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Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 – fortidsmindebeskyttelseslinje
Du har søgt om byggetilladelse til at opstille et brænde- og redskabsskur på
ejendommen Thagård Plantage 22, 7600 Struer – matr.nr. 2 c Thagård, Humlum.
Ejendommen ligger i et udlagt sommerhusområde og er omfattet af Lokalplan nr. 301 for et sommerhusområde i Toftum Bjerge. Da den ansøgte placering af brænde- og redskabsskuret ligger inden for beskyttelseslinje fra to
fortidsminder forudsætter byggeriet ud over en byggetilladelse også kommunens dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18.
Brænde- og redskabsskuret ønskes opført i træ med tag i tagpap og en taghældning på ca. 22 grader. Byggeriet er samlet på 13,5 m2 med en længde på
7,10 m, en bredde på 1,90 m og en max. højde på 2,5 m.
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Fortidsminder, beskyttelseslinjer, fredet areal samt den omtrentlige placering
af redskabs- og brændeskuret er vist med blå prik på vedhæftede luftfoto.
Afgørelse
Der gives hermed dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3 til
etablering af brænde- og redskabsskuret som ansøgt.
Dispensationen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.struer.dk 1. juni 2017.
Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet og den
bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
Begrundelse
Afstanden mellem det nærmeste fortidsminde og det ansøgte brændeskur er
ca. 60 m. Der er i forvejen byggeri mellem fortidsminde og brændeskur. Det
er Struer Kommunes vurdering, at brændeskuret ikke vil kompromittere de
kulturhistoriske og landskabelige interesser, der skal varetages ved administration af naturbeskyttelseslovens § 18.
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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Byggeriet ønsket opført ca. 160 m fra nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område). Struer Kommune vurderer, at byggeriet
ikke vil have betydning i forhold til beskyttelsesområdet og kommunen har
ikke kendskab til beskyttede arter efter Habitatdirektivets bilag IV på den
aktuelle lokalitet eller i nærområdet, som vurderes at kunne blive berørt af
byggeriet.
Klage
Ansøger, ejer og andre klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljøog Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal være fremsendt til klagenævnets klageportal senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt - det vil sige
den 29. juni 2017.
Klagevejledning er medtaget nedenfor.
Med venlig hilsen
Ejler Toft Jensen
Planlægger

Kopi sendt til:
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. mst@mst.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – email: natur@dof.dk
DOF’s lokalgruppe – e-mail: struer@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø –
e-mail: dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening Struer: e-mail: dnstruer-sager@dn.dk
Holstebro Museum – e-mail: lis.helles@holstebro-museum.dk
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd v/Anni Juhl Jørgensen, Fredensvang 30,
Bremdal, 7600 Struer – e-mail: ajj-7600@webspeed.dk
Frands Jensen, Jagtforeningerne i Struer kommune, Tjørnevej 29, Serup,
7790 Thyholm – e-mail: frands.jensen@altiboxmail.dk
Slots – og Kulturstyrelsen – e-mail: post@slks.dk

Klagevejledning
Afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages af:
•
•

Ejer af ejendommen og ansøger
Offentlige myndigheder
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•
•
•
•

Berørt nationalparkfond
Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse
i afgørelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er
beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klage skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen
sammen med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Klageportalen findes
gennem www.borger.dk eller www.virk.dk
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen
til den følgende hverdag.
På hjemmesiden for Nævnenes Hus
http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet kan du finde nærmere vejledning
om, hvordan du klager.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyr bliver
tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, hvis klager ikke er klageberettiget eller hvis Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden seks
måneder fra modtagelse af afgørelsen. jf. planlovens § 62 stk. 1.
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