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ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN NR. 350 
 

Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har den 2. marts 2021 endeligt 
vedtaget lokalplan nr. 350 for et rekreativt område ved Stadion 
allé. 
 
Lokalplanen opdeler området i tre delområder. Delområde I gi-
ver blandt andet mulighed for opførelse af bygninger til idræts-
formål med mere. 
Delområde II udlægges til sportsbaner med mulighed for at op-
føre enkelte mindre bygninger til områdets brug. 
Delområde III udlægges til forskellige fritidsformål, herunder 
spejder.  
 
Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 
fra den 21. januar til den 18. februar 2021. Struer Kommune har 
modtaget to høringssvar. 
Af høringssvarene fremgår et ønske fra energi net om at præci-
sere hvor der er jordkabel anlæg i området, samt at der er ting-
lyst servitutter på de enkelte ejendomme. 
Spejderne der ønsker at anvende delområde III indsendte en 
bemærkning om tilpasning af størrelsen på byggeriet i delområ-
det. 
  
Høringssvarene har givet anledning til enkelte mindre præcise-
ringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse.  
Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget har godkendt lokalplanen den 
2. marts 2021. 
 
Du kan finde den vedtaget plan på Lokalplanportalen. 
 
Retsvirkninger 
Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der eksempelvis 
skal bygges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske 
som angivet i lokalplanen, samtidig må der ikke retsligt eller faktisk 
etableres forhold, som strider mod lokalplanens bestemmelser. 
 

Klagevejledning er vedlagt som bilag. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mads Tanderup 
Planlægger 
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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 tirsdag den 20. april 2021 kl. 
23:59. En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning. Det vil 
sige, at denne afgørelse er gældende, før klagenævnet har truffet en 
afgørelse i sagen. 
 

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

