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Lokalplan 346 (Forslag)

Hvad er en lokalplan?
Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastsætter bestemmelser for udviklingen i et område. Byrådet
fastsætter i lokalplaner bestemmelser om, hvordan områder, som er omfattet af den enkelte lokalplan,
må anvendes og bebygges.
Planloven har bl.a. til formål at sikre, at den fysiske planlægning forener de samfundsmæssige interesser
i arealanvendelse. Byrådet har ifølge kapitel 5 i Planloven pligt til at udarbejde en lokalplan, før der
gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder herunder større nedrivninger.
Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning samt
borgeres indsigt og indflydelse på planlægningen.
Lokalplaner udarbejdes efter retningslinjer, som er udlagt i kommuneplanen, og som lokalplanen i øvrigt
skal være i overensstemmelse med. Byrådet kan fastlægge nærmere bestemmelser om arealers
anvendelse, bygningers placering og valg af materialer, stier, veje og beplantning osv. i en lokalplan.
Bestemmelser herom skal sikre, at områdets udvikling sker i overensstemmelse med de eksisterende
omgivelser samt den øvrige planlægning.
Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde en lokalplan, når byrådet ønsker at inddrage borgere i de
ændringer, der skal ske og dermed få informeret og engageret borgerne. Byrådet kan således høre
borgernes synspunkter, ændringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen endelig vedtages.

Offentliggørelse af en lokalplan
Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal forslaget til lokalplanen offentliggøres i minimum 4
uger. Hvis det vurderes, at lokalplanens bestemmelser er af mindre karakter, kan forslaget offentliggøres
i minimum 2 uger. Offentlighedsperioden skal sikre borgerne tid til at sætte sig ind i forslagets indhold
samt mulighed for at kommentere forslaget og komme med ændringsforslag.
Efter fristen for bemærkninger og ændringsforslag er nået, vurderer byrådet de indkomne bemærkninger,
hvorefter lokalplanen vedtages endeligt. I tilfælde, hvor de indkomne bemærkninger medfører
omfattende ændringer, skal hele plangrundlaget revurderes og påbegyndes forfra, hvorefter det nye
planforslag igen skal offentliggøres i minimum 4 uger.
I samme periode har myndighederne mulighed for at komme med indsigelser til forslaget. Forslaget kan
heller ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i §§ 29 og 29a skriftligt har modsat sig
forslaget. Forslaget kan herefter først endeligt vedtages, når parterne har nået enighed om ændringerne
i planforslaget.
Lokalplanen bekendtgøres på Struer Kommunes hjemmeside, når den er endeligt vedtaget. Når
lokalplanen er endeligt vedtaget, må der ikke etableres forhold, som er i strid med planens
bestemmelser.
Lovligt eksisterende bebyggelse og anvendelse, som er etableret, før lokalplanen blev offentliggjort, som
er i strid med planens bestemmelser, er fortsat lovlige. Ændringer af eksisterende forhold, nybyggeri eller
ændret anvendelse af eksisterende ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens
bestemmelser.
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Proces
Forslag til lokalplanen blev behandlet politisk i januar 2021. Struer Byråd godkendte den 27. januar 2021
forslaget til offentlig høring.
Lokalplanforslaget er sendt i offentlig høring i perioden 22. februar til den 19. april 2022.
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Redegørelse
Redegørelsen indeholder en beskrivelse af lokalplanens baggrund og formål. Derudover beskrives der i
redegørelsen lokalplanens forhold til kommuneplanen samt øvrig lovgivning som kystbeskyttelsesloven
og naturbeskyttelsesloven.
I redegørelsen beskrives endvidere de forhold, som er afgørende for planens udformning og
virkeliggørelse - herunder tilladelser og dispensationer, som skal gives af andre myndigheder end
kommunen.
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Baggrund og formål
Struer Byråd besluttede med vedtagelsen af Kommuneplan 2020 at udlægge et område til
aflastningsområde, hvor der kan etableres udvalgsvarebutikker, som forhandler beklædning, hårde
hvidevarer, sportsudstyr m.m. Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for realisering af byrådets
visioner for udviklingen af detailhandelen i Struer Kommune.
Lokalplanen omfatter et eksisterende delvist udbygget erhvervsområde beliggende mellem Holstebrovej,
Gimsinglundvej, Bredgade og Drøwten i den sydlige del af Struer.
Lokalplanens område inddeles i to delområder, delområde A og B. Formålet med lokalplanen er at give
mulighed for at etablere én dagligvarebutik, udvalgsvarebutikker, butikker med særligt pladskrævende
varegrupper samt kontor- og serviceerhverv inden for lokalplanens delområde A. Dagligvarebutikken må
kun etableres inden for den nordlige del af delområde A (zone A1). Øvrige butikker kan kan indrettes
inden for hele delområde A (zone A1 og A2).
Herudover skal der være mulighed for at indrette lettere industri og håndværksvirksomheder, kontor- og
serviceerhverv samt forsyningsanlæg i form af energiproduktion og forsyning- og energidistribution
inden for lokalplanens delområde B. I delområde B vil der være mulighed for at etablere lettere erhverv i
miljøklasse 1-3 inden for den østlige del (zone B1) af hensyn til eksisterende boliger både inden for og
uden for lokalplanens område, mens der kan etableres tungere erhverv i miljøklasse 3-6 i den vestlige
del (zone B2) mod Holstebrovej.
Lokalplanen fastlægger endvidere en række bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang,
vejadgang samt bestemmelser til beskyttelse af områdets grundvandsinteresser. Lokalplanen fastlægger
desuden bestemmelser for så vidt angår skiltning og skal sikre, at området fortsat fremstår som et grønt
og åbnet erhvervs- og butiksområde ved at fastlægge byggelinjer langs med interne og omkringliggende
veje.
Området er beliggende ud til Holstebrovej, som udgør en af hovedindfaldsvejene til hovedbyen i Lydens
By. Med nærværende lokalplan udlægges areal til forskønnelse af strækningen langs Holstebrovej for
dermed at synliggøre "adkomsten" til Struer fra syd.
I samme område til forskønnelse vil der være mulighed for etablering af forsinkelsesbassiner til
håndtering af overfladevand. Der kan være mulighed for at lave en fælles løsning for flere
grundejere/virksomheder inden for lokalplanområdet. Forsinkelsesbassinet/-erne skal udføres rekreativt
og som vådbassiner.
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Lokalplanområdet
Oversigtskort

