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Vedr. Trudsøvej 8 
7600 Struer 
 
Kjeld Graversgård 
 
 
 
 
 
 
 
DISPENSATION 
Struer Kommune har den 12. oktober modtaget din ansøgning om di-
spensation fra lokalplan nr. 288 til etablering af to midlertidige skilte 
på 3*1,5 meter. Skiltene vil være to valgbanner, som en del af valg-
kampen til kommunalvalget den 16. november. Skiltene vil være op-
sat i perioden fra den 23. oktober 2021 kl. 12.00 til den 22. november 
kl. 12.00 på matr.nr. 5kf Den vestlige Del, Gimsing beliggende Trud-
søvej 8, 7600 Struer.  
 
Struer Kommune meddeler hermed dispensation til at etablere to 
valgbanner med en størrelse på 3*1,5 meter i perioden fra den 23. 
oktober 2021 kl. 12.00 til den 22. november 2021 kl. 12.00 på ejen-
dommen, under følgende vilkår: 
 

• De to valgbanner må tidligst opføres den 23. oktober 2021 kl. 
12.00. 

• De to valgbanner inkl. konstruktionen skal være nedtaget se-
nest den 22. november 2021 kl. 12.00. 

• Der må ikke opsættes andre skilte på konstruktionen end 
valgbanner, under eller efter valgkampen. 

• Valgbannerne skal overholde vejbyggelinjen på 45 meter fra 
midten af Holstebrovej. 

 
 
Baggrund 
Du ønsker at opstille to valgbanner som en del af valgkampen til kom-
munalvalget den 16. november 2021. De to valgbanner vil blive opført 
på et byggehegn, som vil blive opstillet til lejligheden. 
 
Matriklen er omfattet af lokalplan nr. 288 og er udlagt i delområde I in-
den for lokalplanområdet. Du ønsker at opstille to valgbanner på 
3*1,5 meter inden for lokalplanområdet, som i lokalplanen alene kan 
anvendes til skiltning med virksomhedens navn og logo. Skilte må 
have en størrelse på højest: 8,5 meter høje og 2 meter brede eller to 
skilte med en højde på maksimalt 6 meter og en brede på 1,5 meter. 
Etablering af to valgbanner med en højde på 1,5 meter og en brede 
på 6 meter forudsætter således, at der meddeles midlertidig dispen-
sation fra følgende bestemmelser fra lokalplan nr. 288:  
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§ 8.1  ”Der kan mod hver af de offentlige veje opstilles et frit-
stående skilt med en maksimal højde på 8,5 meter og 
en maksimal bredde på 2 meter på den enkelte ejen-
dom. Alternativt to ens skilte med en maksimal højde og 
bredde på henholdsvis 6 og 1,5 meter.” 

§ 8.2  ”Skilte skal være ubevægelige og have maksimalt to si-
der. Kun virksomhedens eget navn og logo må optræde 
på skiltene og være gennemlyst.” 

 
 
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. I perioden fra den 23. oktober 2021 kl. 
12 til den 23. november 2021 kan der opsættes valgplakater langs 
vejarealerne og der må forventes at være en væsentlig mængde af 
skilte inden for byzonen omhandlende kommunalvalget. Opsætnin-
gen af to valgbanner inden for det pågældende område vurderes ikke 
at have en væsentlig påvirkning at naboerne. Der er ikke meddelt til-
ladelse til en generel skiltning, men alene valgbanner i valgkampes 
perioden. 
 
 
Dispensation 
Dispensationen fra lokalplan nr. 288 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.  
 
Begrundelse 
Struer Kommune vurderer, at der under en valgkamp vil være en væ-
sentlig mængde af valgplakater og valgbanner i bybilledet og at der er 
tale om et særligt tilfælde. På den baggrund er det Struer Kommunes 
vurdering at der kan meddeles dispensation til opsætningen af to mid-
lertidige valgbanner, som ansøgt.  
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles di-
spensation til det ansøgte. 
 
 
Klage- og søgsmålsvejledning er vedlagt som bilag 
 
 
Kopi sendt til: 
Ejer af ejendom beliggende Trudsøvej 8, 7600 Struer  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mads Tanderup 
Planlægger 
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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 12. november 2021 kl. 
23:59. En klage over afgørelsen har  [ikke] opsættende virkning. Det 
vil sige, at denne afgørelse er gældende, før klagenævnet har truffet 
en afgørelse i sagen. 
 
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

