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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer kommune har den 27. januar 2022 modtaget en ansøgning om 
landzonetilladelse på ejendommen matr.nr. 3a, Den nordlige Del, 
Hjerm beliggende Vinderupvej 19, 7560 Hjerm. Ansøgningen om 
landzonetilladelse omfatter etablering af en gårdbutik/gårdcafé i deres 
eksisterende gildesal. 
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
en gårdbutik og en gårdcafe i eksisterende bygninger på ejendom-
men efter planlovens § 35, stk. 1. 
 

 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

- Det ansøgte skal etableres som angivet i ansøgningsmateria-
let. 

 
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 1. april 2022. 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 
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Baggrund 
Du ønsker indrette eksisterende, tiloversblevne bygninger til etable-
ring af en gårdbutik og en gårdcafé, herunder køkken og lagerfacilite-
ter. 
Der søges ikke om udvendig om- eller tilbygning.  
 
Gårdcaféen vil have åbent i weekenderne fra april – september – og 
måske på sigt enkelte hverdage i ugen. Åbningstiderne vil være fra 
9:30 - 16.  
Der regnes med 1-2 serveringshjælpere til arrangementer udover 
ejendommens egne ejere. I ansøgningen oplyses det, at man satser 
på at afholde 8-10 fester/arrangementer om året. Der vil blive serve-
ret brunch, let frokost samt kaffe og kage 
 
Der ønskes en lille gårdbutik, hvor der vil sælges hjemmedyrkede 
frugt og grøntsager, bagværk, marmelade, oste mm. Gårdbutikken vil 
have samme åbningstider som caféen. Samt 1-2 ungarbejdere hvis 
behovet er der. 
Der ønskes indrettet et lager til gårdbutikken. 
 
Parkering i forbindelse med gårdbutik og gårdcafé vil ske på egen 
gårdsplads. 
 
Orientering 
Der er forud for denne afgørelse foretaget høring af naboer og parter i 
sagen jf. planlovens § 35, stk. 4. Kommunen har ikke modtaget be-
mærkninger til sagen.  
 
Begrundelse 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis klimatilpas-
ning, kystnærhedszonen, bevaringsværdige landskaber, større sam-
menhængende landskaber, særlige udsigter og særlig værdifulde 
landbrugsområder. 
 
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. 
 
Det vurderes at tilladelsen ikke er i strid med udpegningen for kyst-
nærhedszone, da byggeriet påvirker de områder, som retningslinjerne 
skal varetage, i meget begrænset omfang og samtidig vurderes at 
være af underordnet national interesse. Vurderingen er blandt andet 
lavet på baggrund af det ansøgtes omfang og placering.  
 
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. Samlet set vurderes det, at der ikke 
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sker en påvirkning af landskabsudpegningerne, da det ansøgte, ikke 
medfører udvendige, fysiske ændringer. 
 
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. 
 
Der er ca. 6200 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000-område) og ca. 250 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, at der ikke sker væ-
sentlige ændringer i anvendelsen af ejendommen, og da det ansøgte, 
ikke medfører fysiske ændringer.  
  
Bilag IV-arter 
Habitatdirektivet forpligtiger til en streng beskyttelse af en række 
dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgø-
relsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at ar-
terne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og yngle-
steder ikke beskadiges eller ødelægges.  
 
Vurderingen af, om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal 
ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk 
funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- 
og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den 
økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på 
mindst samme niveau. 
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune:  
- Spidssnudet frø  
- Stor vandsalamander  
- Strandtudse  
- Odder  
- Birkemus  
- Markfirben  
- Ulv  
- Bæver 
- Flagermus (Vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, 
langøret- og brunflagermus) 
 
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. 
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Byggetilladelse 
Du skal være opmærksom på, at tilladelsen ikke må udnyttes, før kla-
gefristen er udløbet, og kommunen har meddelt tilladelse efter bygge-
loven.  
 
Derudover gør vi opmærksom på, at der i forbindelse med sagsbe-
handlingen af denne tilladelse kun er set på byggeriets placering og 
størrelse og ikke på, om byggeriet lever op til kravene i byggeloven. 
 
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 - Vinderupvej 19 - Landzonetilladelse til 
gårdbutik og gårdcafé, j.nr. 01.03.03-P19-4-22 
 
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 29. april 2022 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