Lokalplanens område. Luftfoto 2020.
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Lokalplanområdet
Lokalplanens område afgrænses af Bredgade mod nord, mod øst af Gimsinglundvej, mod syd af
ringvejen syd om Struer Drøwten og af Holstebrovej mod vest. Lokalplanområdet er beliggende i byzone
og har en størrelse på ca. 21 ha.
Området falder i terræn fra Drøwten i ca. kote 30 meter (DVR90) mod Bredgade i ca. kote 23 meter
(DVR90) uden større terrænspring.
Arealerne langs med Holstebrovej og Bredgade i den nordlige del af lokalplanens område anvendes
primært til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, mindre produktions-, vekslerstation til
fjernvarme (forsyningsvirksomhed) og servicevirksomheder, mens arealerne mod Gimsinglundvej og
Drøwten mod syd er domineret af produktions- og forsyningsvirksomheder med tilknyttede
kontorfaciliteter.
Vejadgangen til lokalplanens område sker fra Gimsinglundvej og Drøwten. Der skal fortsat være
vejadgang fra disse veje.
Der er i dag stiforbindelser langs med Drøwten, Holstebrovej samt Bredgade. Via Drøwten og Bredgade
kan der endvidere opnås forbindelse ad naturstien, som fører igennem det grønne, rekreative område
"Anlægget" til centrum af Struer.
I nord-sydgående retning langs Gimsinglundvej løber en højspændingsledning, som er vist på kortbilag
2.
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Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning og omkringliggende vej- og stednavne. Luftfoto 2020.
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Omgivelser
Holstebrovej, som afgrænser området mod vest, udgør en af hovedindfaldsvejene til Struer. Langs den
vestlige del af Holstebrovej ligger en række eksisterende butikker som forhandler særligt pladskrævende
varegrupper. På begge sider af Holstebrovej benyttes arealerne til reklameskiltning fra facader samt
fritstående skilte og fremstår som græsarealer. Øst for Gimsinglundvej ligger boligområderne
Baunevænget og Baunekrogen, der udgør et større område med tæt-lave bebyggelser. Nord for
Bredgade ligger en tankstation og en bowlinghal med tilhørende parkeringsfaciliteter. Drøwten udgør
områdets afgrænsning mod syd, som adskiller lokalplanens område med det åbne land.
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Lokalplanens indhold
Formål, områdets anvendelse og zonestatus
Lokalplanens område inddeles i to delområder, delområde A og B. Formålet med lokalplanen er at give
mulighed for at etablere én dagligvarebutik, udvalgsvarebutikker, butikker med særligt pladskrævende
varegrupper samt kontor- og serviceerhverv inden for lokalplanens delområde A.
Dagligvarebutikken må kun etableres inden for den nordlige del af delområde A (zone A1).
Udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper kan kan indrettes inden for
hele delområde A (zone A1 og A2).
Inden for delområde A må der etableres undervisningsformål, som er tilknyttet erhverv.
Der vil være mulighed for at indrette lettere industri og håndværksvirksomheder, kontor- og
serviceerhverv samt forsyningsanlæg i form af energiproduktion og forsyning- og energidistribution
inden for lokalplanens delområde B. I delområde B vil der være mulighed for at etablere lettere erhverv i
miljøklasse 1-3 inden for den østlige del (zone B1) af hensyn til boligen i delområde A og eksisterende
tæt-lave boliger ved Baunevænget øst for Gimsinglundvej, mens der kan etableres tungere erhverv i
miljøklasse 3-6 i den vestlige del (zone B2) mod Holstebrovej.
Lokalplanen fastlægger endvidere en række bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang,
vejadgang samt bestemmelser til beskyttelse af områdets grundvandsinteresser. Lokalplanen fastlægger
desuden bestemmelser for så vidt angår skiltning og skal sikre, at området fortsat fremstår som et grønt
og åbnet erhvervs- og butiksområde ved at fastlægge byggelinjer langs med vejene.
Området er beliggende ud til Holstebrovej, som udgør en af hovedindfaldsvejene til hovedbyen i Lydens
By, Struer. Med nærværende lokalplan udlægges areal til at terrænregulering og belysning, som skal
medvirke til at forskønne arealerne langs Holstebrovej og dermed synliggøre "adkomsten" til Struer fra
syd. I samme område til forskønnelse vil der være mulighed for etablering af forsinkelsesbassiner til
håndtering af overfladevand. Der kan være mulighed for at lave en fælles løsning for flere
grundejere/virksomheder inden for lokalplanområdet. Forsinkelsesbassinet/-erne skal udføres rekreativt
og som vådbassiner.
Lokalplanens område ligger i byzone, og forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.
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Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning, delområde A og B samt zonerne A1, A2, B1 og B2. Kortet er ikke målfast.
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Delområde A
Delområde A udlægges til centerområde og butikker i form af et aflastningsområde. Inden for delområdet
må der opføres én dagligvarebutik med et bruttoetageareal på maksimalt 1.200 m2. Herudover må der
inden for delområdet etableres udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskærvende varegrupper.
Den maksimale tilladte bruttoetageareal for udvalgsvarebutik og butikker med særligt pladskrævende
varegrupper inden for delområdet er 7.500 m2. Butikkerne må ikke have et mindre bruttoetageareal end
600 m2.
Inden for området må der etableres udvalgsvarebutikker inden for et maksimalt samlet etageareal op
11.500 m2.
Dagligvarebutikken må kun etableres inden for den nordlige del af delområde A (zone A1).
Udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper kan indrettes inden for hele
delområde A (zone A1 og A2).
Udover butikker kan der indrettes kontor- og serviceerhverv herunder liberale erhverv inden for
delområdet.
Delområde B
Delområde B udlægges til erhvervsområde med mulighed for lettere industri og håndværksvirksomheder,
kontor- og serviceerhverv samt forsyningsanlæg i form af energiproduktion og forsyning- og
energidistribution.
Der må kun etableres lettere erhverv i miljøklasse 1-3 inden for den østlige del af delområde B (zone
B1), mens der kan etableres tungere erhverv i miljøklasse 3-6 i den vestlige del af delområdet (zone B2)
mod Holstebrovej.
Zoneringsgrænsen mellem zone B1 og B2 er fastsat ud fra afgrænsningen mellem de nuværende
lokalplaner i området; Lokalplan nr. 288 og Lokalplan nr. 252.
Inden for hele lokalplanens område
I hele lokalplanes område er der mulighed for at etablere butikker i tilknytning til den enkelte virksomhed
til salg af egne produkter på maks. 250 m2.
Der kan etableres tekniske bygninger og anlæg til lokalplanområdets egen forsyning.

