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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 

DISPENSATION FRA FORTIDSMINDEBESKYTTELSESLINJEN 
 
 
DISPENSATION  
 
Struer kommune har den 4. august 2021 og ved efterfølgende pro-
jekttilpasning modtaget en ansøgning om dispensation fra fortidsmin-
debeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 5p, Serup By, Odby, 
beliggende Skibdalvej 10, 7790 Thyholm.  
 
Ansøgningen omfatter etablering af et nyt sommerhus på pågæl-
dende ejendom, som erstatning for et eksisterende der nedrives. 
 
Struer Kommune meddeler hermed dispensation til det ansøgte efter 
naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.  
 

 
Oversigtskort.  
Ejendommen er markere med rød signatur, og fortidsmindebeskyttel-
seslinjen er markeret med lyserød cirkel.  
 
Du skal være opmærksom på, at du ikke må benytte dispensationen 
før en klagefrist på 4 uger er udløbet. Tilladelsen bliver offentliggjort 
på www.struer.dk onsdag den 2. marts 2022.  
 

DATO: 02-03-2022 

 

JOURNALNUMMER 

01.05.02-P25-3-21 

 

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ 

ØSTERGADE 13 

7600 STRUER 

 

E: TEKNISK@STRUER.DK 

 

SAGSBEHANDLER: 

CARSTEN DIETZ PEDERSEN 

T: 
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Tilladelsen udløber, hvis denne ikke er udnyttet inden 3 år efter at 
den er meddelt. 
 
Baggrund  
Ansøger ønsker at opføre et nyt sommerhus på 151 m2, der skal er-
statte det hidtidige sommerhus, der nedrives.  
Huset ønskes opført indenfor eksisterende haveanlæg, der er belig-
gende i et sommerhusområde og nærmeste afstand til centrum af for-
tidsmindet vil blive ca. 70 meter. 
 
Stort set hele ejendommen er omfattet af en fortidsmindebeskyttel-
seslinje, der er en 100 meters zone som friholder området rundt om 
fortidsminder. Det nuværende sommerhus ligger også indenfor be-
skyttelseslinjen. 
 
Placeringen af sommerhuset sker ud fra ønsket om at udnytte den 
forholdsvis store grund optimalt.  
Huset ansøges placeret et stykke fra Skibdalvej - en grusvej der stø-
ver voldsomt i tørre perioder - ret ubehageligt en sommeraften ved 
grillen i solnedgang.  
Ved at rykke huset lidt ind på grunden, forhindres opførelsen af en 
støv-og støjvold mod vejen - som på nabogrunden mod øst.  
Placeringen medfører også at der vil være plads til biler på for-arealet 
mod vejen. 
 
Begrundelse  
Naturbeskyttelsesloven har til formål at værne om landets natur og 
miljø, og tilsigter særligt, at beskytte bl.a. naturmæssige, landskabs-
mæssige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisnings-
mæssige værdier.  
 
Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 7.2 for et for et sommerhus-
område ved Serup sydstrand - Skibdal.  
 
Området har præg af sommerhusområde. Ejendommen er afgrænset 
med beplantning fremstår som en typisk, velafgrænset sommerhus-
grund i et sommerhusområde.  
 
Huset ønskes opført i naturmaterialer, med træbeklædning og med 
sort tagpap.  
 
Struer Kommune har i dialog med ansøger tilpasset projektet med 
henblik på at rykke byggeriet længere væk fra fortidsmindet. Struer 
Kommune bemærker dog hertil, at stort set hele ejendommen er om-
fattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen, hvorfor en placering udenfor 
denne ikke er mulig. Placering af byggeriet er en afvejning mellem 
naturbeskyttelseslovens formål, lokalplanens muligheder, herunder 
byggeretten, og en optimal udnyttelse af grunden. 
  
Der er mindre visuel sammenhæng mellem den ønskede placering af 
byggeriet og fortidsmindet. Hertil er der store højdeforskelle mellem 
den ønskede placering og fjorden, hvor fortidsmindet ligger imellem. 
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Dette er med til at give fortidsmindet en baggrund, set fra vand-siden, 
der er med til at minimere husets visuelle påvirkning af fortidsmindet. 
Der er ikke en visuel sammenhæng mellem det ansøgte hus og for-
tidsmindet set fra vejen eller andre offentlige tilgængelige arealer. 
 
På den baggrund er det Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte, 
ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning på tilstanden af- 
samt ind- og udsyn til det fredede fortidsminde.  
 
Der er godt 1600 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000) og godt 28 m til nærmeste naturområde beskyttet 
efter naturbeskyttelseslovens § 3.  
Det er Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke giver 
anledning til nogen væsentlig påvirkning af nationale og internationale 
beskyttelsesområder og herunder vil være til hinder for, at gunstig be-
varingsstatus kan opnås eller opretholdes. Vurderingen er foretaget 
på baggrund af afstanden samt projektets omfang og karakter.  
 
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  
- Ulv  
- Bæver  
- Flagermus (Vand-, Dam-, Syd-, Brandts-, Dværg-, Trold-, Skimmel-, 
Langøret- og Brunflagermus)  
 
Det vurderes ikke projektet medfører en påvirkning af bilag IV-arter. 
 
Det er Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke er i strid med 
de hensyn, som skal varetages igennem Naturbeskyttelsesloven. Det 
er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles dispen-
sation til det ansøgte. 
 
 
Klage- og søgsmålsvejledning er vedlagt som bilag  
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Med venlig hilsen  
Carsten Dietz Pedersen  
 
 
 
Kopi sendt til:  
- Ejer af ejendom beliggende Skibdalvej 10, 7790 Thyholm  
- Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)  
- Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)  
- DOF’s lokalgruppe (struer@dof.dk)  
- Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  
- Danmarks Naturfredningsforening Struer (dnstruer@dn.dk)  
- Holstebro Museum (mette.klingenberg@holstebro-museum.dk)  
- Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd (ajj-7600@webspeed.dk)  
- Slots- og Kulturstyrelsen (post@slks.dk) 
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Bilag 1 – Klage- og søgsmålsvejledning  
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet.  
 
Afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages af:  
- Ejer af ejendom og ansøger  
- Offentlige myndigheder  
- Berørt nationalpark  
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse 
i afgørelsen  
 
Klagen skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klage-
portalen sammen med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Kla-
geportalen findes på https://kpo.naevneneshus.dk eller igennem  
www.borger.dk eller www.virk.dk.  
 
Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på  
Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-kla-
ge/planklagenaevnet/.  
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgø-
relsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra  
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller hellig-
dag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hverdag.  
 
Klagen skal være modtaget senest onsdag den 30. marts 2022 kl. 
23.59.  
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden  
seks måneder fra modtagelse af afgørelsen jf. naturbeskyttelseslo-
vens § 88, stk. 1. 
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Tegningsbilag 

 
 
 

 


