfattes af rammeområde 2 C 3. Området bliver en 
del af aflastningsområdet og har samme bestemmelser som 2 C 3.
Fremadrettet kan der ikke etableres nye forhold for hverken eksisterende eller fremtidige virk-
somheder, som strider mod anvendelsesbestemmelser i aflastningsområdet. 

Inden for rammeområde 1 C 9 og 2 C 3 kan der maksimalt opføres 1 dagligvarebutik. Der 
henvises til retningslinje nr. 19

Retningslinje 19
Retningslinje 19 - Restrummelighed og maksimale bruttoetageareal til butiksformål og tilhørende 
redegørelse tilpasses rammeændringerne i 1 C 9 og 2 C 3. 

By Centerom-
råde

Bruttoareal 
m2

Ny areal-
ramme m2

Restrummelig-
hed m2

M a k s m a l 
antal daglig-
varebutik

M a k s i m a l 
s t ø r r e l s e 
dagligvare-
butik

Minimal størrel-
se udvalgsvare-
butik m2

Maksimal stør-
relse udvalgsva-
rebutik m2

Struer 1 C 9 6.100 7.500

2 C 2 7.960 1 1.200 2.500

2 C 3 5.130 7.500

1 C 9

2 C 3

1 1.200

I alt 19.200 30.400 11.200 2 2.400



Bilag
Bilag 1  Redegørelse for aflastningsområde i Struer by

Bilag 2  Screening for krav om miljøvurdering



Bilag 1
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Miljøvurdering af planer og programmer – scree-
ning - Kommuneplantillæg 
 
 
Beskrivelse af planforslaget 
Der er ønske om ny dagligvarebutik inden for rammeområde 1 C 9 samt ønske om 
udvidelse af aflastningsområdet mod syd på den vestlige side af Holstebrovej ramme-
område 2 C 3. Udvidelsen af aflastningsområdet omfatter rammeområde 2 E 4. Det 
kræver ændring i henholdsvis anvendelsesbestemmelserne og den geografiske af-
grænsning i kommuneplanrammerne.  
Der ønskes ligeledes, at der gives mulighed for liberalt erhverv i 1 E 6. 
 

 
 
 

  

Bilag 2
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PLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING, OG HVILKE EFFEKTER 
MEDFØRER GENNEMFØRSEL AF PLANEN 
Landsplanlægning Planen er ikke i strid med landsplanlæg-

ningen.
Kommuneplan Planområdet er omfattet af kommuneplan-

ramme 1 C 9 og 2 C 3 som udlægger om-
rådet som aflastningsområde. 1 E 6 og 2 E 
4 som udlægger området som erhvervs-
område.  
Rammen giver i dag ikke mulighed for at 
etablering af dagligvarebutik.  
Der udarbejdes kommuneplantillæg, som 
giver mulighed:  

- Én dagligvarebutik i rammeområde 
1 C 9. 

- Etablering af liberalt erhverv i ram-
meområde 1 E 6. 

- Rammeområde 2 C 3 udvides med 
rammeområde 2 E 4. Rammeom-
rådet bliver en del af aflastnings-
området og har samme bestem-
melser som 2 C 3. 

Gældende lokalplan Lokalplan nr. 346 – Aflastningsområde ved 
Industri Vest, er under udarbejdelse for 
rammeområde 1 C 9 og 1 E 6. Lokalpla-
nen giver mulighed for etablering af én 
dagligvarebutik samt mulighed for liberalt 
erhverv i rammeområde 1 E 6. 
Lokalplan nr. 211 er gældende for området 
vest for Holstebrovej. Aflastningsområdet 2 
C 3 udvides til også at omfatte 2 E 4.   

Anden planlægning Ikke relevant 

 
 

 
 

Positiv (+) 

Neutral (O) 

Negativ (-) 

BEMÆRKNINGER 
 

 Begrundelser for vurderingen med 
hensyn til påvirkningsgraden. 

 Uddybning af hvad der bør undersø-
ges nærmere i en eventuel miljørap-
port. 

