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Endelig vedtagelse af lokalplan
Struer Byråd har den 28. august 2018 endelig vedtaget lokalplan nr.
330 for et erhvervsområde ved Vester Gimsingvej i Struer.
Lokalplanen giver mulighed for etablering af erhverv som et affaldsbehandlingsanlæg samt anlæg til knuseaktiviteter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om etablering af støjafskærmning, fastbelægning, som skal sikre mod nedsivning og bestemmelser om udformning af lysmaster.
Planen er miljøvurderet, da planen er omfattet af bilag 2, punkt 11 b i
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøvurderingen belyser de potentielle støj-, støv- og
grundvandsforurenende påvirkninger, som aktiviteter indenfor lokalplanområdet kan medføre i forhold til de foranstaltninger, som planen
sætter bestemmelser om. Miljørapporten er afgrænset til at belyse de
miljøforhold, som kan påvirkes ved realisering af planen. Forholdene
er vurderet i forhold til 0-alternativet. På baggrund af de vurderede
miljøgenerne fra støj og støv og miljøpåvirkninger på grundvandet fra
aktiviteterne indenfor lokalplanområdet vurderes det, at lokalplanen
kan gennemføres, når de fastsatte foranstaltninger er foretaget.
Forslaget til lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 20. marts til den 16. maj 2018. I perioden modtog Struer
Kommune ét høringssvar. Af høringssvaret fremgår en bekymring for,
at støj- og lysforhold skal skabe gener og påvirke virksomhedens produktion og medarbejdernes sundhed. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige
vedtagelse. Det er vurderet, at lokalplanen stiller krav til etablering af
foranstaltninger, som skal sikre, at de vejledende støjværdier overholdes. Endvidere er der fastsat bestemmelser om lysmasters højde og
armaturernes hældning.
Yderligere bemærkes det i høringssvaret, at der ikke er udarbejdet en
VVM-redegørelse. Et konkret projekt vil blive screenet for krav om
VVM-pligt i forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse, efter
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekters § 16.
Den vedtaget plan kan ses på Lokalplanportalen under ”Vedtagne” eller på www.struer.dk > Nyheder > Nyt fra Plan og Miljø.
Klage- og søgsmålsvejledning
Afgørelsen kan efter planlovens kapitel 14 påklages til Planklagenævnet.
Afgørelsen efter planloven kan påklages af:
• Erhvervsministeren samt enhver øvrig med retlig interesse i
sagens udfald,
• Ansøger og ejer,
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som har til hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.
Klage skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen sammen
med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Klageportalen findes
gennem www.borger.dk eller www.virk.dk.
Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på
Planklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-dinklage/planklagenaevnet/.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Eventuel klage over afgørelsen skal være fremsendt senest onsdag
den 31. august 2018 kl. 23:59.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6
måneder fra modtagelse af afgørelsen, jf. planlovens § 62, stk. 1.
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
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