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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 7. november 2021 modtaget en ansøgning 
om tilladelse til at etablere et produktionskøkken i forbindelse med er-
hvervsmæssig fødevareproduktion til Urtehavens butik på ejendom-
men. Produktionskøkkenet etableres i et eksisterende udhus på ejen-
dommen matr.nr. 13k, Venø By, Venø beliggende Havstokken 16, 
Venø, 7600 Struer.  
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
produktionskøkkenet på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
 

 
Billede: Placering af produktionskøkkenet i eksisterende bygning markeret 
med rød signatur 
 

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
- Anvendelse af køkkenet skal overholde de, i ansøgningen angivet, 
formål og anvendelser.  
 
Du skal være opmærksom på, at du ikke må benytte tilladelsen, før 
klagefristen på 4 uger er udløbet.  
 

DATO: 16-12-2021 

 

JOURNALNUMMER 

01.03.03-P19-46-21 
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ØSTERGADE 13 

7600 STRUER 
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SAGSBEHANDLER: 

CARSTEN DIETZ PEDERSEN 

T: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Tilladelsen bliver offentliggjort på www.struer.dk den 16. december 
2021. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Venø Urtehave ønsker at etablere et erhvervsmæssigt produktions-
køkken i eksisterende bygning på Havstokken 16.  
Udhuset kommer til at bestå af fire separate rum, herunder butik (har 
landzonetilladelse fra 2020), privat udhus, 12 kvm produktionskøk-
ken, samt 6 kvm privat udhus.  
 
Produktionskøkkenet skal anvendes til fremstilling af produkter som 
pt. primært sælges i Urtehavens butik, så som: sennep, marmelade, 
sirup, urtesalt, fodbadesalt, relish, frugtsaft, chutney, småkager, 
knækbrød, ketchup og urtete. Der skal ikke produceres til privatbrug. 
 
Der er ikke adgang for besøgende til køkkenet, derfor vil der ikke fo-
rekomme mere trafik end der i forvejen er til butikken. Der forventes 
samme antal besøgende som beskrevet i ansøgning om landzonetil-
ladelse til butik – op til 800 om året.  
Åbningstiderne er uændrede – primært weekender fra påske til sep-
tember, samt hverdage i juli. Enkelte weekend åbninger i vintersæ-
son, samt op til 8 aftener om året. Dette gælder for butikken. Køkke-
net kan være i anvendelse både dag og aftentimer, formentlig ca. 3 
gange om ugen.  
 
Der forventes ingen støj eller lugtgener fra produktionskøkkenet.  
Der er ingen ansatte i firmaet; det er udelukkende ejer selv der skal 
arbejde i køkkenet.  
 
Udbygningen vil fortsat fremstå med hvidmalede mure og sorte tag-
plader. Der skiftes to staldvinduer med nye termovinduer i muren mod 
syd, samt en dør i stedet for et vindue i facaden mod nord.  
 
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 ikke sker fysiske ændringer. Det 
vurderes heller ikke at produktionskøkkenet vil medføre en merbelast-
ning af det omkringliggende miljø. 
Struer Kommune vurderer på den baggrund, at afgørelsen er af un-
derordnet betydning for naboer. 
 
Begrundelse 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis: bevarings-
værdige landskaber, større sammenhængende landskaber, særlige 
udsigter, værdifulde kulturmiljøer, kulturhistoriske bevaringsværdier, 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/
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kirkeaftaleområde, kystnærhedszone, klimatilpasning, kommuneplan-
ramme, skovbyggelinje og landsbyafgræsning.  
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, da der ikke sker ændringer i byg-
ningsmassen og anvendelsen af ejendommen. 
 
Det ansøgte er placeret i et område, der er udpeget som kulturhisto-
risk bevaringsværdigt. Bevaringsværdien knytter sig til kulturmiljøet 
omkring fjordmiljøet v. Venø Havn. Det er i forbindelse med denne 
ansøgning vurderet, at det ansøgte, ikke vil forringe de værdier, der 
ligger til grund for udpegningen som kulturhistorisk bevaringsværdigt. 
Dette sker ud fra en vurdering af bl.a. placering og udformning af det 
ansøgte. Det vurderes desuden, at det ansøgte, ikke vil medføre no-
gen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, der knytter 
sig til det udpegede kulturmiljø. 
 
Det ansøgte er beliggende indenfor kirkeaftaleområde III, hvor byg-
geri bl.a. ikke må opføres højere end 12,5 m. Struer Kommune vurde-
rer, at det ansøgte, ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning på 
indsigten og udkig fra kirken, samt på oplevelsen af kirken, da det an-
søgte etableres i en eksisterende bygning, og indenfor eksisterende 
haveanlæg med afskærmende beplantning. 
 
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 ansøgte er placeret i et område, der er vurderet som værende i 
risiko for oversvømmelse og/eller erosion af kystlinjen. Der er tale om 
forholdsvis høj risiko, men det ansøgte vurderes ikke at være sårbar 
overfor en eventuel klimahændelse, da der ikke er tale om nybyggeri 
og godkendelsen omfatter ikke større anlægsprojekter, eller investe-
ringer. Der er i Struer Kommunes klimatilpasningsplan fastsat en sok-
kelkote +2,46 m til stormflodsikring. Det vurderes ikke teknisk muligt 
at imødekomme dette.  
 
Ejendommen er beliggende inden for kommuneplanramme 7L1. Det 
ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplan-
rammen. 
 
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 
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væsentlig påvirkning på de tilstande, som skal sikres ved skovbygge-
linjen. 
 
Ejendommen er beliggende inden for landsbyafgræsningen. Det an-
søgte medfører ikke forhold, der er i strid med denne udpegning. 
 
Der er ca. 35 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-område) og ca. 55 m til nærmeste naturområde beskyt-
tet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er Struer Kommunes vurde-
ring, at ansøgte projekt ikke giver anledning til nogen væsentlig på-
virkning af internationale naturbeskyttelsesområder herunder vil være 
til hindre for at gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes. 
Vurderingen er truffet på baggrund af, at der ikke sker fysiske ændrin-
ger.   
  
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. 
 
Øvrige tilladelser 
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. 
 
Det ansøgte kan kræve øvrige tilladelser. 
 
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 - Havstokken 16, Venø - Landzonetilla-
delse til et produktionskøkken på 12 m2, j.nr. 01.03.03-P19-46-21 
 
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 13. januar 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

