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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE TIL ETABLERING AF MIDLERTIDIG 
ARBEJDSAREALER 

 
Struer kommune har den 3. september 2021 modtaget en ansøgning 
fra Banedanmark om landzonetilladelse til etablering af midlertidige 
arbejdspladser på matr.nr. 3x, Vejbjerggård Hgd., Humlum, matr.nr. 
89a Serup By, Odby samt opstilling af skurvogn på matr.nr. 3z, Vej-
bjerggård Hgd, Humlum. 
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
midlertidige arbejdspladser, samt opstilling af skurvogn på ejendom-
men efter planlovens § 35, stk. 1. 
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Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
- Det ansøgte skal etableres som angivet i ansøgningsmateria-

let, og områderne skal reetableres efter end brug. 
- Der skal holdes en afstand på 2 meter mellem den beskyttede 

natur og oplæg af materialer på arbejdsarealerne 
 
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 19. oktober 
2021. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
På Oddesundbroen er sporet teknisk udlevet og er derfor indstillet til 
fornyelse. Der er revner og råd i svellerne og for opretholdelse af tra-
fikken mellem Struer og Thisted, er en fornyelse nødvendig. Udfø-
relse af fornyelsen skal ske i sommeren 2022.  
 
Hovedarbejdspladsen på broens østside er på 7580 m2. Arbejds-
plads vest for broen er ca. 1000 m2. Se vedhæftede tegningsbilag for 
placeringer af de ansøgte arbejdsarealer.  
 
Arbejdspladserne skal benyttes til oplag af nye og brugte materialer i 
forbindelse med udskiftning af skinner, sveller, sporkonstruktion samt 
gangbroer i en samlet periode på omkring 7 måneder. De mulige akti-
viteter på pladserne omfatter bl.a. oplagring af skinner og sveller mv. 
Pladserne kan også blive brugt til nogle få skurvogne med velfærds-
faciliteter m.v. I det tilfælde vil alle tilslutninger, forsyning og lign. samt 
evt. byggetilladelse blive ansøgt særskilt. Den endelige indretning af 
arbejdspladserne varetages af entreprenøren.  
 
Endvidere ansøges om opstilling af skurvogn på ca. 13 m2 med toilet 
og spiseplads på parkeringsplads ved broen over Oddesund, således 
entreprenør kan benytte toiletfaciliteter tæt på arbejdsområdet. Der er 
indgået aftale med Naturstyrelsen om opstilling af skurvogn på parke-
ringspladsen.  
 
Arbejdspladserne etableres planmæssigt 1. april 2022. Skurvogn op-
sættes umiddelbart herefter. Anlægsarbejdet forventes afsluttet den 
30. september 2022.  
 
Arbejder tilrettelægges, så generne fra støj minimeres mest muligt 
bl.a. ved indretning af arbejdspladserne, så støjende aktiviteter i mu-
ligt omfang foregår længst væk fra naboer. Naboerne orienteres om 
det planlagte arbejde senest 14 dage før udførelse en sporspærring. 
Støvgener forebygges bl.a. ved at reducere spild og rengøre de be-
rørte veje samt bekæmpe støvgener ved vanding af arbejdsområder, 
veje, m.v. i tørre perioder. 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/
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Orientering 
Der er forud for denne afgørelse foretaget høring af naboer og parter i 
sagen jf. planlovens § 35, stk. 4. Kommunen har ikke modtaget be-
mærkninger til sagen.  
 
 
Begrundelse 
Det ansøgte er helt eller delvist omfattet af udpegninger for henholds-
vis: klimatilpasning, bevaringsværdige landskaber, særlige udsigter, 
fortidsmindeområde, kulturhistoriske bevaringsværdier, kystnærheds-
zone, lavbundareal, potentiale naturbeskyttelsesområde, økologiske 
forbindelseslinjer, strandbeskyttelse, større sammenhængende land-
skaber, særlige udsigter, værdifuldt kulturmiljø, specifikke geologiske 
bevaringsværdier, beskyttede naturtyper, kommuneplanrammer og 
lokalplanlægninger. 
 
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 
høj risiko, men det ansøgte vurderes ikke at være sårbar overfor en 
eventuel klimahændelse, da der er tale om midlertidige aktiviteter og 
med oplag af materiel, der kan flyttes. 
 
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 ansøgte er placeret i et område, der er udpeget som kulturhisto-
risk bevaringsværdigt. Bevaringsværdien knytter sig til kulturmiljøet 
omkring sommerhuse ved Oddesund. Det er i forbindelse med denne 
ansøgning vurderet, at det ansøgte, ikke vil forringe de værdier, der 
ligger til grund for udpegningen som kulturhistorisk bevaringsværdigt. 
Dette sker ud fra en vurdering af bl.a. placering og tidsrammen af det 
ansøgte. 
 