Udstykning
Delområde A
Inden for delområde A fastsættes der en minimumsgrundstørrelse på 1.500 m 2.
Delområde B
Inden for delområde B fastsættes der en minimumsgrundstørrelse på 3.000 m2.
Inden for hele lokalplanens område
Der kan dog inden for hele lokalplanens område udstykkes grunde på mindre end 1.500 m2 til brug for
tekniske bygninger og anlæg til områdets egen forsyning, herunder regnvandsbassiner.
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Bebyggelsens omfang og placering
Delområde A
Inden for delområde A fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal
bygningshøjde på 8,5 meter.
Delområde B
Inden for delområde B fastsættes en maksimal bebyggelsesprocent på 50 og en maksimal
bygningshøjde på 12 meter.
Hele lokalplanens område
For at sikre grønne og åbne vejforløb fastlægger lokalplanen at ny bebyggelse ikke må placeres inden
for følgende byggelinjer:
5 meter fra vejskel mod interne veje (Trudsøvej og Degnemarken)
20 meter fra midten af Bredgade
45 meter fra midten af Holstebrovej samt Gimsinglundvej.
55 meter fra midten af Drøwten
Byggelinjerne langs Bredgade, Holstebrovej samt Gimsinglundvej og Drøwten er vist på kortbilag 2.

