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KOPI AF AFGØRELSE 
 
  
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 7. november 2020 modtaget en ansøgning 
om landzonetilladelse til opførelse af helårsbolig på ejendommen 
matr.nr. 18b, Hellerød By, Søndbjerg beliggende Tambogade 2a, 
7790 Thyholm.  
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelse af 
helårsbolig på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
 

 
Oversigtskort. Cirka placering af hus og skur er markeret med røde 
polygoner. 
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Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

- Det ansøgte opføres i overensstemmelse med indsendte fa-
cade- og snittegninger modtaget af Struer Kommune den 7. 
november 2020, samt indsendte beliggenhedsplan modtaget 
af Struer Kommune den 20. januar 2021. Ansøgningsmateri-
ale er vedlagt på bilag 2. 

- Der må ikke aflægges eller opbevares nogen form for materia-
ler i forbindelse med byggeriet indenfor det beskyttede natur-
område vist på bilag 3. 

- Der må ikke i forbindelse med byggeriet køres med maskiner 
indenfor det beskyttede naturområde vist på bilag 3. 

 
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 22. januar 2021.  
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Ansøger ønsker at opføre en helårsbolig på 109 m2, med tilhørende 
skur på 42,26 m2. Huset er på det højeste sted 6 m og skuret har en 
højde på 2,5 m. Huset opføres som huludfyldning indenfor landsbyaf-
grænsningen for Tambohus.  
 
Orientering 
Der er forud for denne afgørelse foretaget naboorientering jf. planlo-
vens § 35, stk. 4. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sa-
gen.  
 
Begrundelse 
Det ansøgte opføres indenfor kommuneplanramme 12L3 som udlæg-
ger området til blandet bolig og erhverv, samt indenfor landsbyaf-
grænsningen for Tambohus.  
 
Projektområdet er omfattet af udpegningerne ”bevaringsværdige 
landskaber”, ”større sammenhængende landskaber” og ”særlige ud-
sigter”. Landskabet i Tambohus by og i det konkrete projektområde er 
relativt fladt og svagt skrånende mod øst. Tambohus by er belig-
gende på gammel hævet havbund, hvor landskabet hæver sig op bag 
byen mod vest, og karakteriseres som yngre moræne. Da det an-
søgte opføres i et lavt beliggende område med bymæssig bebyggelse 
mod nord, syd og vest, og da det ansøgte opføres som huludfyldning 
inden for landsbyafgræsningen, er det Struer Kommunes vurdering, 
at det ansøgte, ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på land-
skabsoplevelsen og de landskabelige interesser i området.  
 
Ca. halvdelen af matriklen er omfattet af strandbeskyttelseslinje og 
det ansøgte byggeri opføres udenfor denne.  

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/
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Projektområdet er omfattet af udpegningen ”værdifulde kulturmiljøer”, 
og Tambohus og det omkringliggende område bør derigennem sikres 
mod større udviklingsprojekter, som svækker byens karakteristiske og 
kulturhistoriske kvaliteter. Området bærer i dag præg af, at flere huse 
er blevet ombyggede eller udskiftede, og byen har derfor også fået et 
mere moderne udtryk. Det er Struer Kommunes vurdering, at opfø-
relse af nyt hus på den pågældende ejendom ikke vil forringe oplevel-
sen og tilstanden af det udpegede kulturmiljø væsentligt. Dette vurde-
res bl.a. på baggrund af husets omfang, karakter, billigenhed i byen, 
placering på grunden og at der allerede i dag findes nybyggede og 
moderne huse i nærområdet.  
 
Der er ca. 245 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råde (Natura 2000) og ca. 1 meter fra nærmeste naturområde beskyt-
tet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Byggeriet opføres i nærhed til 
en beskyttet strandeng, men vurderes ikke at have noget væsentlig 
påvirkning på denne. Der stilles som vilkår, at der ikke må aflægges 
materialer eller køres med maskiner indenfor det udpegede § 3-om-
råde, og der vil dermed ikke ske en direkte påvirkning af naturområ-
det i forbindelse med opførelse af byggeriet. Det er Struer Kommunes 
samlede vurdering, at det ansøgte projekt ikke giver anledning til no-
gen væsentlig påvirkning af nationale og internationale naturbeskyt-
telsesområder, herunder vil være til hinder for, at gunstig bevarings-
status kan opnås eller opretholdes. 
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles 
landzonetilladelse til det ansøgte. 
 
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 
 
Iben Bang Nielsen 
  

mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:natur@dof.dk


 

4 
 

 
BILAG 1 - 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 19. februar 2021 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
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BILAG 2 – ANSØGNINGSMATERIALE 
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BILAG 3 – KORTOVERSIGT OVER § 3-NATUR 
 
 

 
Oversigtskort over § 3-natur. Det beskyttede naturområde er marke-
ret med blå skravering.  