Det ansøgte er beliggende i et område, der er udpeget som fortids-
minde område. Udpegningen knytter sig til befæstningen fra 2. ver-
denskrig. Det ansøgte vurderes ikke at påvirke udpegningsgrundla-
get, da der er tale om midlertidige aktiviteter, der ikke forringer ople-
velsen af området permanent. 
 
Det ansøgte vurderes ikke at påvirke det konkrete kulturmiljø omkring 
Oddesund området væsentligt. På baggrund af beliggenheden og 
omfanget af det ansøgte vil der ikke ske en forringelse af de kulturhi-
storiske interesser. Det vurderes desuden, at det ansøgte, ikke vil 
medføre nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, 
der knytter sig til det udpegede kulturmiljø. 
 
Det vurderes at tilladelsen ikke er i strid med udpegningen for kyst-
nærhedszone, da byggeriet påvirker de områder, som retningslinjerne 
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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.  
Lavbundsarealerne skal friholdes for alle typer byggeri, anlæg og lig-
nende, som på sigt kan forhindre en realisering af naturgenopret-
ningsprojekter og vådområder. I dette konkrete tilfælde vurderes det, 
at det ansøgte, ikke umuliggør en senere naturgenopretning og derfor 
ikke er i strid med retningslinjerne for lavbundarealer. 
 
Det ansøgte er beliggende i et potentielt naturbeskyttelsesområde 
(Grønt Danmarkskort). Det ansøgte vurderes ikke at have betydning i 
forhold til arbejdet med realiseringen af det grønne danmarkskort. 
 
De geologiske interesser i området relaterer sig til kystlandskabet om-
kring Oddesund-området, og indenfor udpegningen skal landskabs-
profiler og landskabsformer, som afspejler de geologiske processer, 
bevares og beskyttes. Det er Struer Kommunes vurdering, at det an-
søgte, ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning på de geologiske 
interesser i området. Dette vurderes på baggrund af projektets om-
fang og beliggenhed. 
 
Indenfor de økologiske forbindelseslinjer må der ikke gennemføres 
projekter, der kan forhindre, at der på længere sigt sker en udbygning 
af forbindelseslinjerne eller tillades indgreb, som forringer forbindel-
seslinjernes formål. Arealer, der er udpeget som potentielle økologi-
ske forbindelseslinjer eller potentielle naturområder, skal, som ud-
gangspunkt, friholdes for byggeri, tekniske anlæg og ændret arealan-
vendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder 
eller etablere sammenhænge mellem eksisterende naturområder. 
I forbindelse med det ansøgte vurderes ikke at få indflydelse på de 
udpegninger der ligger til grund for de økologiske forbindelseslinjer, 
da der er tale om midlertidige anlæg uden permanente aftryk på om-
rådet.  
 
Dele af det ansøgte er omfattet af kommuneplanrammer. Henholdsvis 
13H1 og 6L2. Begge områder er hertil omfattet af lokalplanlægning. 
Området vest for Oddesundbroen er omfattet af Lokalplan nr. 293 og 
området umiddelbart øst for broen er omfattet af Lokalplan nr. 285. 
Der er i forbindelse med denne landzonetilladelse udarbejdet dispen-
sation fra lokalplanlægningen til det midlertidige arbejdsområde. 
 
Området umiddelbart øst for Oddesundbroen er beliggende inden be-
skyttede naturtyper, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Der 
er i forbindelse med denne ansøgning givet dispensation fra Naturbe-
skyttelsesloven til det ansøgte. 
 
Områderne er strandbeskyttede. Struer Kommune administrerer ikke 
dette område, men gør opmærksom på at det ansøgte kan kræve til-
ladelse fra Kystdirektoratet. 
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Det ansøgte er beliggende op ad internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og beliggende i eller op ad naturområder 
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 ansøgte omfang og 
tidsperspektivet.  
Der er meddelt dispensation fra naturbeskyttelsesloven til de midlerti-
dige aktiviteter og det vurderes at de vilkår der er fastsat i henholds-
vis denne landzonetilladelse og dispensationen fra naturbeskyttelses-
loven er tilstrækkelige i forhold til at der ikke sker tilstandsændringer i 
de beskyttede naturtyper.  
  
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. 
 
Øvrige tilladelser 
Det ansøgte eller dele af det ansøgte kan kræve øvrige tilladelse. Det 
er ansøgers eget ansvar at søge om alle relevante tilladelser 
 
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 - Landzonetilladelse til midlertidig etab-
lering af arbejdsplads i forbindelse med renovering af broen 
over Oddesund, j.nr. 01.03.03-P19-41-21 
 
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 tirsdag den 16. november 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
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TEGNINGSBILAG 
 

 
 
Arbejdsarealerne er markeret med blå signatur. 


