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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 27. februar 2020, og ved senere projekttil-
pasninger, modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt 
stuehus med en tilknyttet driftsbygning på landbrugsejendommen 
matr.nr. 6, Den østlige Del, Resen beliggende Trehøjevej 17, 7600 
Struer.  
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
det ansøgte på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
 

 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

- Byggeriet skal opføres som angivet i ansøgningsmaterialet. 
- Eksisterende bebyggelse på ejendommen skal senest et år ef-

ter ibrugtagning af det ansøgte være nedrevet. 
- Eksisterende beplantning skal i videst muligt omfang bevares. 
- Der må ikke terrænreguleres med henblik på at øge byggehøj-

den. 
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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 10. september 
2021. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Det eksisterende stuehus og samtlige driftsbygninger nedrives.  
Den midterste længe af driftsbygningerne på 144 m2 genopføres. Der 
opføres et nyt stuehus på 249,8 m2 i ét plan. Stuehuset placeres in-
den for det felt, der i forvejen er bebygget eller anvendt til gårds-
plads/have.  
Stuehuset har en højde på 6,7 meter fra terræn til øverste kant af tag-
spidsen. Boligen har sadeltag med en hældning på 45 grader. Det op-
føres i lyse, blødstrøgne teglsten. Tagbelægningen på det nye stue-
hus er blådæmpet tegl. 
Der foretages ikke permanente terrænændringer i forbindelse med 
byggeriet.  
Den eksisterende driftsbygning på 144 m2 erstattes med tilsvarende 
bygning. Tagbelægningen på den nye driftsbygning er ligeledes 
blådæmpet tegl. 
 

 
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 det vurderes at det ansøgte er en drifts-
mæssig nødvendighed for ejendommen og derfor er undtaget kravet 
om landzonetilladelse. Dette gælder dog ikke hvad angår placering 
og udformning. Det ansøgte placeres samme sted som det hidtidige 
og omfanget af det bebyggede areal vil med denne tilladelse mind-
skes. 
Afstanden til nærmeste nabo er ca. 215 meter og med den ansøgte 
placering vurderes synligheden og påvirkningen af byggeriet at være 
meget begrænset. 
Struer Kommune vurderer på den baggrund, at afgørelsen er af un-
derordnet betydning for naboer. 
 
Begrundelse 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis: klimatilpas-
ning, bevaringsværdige landskaber, naturfredning, kystnærhedszo-
nen, specifikke geologiske bevaringsværdier, strandbeskyttelse, 
større sammenhængende landskaber 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. 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/
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Det ansøgte er beliggende i et område, der er udpeget som beva-
ringsværdigt landskab – dallandskab, samt større sammenhængende 
landskaber med særlige udsigter. Det vurderes at de landskabelige 
udpegninger ikke vil blive væsentlig påvirket. På baggrund af belig-
genheden og omfanget af det ansøgte vil der ikke ske en forringelse 
af de landskabelige interesser, der er robust overfor byggeri og anlæg 
i den størrelsesorden, som det ansøgte antager. Vurderingen bygger 
udformningen af byggeriet, samt placeringen, topologien og beplant-
ningen. Det er Struer Kommunes vurdering, at byggeriet med den an-
søgte placering og udformning, er hensigtsmæssigt indpasset i land-
skabet. Der er lagt vægt på, at boligen er placeret inden for det felt, 
der i forvejen er bebygget eller anvendt til gårdsplads/have, og at der 
ikke foretages permanente terrænændringer i forbindelse med bygge-
riet. Der er også lagt vægt på, at boligen er under 250 m2, og at 
sakse-gitterspær forhindrer, at uudnyttede loftsrum senere kan udnyt-
tes til beboelse. Der er endvidere lagt vægt på, at boligen er inspireret 
af den traditionelle byggeskik på landet i form af længehuse med sa-
deltag med hældning på 45 grader. Det er indgået i vurderingen, at 
tagfladerne, der vender direkte mod kysten, er uden vinduer og frem-
står som rolige flader, der medvirker til, at byggeriet trykker sig mod 
landskabet og ikke fremstår fremmedartet i området. Ligeledes er det 
indgået i vurderingen, at vinduespartierne i facaderne ikke er domine-
rende. 
 
Hele området omkring Kilen – og den ansøgte ejendom – er belig-
gende inden for Kilen-fredningen. Den 8. september 2021 meddelte 
Fredningsnævnet dispensation til det ansøgte projekt. 
 
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.  
 
De geologiske interesser i området relaterer sig til kystlandskabet, og 
indenfor udpegningen skal landskabsprofiler og landskabsformer, 
som afspejler de geologiske processer, bevares og beskyttes. Det er 
Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke vil medføre nogen 
væsentlig påvirkning på de geologiske interesser i området. Dette 
vurderes på baggrund af projektets omfang og beliggenhed. 
 
Det ansøgte byggeri er omfattet af strandbeskyttelse. Den 6. juli 2021 
meddelte Kystdirektoratet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 
projektet. 
 
Der er ca. 3200 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og ca. 15 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 
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være til hindre for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opret-
holdes. Vurderingen er truffet på baggrund af omfang og placering af 
det ansøgte.  
  
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. 
 
Byggetilladelse 
Du skal være opmærksom på, at tilladelsen ikke må udnyttes, før kla-
gefristen er udløbet, og kommunen har meddelt tilladelse efter bygge-
loven.  
 
Derudover gør vi opmærksom på, at der i forbindelse med sagsbe-
handlingen af denne tilladelse kun er set på byggeriets placering og 
størrelse og ikke på, om byggeriet lever op til kravene i byggeloven. 
 
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 - Trehøjevej 17, 7600 Struer - Landzone-
tilladelse - Et stuehus samt dirftsbygning, j.nr. 01.03.03-P19-14-
20 
 
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 fredag den 8. 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
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