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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANDZONETILLADELSE 
Struer Kommune har den 23. marts 2021 modtaget en ansøgning om 
tilladelse til at opføre en buffertank til græsproteinproduktion på ejen-
dommen matr.nr. 1e, Avsumgård Hgd., Vejrum, beliggende Holste-
brovej 101, 7600 Struer.  
 
Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til etablering af 
buffertanken på ejendommen efter planlovens § 35, stk. 1. 
 

 
Figur 1 - Placering af buffertank markeret med rød prik 
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Tilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

• Buffertanken skal opføres som angivet i ansøgningsmateria-
let. 

 
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 26. marts 2021. 
 
Tilladelsen udløber, hvis ikke den er udnyttet inden 5 år efter, at den 
er meddelt,1. 
 
Baggrund 
Græsproteinproduktionen på ejendommen har fået den udfordring, at 
den buffertank som i dag er inde i bygningen på ca. 5 m3 er for lille.  
Der ansøges derfor om en supplerende tank, som er ca. 3 m i diame-
ter og ca. 8 m høj. Tanken udføres i rustfrit stål og ønskes opsat på 
den østlige side af bygningen. Den vil i størrelse ligne den valletank 
der står for enden af bygningen (syd) – dog lidt lavere.  
 
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, da området i forvejen er præget af lignende 
tanke og da den ansøgte buffertank ikke vurderes at ville have en 
væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø.  
Struer Kommune vurderer på den baggrund, at afgørelsen er af un-
derordnet betydning for naboer. 
 
Begrundelse 
Struer Kommune vurderer, at tanken udgør en mindre væsentlig på-
virkning af området i forhold til udseende og anvendelse. Området er i 
dag præget af tankanlæg med karakter af industrianlæg. Bygningen 
som buffertanken skal placeres ved siden af, har en kiphøjde på 8,68 
m og med de 4 stk. amerikanertanke mod østsiden af den ansøgte 
buffertank, vil denne være ”pakket” ind i forhold til visuel påvirkning af 
det omkringliggende. 
 
Det ansøgte er omfattet af udpegninger for henholdsvis: Kommune-
planramme 5E5, kulturhistoriske bevaringsværdier og er beliggende i 
OSD-område. 
 
Det ansøgte er placeret i et område, der er udpeget som kulturhisto-
risk bevaringsværdigt. Bevaringsværdien knytter sig til kulturmiljøet 
omkring Ausumgård / Hovedgård. Det er i forbindelse med denne an-
søgning vurderet, at det ansøgte, ikke vil forringe de værdier, der lig-
ger til grund for udpegningen som kulturhistorisk bevaringsværdigt. 
Dette sker ud fra en vurdering af bl.a. placering og udformning af det 
ansøgte. 
 

 
1 Lov om planlægning § 56 stk. 2. 

http://www.struer.dk/
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Det ansøgte er omfattet af kommuneplanramme 5E5, der fastsætter 
den specifikke anvendelse til erhvervsområde, tekniske anlæg. 
Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplan-
rammen. 
 
Det ansøgte er beliggende i OSD-område. Området er i oktober 2019 
blevet undersøgt i forhold til rammeudvidelsen af biogasanlægget og der 
er i den forbindelse taget højde for de miljømæssige aspekter, som pla-
cering af erhvervsbyggeri i OSD indebærer. Det vurderes at placeringen 
af buffertanken er erhvervsmæssigt nødvendigt og ikke vil påføre drikke-
vandsområdet yderlige belastning. 
 

[Der er ca. 8 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde 
(Natura 2000-område – Venø, Venø Sund) og ca. 100 m til nærmeste 
naturområde beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det er 
Struer Kommunes vurdering, at ansøgte projekt ikke giver anledning 
til nogen væsentlig påvirkning af internationale naturbeskyttelsesom-
råder herunder vil være til hindre for at gunstig bevaringsstatus kan 
opnås eller opretholdes. Vurderingen er truffet på baggrund af, at det 
ansøgtes omfang og beliggenhed.  
  
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at der kan meddeles 
landzonetilladelse til det ansøgte. 
 
Byggetilladelse 
Såfremt det ansøgte kræver byggetilladelse, skal du være opmærk-
som på, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og 
kommunen har meddelt tilladelse efter byggeloven.  
 
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 - Holstebrovej 101 - Landzonetilladelse 
til buffertank, j.nr. 01.03.00-P19-3-21 
 
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 23. april 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