 Henvisning til hvordan vurderingen 
eventuelt allerede indgår i eksempel-
vis andre planer, lovgivning, undersø-
gelser mv.  
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BY- OG KULTURMILJØ 
OG LANDSKAB   

Byarkitektonisk værdi O 

Der findes ingen kulturhistoriske værdier 
eller bevaringsværdige bygninger inden for 
området. 
Lokalplanområdet er i henhold til gælden-
de lokalplaner omfattet byggelinjer. Lokal-
planområdet er ikke omfattet beskyttelses-
linjer.

Landskabsarkitektonisk 
værdi 
 

O Der er ingen særlig værdifulde landskaber 
i området. 

Kulturarv og arkæologiske 
forhold 
 

O 

Området er beliggende udenfor den histo-
riske bymidte. Der er ingen kulturarvsfor-
hold som bliver berørt. 
Der findes ingen fredninger inden for plan-
området.

Rekreative områder O Ikke relevant grundet kommuneplanram-
mens formål. 

NATURBESKYTTELSE   

Geologiske særpræg 
 O 

Der findes ingen geologiske interesseom-
råder eller beskyttelsesområder inden for 
lokalplanområdet.

Skovrejs-
ning/skovnedlæggelse 
 

O 
Området indeholder ikke eksisterende 
skov. 
Der skabes eller fjernes ikke skov. 

Dyre- og planteliv samt bi-
ologisk mangfoldighed 
 

O 

Bilag IV-arter 
En række arter af planter og dyr, de så-
kaldte bilag IV-arter, er omfattet af en sær-
lig streng beskyttelse i alle EU-
medlemsstater herunder Danmark. Det 
gælder for dyrearterne, at der er et gene-
relt forbud mod at beskadige eller ødelæg-
ge yngle- og rasteområde i deres naturlige 
udbredelsesområde, mens der for plante-
arterne er forbud mod at ødelægge dem. 
Forbuddet gælder uanset om disse dyr og 
planter findes inden for eller uden for be-
skyttede naturområder. 
Arealerne vurderes ikke at være egnet 
som raste-, yngle-, eller voksested for bilag 
IV-arter. Planens indhold vurderes derfor 
ikke at ville påvirke disse arter i negativ 
retning.

Beskyttede naturområ-
der/fredning/Natura 2000-
områder  
 

O 

Natura 2000 områder  
Lokalplanens område ligger ca. 2,4 km fra 
nærmeste Natura 2000 område nr. 62 
(Venø, Venø Sund). Planområdet ligger i 
byzone og der bygges på arealer, hvor der 
er bebyggelse, befæstede arealer i dag 
eller planerede grønne flader og som ikke 
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vurderes at udgøre et egnet ynglested for 
nogen af arterne på udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000-området. 
Lokalplanens område ligger ca. 1,3 fra 
Natur- og vildtreservater Stuer Bugt/ Venø 
Sund.  
 
Alene på baggrund af den store afstand til 
det internationale naturbeskyttelsesområ-
de og planernes omfang, er det kommu-
nens vurdering, at det kan udelukkes, at 
projektudviklingen kan skade arter eller 
naturtyper, som udgår udpegningsgrund-
laget for Natur 2000-området. Der er ved-
taget en Natura 2000-plan for det interna-
tionale naturbeskyttelsesområde og pro-
jektudviklingen af lokalplanens område 
vurderes at være foreneligt med denne 
plans bevaringsmålsætninger. 
 
§ 3-natur 
Inden for lokalplanområdet er der ikke re-
gistreret naturtyper, som er beskyttet i 
henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. 

MILJØFORHOLD   

Støj og vibrationer O 

Den sydlige del af rammeområdet er pla-
ceret ved siden af 2 E 5 som er erhvervs-
område forbeholdt produktionsvirksomhed. 
I henhold til Kommunens retningslinjer, 
Der er udlagt en zone fra 2 E 5 som be-
tegnes som konsekvensområde. Inden for 
konsekvensområder kan der ikke planlæg-
ges for miljøfølsomme anvendelser som 
bolig og kontor, medmindre det kan sikres 
ved afværgeforanstaltninger, at anvendel-
se ikke vil være begrænsede for produkti-
onsvirksomhedernes drifts- og udviklings-
muligheder. Jvf. Kommuneplan 2020 ret-
ningslinjer for erhvervsudvikling. 
Støj vurderes ikke at få konsekvenser for 
rammeområdet.

Lys og/eller refleksioner O Ikke relevant 

Luft O 
Ændringer i kommuneplanrammen vurde-
res ikke at øge luftforureningen i området 
væsentligt.

