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KOPI AF DISPENSATION 

 

 
 

 

 
 

DISPENSATION FRA FORTIDSMINDEBESKYTTELSES-

LINJEN  

 
 

DISPENSATION  

Struer Kommune har den 5. maj 2021 modtaget ansøgning 
om lovliggørelse af eksisterende byggeri på en sommerhus-

ejendom. Lovliggørelse medfører at der ansøges om dispen-

sation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen ejendommen 1hx, 
Toftum Gde., Resen beliggende Tværvej 14, 7600 Struer.  

 

Struer Kommune meddeler hermed dispensation til det an-

søgte efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2.  
 

  
Den ansøgte ejendom er markeret med rød signatur, og fortids-
mindebeskyttelseslinjen er markeret med lyserød cirkel.  

 

Du skal være opmærksom på, at du ikke må benytte dispen-
sationen før en klagefrist på 4 uger er udløbet.  

 

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk mandag 

den 6. december 2021.  
 

DATO: 06-12-2021 
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E: TEKNISK@STRUER.DK 

 

SAGSBEHANDLER: 

CARSTEN DIETZ PEDERSEN 

T: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.struer.dk/


 

 

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på 

dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at 

få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte 

oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: 

www.datatilsynet.dk 

 
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 2 af 4 

Baggrund  

Efter overtagelse af ejendommen i 2020 – og i samråd med 

Struer Kommune – er der konstateret nogle uoverensstem-
melser i BBR-oplysningerne. Hertil ønskes der i forbindelse 

med overtagelse af ejendommen at foretage ændringer i be-

stående bygningsmasse, herunder nedrivning af et skur.  
 

Et udhus og en del af sommerhuset er beliggende inden for 

fortidsmindebeskyttelseslinjen. Der er ikke meddelt dispen-
sation i forbindelse med opførelsen af byggerierne, hvorfor 

sagen behandles nu, i forbindelse med opdatering af oplys-

ningerne i BBR, på baggrund af ejerskifte.   

 
Begrundelse  

Naturbeskyttelsesloven har til formål at værne om landets 

natur og miljø, og tilsigter særligt, at beskytte bl.a. natur-
mæssige, landskabsmæssige, kulturhistoriske, naturviden-

skabelige og undervisningsmæssige værdier.  

 
Byggerierne er opført indenfor eksisterende haveanlæg i til-

knytning til huset. Ejendommen er beliggende indenfor lo-

kalplan nr. 301 og der er i forbindelse med opdatering af 

BBR-oplysningerne samtidig ansøgt og meddelt dispensation 
fra lokalplanen til lovliggørelse af eksisterende byggeri. 

 

Området bærer præg af sommerhusområde. Ejendommen er 
afgrænset med træer og hæk-beplantning og fremstår som 

et haveanlæg. Udformningen, herunder højden på tilbygnin-

gen er tilpasset ejendommen og fremstår som et naturligt 
element i området.  

 

Tilbygningen placeres på den sydvestlige side af rundhøjen, 

der afskærmes af flere rækker af sommerhuse og beplant-
ning i forbindelse med disses haveanlæg.  

Der er ikke visuel eller funktionel sammenhæng mellem det 

ansøgte og fortidsmindet  
 

På den baggrund er det Struer Kommunes vurdering, at det 

ansøgte, ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirk-

ning på tilstanden af- samt ind- og udsyn til det fredede for-
tidsminde.  

 

Der er godt 420 m til nærmeste internationale naturbeskyt-
telsesområde (Natura 2000) og godt 115 m til nærmeste na-

turområde 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 



 

 

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på 

dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at 

få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte 

oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: 

www.datatilsynet.dk 

 
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 3 af 4 

til hinder for, at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller op-

retholdes. Vurderingen er foretaget på baggrund af afstan-

den samt projektets omfang og karakter.  
 

Det er Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke er i 

strid med de hensyn, som skal varetages igennem Naturbe-
skyttelsesloven.  

 

Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan 
meddeles dispensation til det ansøgte.  

 

Klage- og søgsmålsvejledning er vedlagt som bilag  

 
 

Med venlig hilsen  

Carsten Dietz Pedersen  
 

 

 
Kopi sendt til:  

- Ejer af ejendom beliggende Tværvej 14, 7600 Struer  

- 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 (lis.helles@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 Fødevareklagenævnet.  

 

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. Klageportalen findes på https://kpo.naevnenes-

hus.dk eller igennem  
www.borger.dk eller www.virk.dk.  

 

Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan 
findes på  

Planklagenævnets hjemmeside https://naevnenes-

hus.dk/start-din-kla-ge/planklagenaevnet/.  

 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 

Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog 

altid fra  
bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 

helligdag, forlænges klagefristen til den efterfølgende hver-

dag.  
Klagen skal være modtaget senest mandag den 3. januar 

2022 kl. 23.59.  

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske 
inden  

seks måneder fra modtagelse af afgørelsen jf. naturbeskyt-

telseslovens § 88, stk. 1. 


