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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 17. maj 2021 modtaget en ansøgning fra 
SWECO, på vegne af Banedanmark, om tilladelse til etablering af et 
midlertidig arbejdsareal i forbindelse med sporarbejde. Der er tale om 
et areal på ejendommen matr.nr. 7b Den Mellemste Del, Hjerm belig-
gende Skarbyvej 12, 7560 Hjerm.  
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
arbejdsarealet på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
 
g

 
Kort: arbejdsarealet er her angivet med lyseblå. 
 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
- Tilladelsen er tidsbegrænset og arealet skal reetableres efter 

endt brug. 
- Området skal indrettes og anvendes som angivet i ansøg-

ningsmaterialet. 
- Der ikke må ske oplag eller aktiviteter, der kan medføre en ne-

gativ påvirkning på grundvandet. 
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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 15. juli 2021. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Banedanmark gennemfører nødvendige fornyelsesarbejder af broen, 
der fører Skarbyvej over banen. Det planlagte arbejde kræver, at der 
etableres en arbejdsplads med adgang til broen. Arbejdsarealet er-
hverves ved midlertidig ekspropriation. 
Pladsen skal benyttes hen over en periode på ca. 15 uger, som er 
skitseret til at foregå i perioden maj – september 2022. 
Anlægsarbejdet på pladsen vil bl.a. omfatte arbejdskørsel, stilladsar-
bejde, betonreparationer. 
Omfanget af jordarbejder er begrænset og overskudsjord fra arbejdet 
vil blive bortskaffet direkte til jordmodtager med mulighed for midlerti-
dig oplægning i container på arbejdspladsen. 
Arbejdspladsen reetableres afslutningsvis jf. indgåede aftaler med 
lodsejer.  
 
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 der er tale om et midlertidigt projekt, der 
er placeret forholdsvist langt fra nærmeste nabo. Der er i ansøgnings-
materialet samtidig redegjort for afværgeforanstaltninger, der skal 
sikre at området påvirkes minimalt. 
Struer Kommune vurderer på den baggrund, at afgørelsen er af un-
derordnet betydning for naboer. 
 
Begrundelse 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis. Indvindings-
opland, drikkevandsinteresser, klimatilpasning, Lokalplan nr. 234 og 
særlig værdifulde landbrugsområder.  
 
I forhold til indvindingsopland og drikkevandsinteresser fastsættes der 
vilkår om, at der ikke må ske oplag eller aktiviteter, der kan medføre 
en negativ påvirkning på grundvandet. Det vurderes samtidig, at der 
er tale om midlertidige aktiviteter, hvorfor der er relativ lav risiko for en 
påvirkning. 
 
Det ansøgte er placeret i et område, der er vurderet som værende i 
risiko for oversvømmelse og/eller erosion af kystlinjen. Det vurderes 
ikke relevant at fastsætte krav i forbindelse med denne retningslinje, 
da der er tale om midlertidige aktiviteter. 
 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/
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Det vurderes at tilladelsen er i overensstemmelse med kommunepla-
nens retningslinjer for særlig værdifulde landbrugsområder, da der 
ikke sker forringelse af landbrugets mulighed for at drive erhverv. 
 
Det vurderes at det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplan nr. 
234 – Bevarende lokalplan for Struer Kommune. 
 
Der er ca. 12,2 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og ca. 135 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 
være til hindre for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opret-
holdes. Vurderingen er truffet på baggrund af, det ansøgtes placering 
og omfang.  
  
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 
 
 
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 - Skarbyvej 12 - Landzonetilladelse til 
midlertidig arbejdsområde, j.nr. 01.03.00-P19-4-21 
 
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 torsdag den 12. august 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