Jord O 

Området er områdeklassificeret med krav 
til analyse, men der er ikke kortlagt forure-
ning på området. Konstateres der forure-
ning under bygge- eller jordarbejde skal 
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processen standes jf. Jordforureningslo-
vens §71.

Grundvand O 

Kommuneplanramme 1 C 9 og 1 E 6 er 
inddelt i to områder, hvor 2/3 del af områ-
dets sydlige del er markeret med særlige 
drikkevandsinteresser. Kommuneplan-
rammens tiltag vil ikke få betydning for 
drikkevandet. 

Overfladevand 
 O 

Planområdet ligger inden for spildevands-
planens kloakopland HV4A, hvor der er 
separatkloakeret.  
I tilfælde af væsentlig forøgelse af det be-
fæstede areal, skal dette håndteres som 
en del af den almindelige kloakering af 
området. Dette skal afklares med Struer 
Energi.  
Håndtering af regnvand skal foregå på 
egen grund.

Udledning af spildevand O 
Området skal kloakeres i henhold til spil-
devandsplanen. Området skal være sepa-
ratkloakeret.

Lugt O I forbindelse med planlagte aktiviteter for-
ventes der ingen luftgener 

Brand/eksplosion, giftpå-
virkning O Ikke relevant 

RESSOURCEANVEN-
DELSE   

Arealforbrug O 
Arealet er udlagt til byzone.  
Arealforbruget intensiveres ikke af betyd-
ning ved ændringen.

Energiforbrug O Ikke relevant 

Vandforbrug O Ikke relevant 
Produkter, materialer, rå-
stoffer O Ikke relevant 

Kemikalier, miljøfremmede 
stoffer O Ikke relevant 

Affald, genanvendelse O Ikke relevant 
BEFOLKNING OG 
SUNDHED   

Tryghed 
(herunder kriminalitet) O Ikke relevant 

Social aktivitet O Ikke relevant 

Adgang til offentlige funkti-
oner O 

Der skabes mulighed for etablering af en 
ny dagligvarebutik i byen, som er med til at 
fastholde områdets daglige forsyning.

Sårbare grupper  
(adgang/tilgængelighed) O Ikke relevant 

Fremkommelighed O Ikke relevant 
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TRAFIK   

Sikkerhed  Området vejbetjenes af eksisterende veje. 

Energiforbrug O Ikke relevant 

Trafikafvikling og -
kapacitet O 

Etablering af én dagligvarebutik vil øge 
trafikmængden lokalt i området omkring 
dagligvarebutikken. Det formodes det pri-
mært vil være folk som bor i området og 
evt. pendlere som benytter dagligvarebu-
tikken. Trafikkapaciteten kan fremadrettet 
håndteres indenfor nuværende rammer.

Trafikstøj O Der vil ikke være en væsentlig ændring af 
trafikstøjen fra Holstebrovej.  

 
 
 
AFGØRELSE AF SCREENING 
Skal der gennemføres en 
miljøvurdering Nej 
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Begrundelse 

 
Struer Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter 
screenet ovenstående kommuneplantillæg i forhold til 
lovens bilag 3. 
 
På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ik-
ke er omfattet af krav om miljøvurdering. 
Planen er ikke omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 
1, nr. 1) 8,1,3 – 8,2,2 
 
Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladel-
ser, men planen antages dog ikke at få væsentlig ind-
virkning på miljøet (§ 8, stk. 1, nr. 3), fordi: 
 

- Trafikkapaciteten i planområdet vil være den samme. 
Dog tilføjes én dagligvarebutik, men det vurderes, at 
denne benyttes af borgere som er bosat i området og 
evt. pendlere. 

- Det vurderes, at trafikstøjen ikke ændres væsentlig i 
forbindelse med tilføjelse af én dagligvarebutik, en min-
dre udvidelse af aflastningsområdet og udvidelse af libe-
ralt erhverv. 

- Der er ingen særlige værdifulde landskaber i områder 
og områdets karakter ændrer sig ikke i forbindelse med 
planområdets ændringer. 
 
Planen vurderes heller ikke at have en væsentlig ind-
virkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-
område) (§ 8, stk. 1, nr. 2). 

 
 

 


