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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 1. juli 2021 modtaget en ansøgning om tilla-
delse til etablering af en sø på ejendommen matr.nr. 47, Fovsing By, 
Fovsing beliggende Fladskærvej 3, 7600 Struer.  
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
søen på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
 

 
Den planlagte sø er markeret med rød signatur 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

• Søens placering skal stemme overens med ansøgning og må 
ikke tage areal fra den nærtliggende beskyttede natur (§3). 

• Opgravet materiale skal udlægges og udjævnes på tilstø-
dende arealer i et maximalt 20 cm tykt lag. Der må ikke ud-
lægges jord på beskyttet natur (§3).  

• Søen må ikke etableres ved brug af membran f.eks. kraftig 
plastik.  

• Der må ikke laves til- og afløb fra søen. Der må således ikke 
skabes forbindelse til vandløb via rør og/eller dræn. 

• Eventuelle drænrør skal afblændes. Efter afsluttet projekt skal 
det oplyses kommunen, om der er sløjfet dræn.  
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• Søen skal af hensyn til padder anlægges med en hældning på 
maksimalt 45˚ (1m stigning per meter)  

• Der må ikke etableres en ø i søen.  

• Der må ikke udsættes fisk i søen.  

• Kommunen skal kontaktes, hvis der stødes på forurening i 
form af olie- og kemikalieaffald, bygningsaffald, husholdnings-
affald m.v.  

• Alt arbejde stoppes og det lokale museum kontaktes, hvis der 
stødes på fortidsminder.  

• Der skal være en mindst 5 m bred udyrket, usprøjtet og ugød-
sket bræmme omkring søen.  

• Der må ikke udsættes eller fodres andefugle, fisk eller krebs.  

• Søen må ikke anvendes til ”put and take” fiskeri, det vil sige 
udsætning af fisk og salg af fiskekort.  

• Der må ikke opsættes synlige redehuse, foderflåder og lig-
nende, ligesom søen kun må hegnes med eventuelt nødven-
dige kreaturhegn.  

 
Opmærksomhedspunkt: 
Kunstigt anlagte søer bliver i løbet af få år omfattet af Naturbeskyttel-
seslovens § 3 om beskyttede naturtyper, fordi der sker en indvandring 
af et naturligt plante- og dyreliv. Fremtidige ændringer af søens til-
stand kræver derfor en tilladelse af Struer Kommune, som administre-
rer reglerne i Naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
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 6. oktober 2021. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Du ønsker at etablere en ca. 750 m2 sø på eksisterende brakmark til 
forøgelse af natur- og herlighedsværdien i området.  
 
Der er den 29. juni og igen den 20. september foretaget besigtigelse 
af området.  
 
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 projektet ligger med stor afstand til nær-
meste nabo og ikke vurderes at medføre påvirkning på 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/
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omkringboende. Struer Kommune vurderer på den baggrund, at afgø-
relsen er af underordnet betydning for naboer. 
 
Begrundelse 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis: klimatilpas-
ning, lavbundarealer, skovbyggelinje og større sammenhængende 
landskaber. 
 
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. 
 
Lavbundsarealerne skal friholdes for alle typer byggeri, anlæg og lig-
nende, som på sigt kan forhindre en realisering af naturgenopret-
ningsprojekter og vådområder. Det vurderes ikke at det ansøgte stri-
der imod denne retningslinje. 
 
Det ansøgte er beliggende indenfor skovbyggelinjen. Skovbyggelinjen 
har til formål at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og at be-
vare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. 
Struer Kommune vurderer ikke at det ansøgte, på baggrund af det 
ansøgtes beliggenhed, omfang og karakter, vil medføre nogen væ-
sentlig påvirkning på de tilstande, som skal sikres ved skovbyggelin-
jen. 
 
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. 
 
Der er ca. 2200 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og ca. 2 m til nærmeste naturområde be-
skyttet 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 ansøgtes omfang 
og beliggenhed, samt de i tilladelsen fastsatte vilkår. 
  
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. 
 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 



 

4 
 

 
 
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 - Fladskærvej 3 - Landzonetilladelse til 
etablering af sø, j.nr. 01.03.03-P19-45-21 
 
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 onsdag den 3. 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