Bebyggelsens udseende og skiltning
Bebyggelsens udseende
Der fastsættes bestemmelser om, at facader og tagform skal fremstå ensartet for hver hovedbebyggelse
for derved at fremme et harmonisk område. Bygningsfacader på hovedbygninger skal brydes af vinduer,
ved et skift i materialevalg eller opføres med mønster/ recesser i facaden eller brydes af mindre
bygningsdele.
Bygninger til kontor- og serviceerhverv skal udføres i beton, tegl og lignende. Øvrige bygninger kan
udføres i andre materialer.
For at sikre at ny bebyggelse ikke er til gene for omgivelserne, må der ikke anvendes blanke eller
reflekterende materialer på udvendige bygningssider og tagflader.
Skiltning
Delområde A
Der kan opsættes ét facadeskilt på hver facade.
Facadeskilte må ikke overstige en højde på 2 meter og skal placeres med en afstand mellem overkanten
på skiltet og overkanten af bygningen på min. 0,5 meter. Overkanten på facadeskiltet må således ikke
overstige overkanten på bygningen.
Der fastsættes bestemmelse om, at vinduer ikke må være fuldt afblændet af reklamer.
Der kan etableres én pylon pr. indkørsel. Pylonen placering i tilknytning til overkørslen og må have en
højde på maks. 6,5 meter og en bredde på maks. 2,0 meter. Pylonen skal placeres således, at den ikke
forringer oversigtsforhold ved ind- og udkørsel. Pylonen skal udføres med ensfarvet baggrund og må kun
være diskret belyst eller lysende.
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Facadeskilte og pylonen må kun skilte med virksomhedens navn, logo og åbningstider.
Delområde B
Skiltning og reklamering må kun finde sted på etablerede bygninger, såfremt der skal opstilles fritstående
skilte, må dette kun være som orienteringsskilt og husnr.-skilte mod vej, som placeres ved en indkørsel.
Fritstående skilte må maksimalt være 1,5 meter højt og have et areal på maksimalt 1,0 m2.
Skilte og reklamer skal tilpasses bygningernes arkitektoniske udformning, men må ikke have karakter af
facadebeklædning.
Der må ikke opsættes spotbelysning på facader, skilte og reklamer. Der må ikke opsættes dynamiske,
digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller animerede reklamer.
Hele lokalplanens område
Der må ikke opstilles flagstænger.

