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Erik Rank Møller 
Vedr. Spar Hvidbjerg 
Bredgade 4 
Hvidbjerg 
7790 Thyholm 
 
 
 
 
 
DISPENSATION 
Struer Kommune har den 17. september 2021modtaget din ansøg-
ning om dispensation fra lokalplan nr. 352 til etablering af 22 parke-
ringspladser inden for lokalplanområdet, op til matr.nr. 38B Hvidbjerg 
By, Hvidbjerg beliggende Bredgade 4, 7790 Thyholm. 
 
Struer Kommune meddeler hermed dispensation til at etablere 22 
parkeringspladser på ejendommen. 
 
 
Baggrund 
Du ønsker at etablere 22 parkeringspladser inden for lokalplan områ-
det. 
 
Matriklen er omfattet af lokalplan nr. 352. Du ønsker at opføre 22 par-
keringspladser inden for lokalplanområdet, som er udlagt til 24 parke-
ringspladser i lokalplanens § 8.3.Etablering af 22 parkeringspladser, 
forudsætter således, at der meddeles dispensation fra følgende be-
stemmelse fra lokalplan nr. 352:  
  
§ 8.3   ”Der skal etableres 24 parkeringspladser til kunde- og 

medarbejderparkering jf. bilag 2. Heraf skal der etable-
res handicap-parkering.” 

 
Orientering 
Der er forud for denne afgørelse ikke foretaget naboorientering, jf. 
planlovens § 20, stk. 2, da Struer Kommune vurderer, at afgørelsen 
ikke har væsentlig betydning, da der tale om en minimal ændring i an-
tallet af parkeringspladser. Der er anlagt flere parkeringspladser i om-
rådet uden for lokalplanområdet, og det er derfor Struer Kommunes 
vurdering af ændringen i antallet af parkeringspladser ikke påviker 
området væsentligt. 
 
Dispensation 
Dispensationen fra lokalplan nr. 352 er meddelt, da forholdet ikke er i 
strid med planens principper. 
Dispensationen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 3 år efter, at 

den er meddelt.  
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Begrundelse 
Ansøger har begrundet ansøgning om dispensation med at: 

 
Vi ønsker en dispensation iht. gældende krav om antallet af P-plad-
ser. Ønsket kommer efter, at der er udlagt et byggefelt for tagterras-
sen, samt indkigsgener til øvrige naboer, at tagterrassen ikke kan ud-
føres fra facade til facade, hvorfor der ikke kan udføres brandred-
ningsareal mod Bredgade.  
Der ønskes en nedsætning af antallet af P-pladser fra 24 P-pladser til 
22 P-pladser.  
Dette ønskes på baggrund af mulighed for brandredning, ved parke-
ringsarealet, til redning af medarbejderne, der benytter tagterrassen.  
Der henvises til Bygningsreglementets vejledning til kap 5 – Brand 
”Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder”.  
Vejledningen beskriver redningsarealet til stigeredning  
”… desuden må arealet alene indrettes til genstande som uden hjæl-
pemidler kan fjernes af én person, så beredskabet frit og uhindret kan 
foretage ene redning ved brug af bærbare stiger”.  
Dette vil sige at redningsarealer ikke kan anvendes som parkerings-
arealer.  
Da man ikke kan sikre sig, at der ikke holder en bil på en P-plads, 
som man evt. skal bruge til brandredning, vil dette skabe fare og der-
for kan en P-plads ikke bruges som brandredning jf. BR18 Kap. 5.  
 
Struer Kommune vurderer, at ændringen i antallet af parkeringsplad-
ser fra 24 til de ansøgte 22 ikke er en væsentlig ændring. Ændringen 
vil ikke have negativ betydning for området som helhed. Der er i om-
rådet nær lokalplanområdet udlagt flere parkeringspladser. Struer 
Kommune har lagt vægt på at der ikke ændres i antallet af handicap-
parkeringspladser. 
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles di-
spensation til det ansøgte. 
 
 
Klage- og søgsmålsvejledning er vedlagt som bilag 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mads Tanderup 
Planlægger 
 

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  
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• 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 19. oktober kl. 23:59. 
En klage over afgørelsen har ikke 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

