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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 15. januar 2018 modtaget en ansøgning om 
tilladelse til nedrivning og genopførsel af en garagebygning på ejen-
dommen matr.nr. 28a, Jegindø By, Jegindø beliggende Mejerivej 26, 
7790 Thyholm.  
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
garagen på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
 

 
 
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 
 

- Garagen skal placeres samme sted som den hidtidige og 
overholde de nuværende dimensioner. 

 
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 20. september 
2021. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

DATO: 20-09-2021 

 

JOURNALNUMMER 

01.03.03-P19-12-18 

 

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ 

ØSTERGADE 13 

7600 STRUER 

 

E: TEKNISK@STRUER.DK 

 

SAGSBEHANDLER: 

CARSTEN DIETZ PEDERSEN 

T: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.struer.dk/


 

2 
 

Baggrund 
Du ønsker at nedrive din eksisterende garagebygning med henblik på 
at genopføre den på samme placering, med samme anvendelse og 
ydre mål. Der er tale om en garagebygning på ca. 26 m2.  
I stedet for den eksisterende bygnings pudsede troltex facader og 
tagplader, ønskes den nye bygning genopført med stålspær beklædt 
med træbeklædning på facaderne og stålplader på taget. 
 
Din garage er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, hvorfor 
du har ansøgt og opnået dispensation til det ansøgte fra Kystdirekto-
ratet. Klagefristen for dispensationen udløb den 17. september 2021.  
 
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. Denne vurdering er truffet på baggrund af, 
at det ansøgte, ikke vil ændre væsentligt i det bestående miljø og ikke 
medfører en øget påvirkning på naboer. 
Struer Kommune vurderer på den baggrund, at afgørelsen er af un-
derordnet betydning for naboer. 
 
Begrundelse 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis kystnærheds-
zonen, strandbeskyttelse, klimatilpasning, geologisk interesseområde 
og større sammenhængende landskaber. 
 
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.  
 
I forhold til udpegningen vedrørende strandbeskyttelse henvises der 
til Kystdirektoratets afgørelse af 20. august 2021, hvor der dispense-
res til det ansøgte. 
 
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 
lav forholdsvis risiko og det ansøgte vurderes ikke at være sårbar 
overfor en eventuel klimahændelse. Garagebygningen placeres i kote 
4,5. 
 
De geologiske interesser i området relaterer sig til kystlandskabet, og 
indenfor udpegningen skal land-skabsprofiler og landskabsformer, 
som afspejler de geologiske processer, bevares og beskyttes. Det er 
Struer Kommunes vurdering, at det ansøgte, ikke vil medføre nogen 
væsentlig påvirkning på de geologiske interesser i området. Dette 
vurderes på baggrund af projektets omfang og beliggenhed. 
 
Det vurderes at de landskabelige udpegninger ikke vil blive væsentlig 
påvirket. På baggrund af beliggenheden og omfanget af det ansøgte 
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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.  
Den ansøgte garagebygning placeres på soklen af den gamle. Det 
vurderes i den forbindelse, at byggeriet vil ligge relativt skjult for of-
fentligheden, langs strandarealerne, da det vil ligge i skjul bag stue-
huset og andet bebyggelse på ejendommen. Hertil er der omkring ga-
ragebygningen en del bevoksning, der virker til at sløre byggeriet. 
 
Der er ca. 50 m til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-område) og ca. 50 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 ændres i anvendel-
sen og omfanget af bebyggelse på grunden. 
  
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. 
 
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 
 
 
Carsten Dietz Pedersen 

mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
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BILAG TIL AFGØRELSE - Mejerivej 26 - Landzonetilladelse til 
genopførsel af garage, j.nr. 01.03.03-P19-12-18 
 
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 mandag den 18. oktober 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