Ubebyggede arealer
Beplantning
For at sikre en grøn sammenhæng og struktur i området stilles der med lokalplanen krav om, at
ubebyggede arealer, der ikke er nødvendige at befæste i forbindelse med drift af arealet, skal anlægges
med et grønt præg i græs, eventuelt med beplantning i form af træer og buske. Beplantning skal være i
lokale hjemmehørende arter. Der må ikke plantes invasive arter.
Terrænregulering
Efter færdiggjort byggemodning samt anlæggelse af veje, parkeringspladser og regnvandsbassiner må
der inden for lokalplanens område ikke ske terrænregulering med mere end +/- 1 meter.
Befæstelse
Af hensyn til beskyttelsen af grundvandet fastsætter lokalplanen bestemmelse om, at arealer, hvor der
kan være risiko for spild, forurening o.lign. af stoffer, der kan forurene grundvandet, skal udføres med
ikke gennemtrængelig belægning. Det kan dreje sig om parkerings- og manøvrearealer, veje,
oplagspladser mv. Overfladevand fra disse arealer må ikke nedsives, men skal opsamles og ledes til det
separat kloakerede kloaksystem, evt. efter rensning hvis nødvendigt. Befæstelsesgraden inden for
lokalplanens område fastsættes til 0,6.
Forskønnelsesprojekt langs Holstebrovej
Struer Kommune har fået udarbejdet et forslag til, hvordan arealet langs med Holstebrovej kan
transformeres til en markant og anderledes ankomst til Struer.
Forslaget til forskønnelsen er udtrykt ved en terrænbearbejdning bestående af græsbekældte skråninger
opbygget i aluminium med indarbejdet belysning, der illustrativt viser en lydbølge, og som samtidig
fortæller historien om det, der i generationer har været byens DNA og gør Struer Kommune til Lydens By.
Der fastsættes med lokalplanen et areal langs med Holstebrovej inden for byggelinjen på 45 meter, som
angivet på kortbilag 2, hvor eventuelle skråningsanlæg/terrænreguleringer og forsinkelsesbassiner skal
etableres så de understøtter principperne i forskønnelsesplanen.
Hvis skråningerne er inden for Vejdirektoratets vejbyggelinje, skal der samtykke til fra Vejdirektoratet.
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Skråningsanlæg/terrænreguleringer må således kun etableres i op til 3 meters højde. Skråningerne må
kun fremstå i ikke-reflekterende materialer, eksempelvis metal i form af aluminium, jern o.lign. samt med
græsbeklædning. Belysning må ikke virke blændende på bilister eller øvrige trafikanter.
Der vil være mulighed for at foretage terrænreguleringer, beplantning af vilde blomsterbede og rekreative
forsinkelsesbassiner.

Her ses et eksempel på, hvordan terrænformationerne langs med Holstebrovej kan fremstå i dagtimerne.
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Her ses et eksempel på, hvordan terrænformationerne langs med Holstebrovej kan fremstå om aftenen.

Støjafskærmning
For at sikre omkringboende for støjgener i forbindelse med vareindlevering til butikkerne eller andre
støjende aktiviteter, gives der mulighed for at opsætte støjskærm, støjvolde, mur og o. lign., såfremt
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ikke kan overholdes.
Udendørs oplag
Udendørs oplag skal ske i indrettede gårdarealer, som afskærmes af beplantning i hjemmehørende arter
eller hegn, plankeværk m.m.

Vej-, sti- og parkeringsforhold
Delområde A
Vejbetjeningen til delområde A skal ske fra Gimsinglundvej som vist på kortbilag 2.
Der fastsættes med lokalplanen krav om parkering ved butikker svarende til 1 parkeringsplads pr. 25
m2 salgsareal samt 1 pakreringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal.
Ved kontor- og serviceerhverv herunder liberale erhverv fastsættes med lokalplanen krav om 1
parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal.
Delområde B
Vejbetjeningen til delområde B skal ske fra Gimsinglundvej og fra Drøwten som vist på kortbilag 2.
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Der fastsættes med lokalplanen krav om parkering ved industri og værksted svarende til 1
parkeringsplads pr. 100 m2.
Ved kontor- og serviceerhverv er der krav om 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal.
SBi-anvisning 272´s anbefaling om antal handicapparkeringspladser skal følges.
Hele lokalplanens område
Der kan anlægges nye interne veje samt stier inden for hele lokalplanens område.
Ved projektering af veje skal sikres, at der bliver tilstrækkelig manøvrerum for renovationsvogne, ligesom
vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer mv.
Der skal etableres cykelparkeringspladser med mindst 0,4 pladser pr. 100 m² etageareal ved
erhverv (herunder butikker).

Ledninger, kabler mv.
Der stilles med lokalplanen krav om, at alle ledningsføringer skal udføres som jordkabler.
Inden for lokalplanens område langs med Gimsinglundvej ligger et eksisterende højspændingstracé,
som er omfattet af en servitut om respektafstande til højspændingsledningerne og bestemmelser om
aktiviteter, der kan finde sted under ledningerne. Højspændingstracéet er vist på kortbilag 2. Se mere om
respektafstande mv. til højspændingsledningerne i kommentaren til pkt. 9.5 i lokalplanens bestemmelser.

Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse
Der er med lokalplanen fastsat bestemmelser om, at ny bebyggelse ikke må tages i brug uden Struer
Kommunes tilladelse, inden bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Struer Kommunes anvisning.
Inden ibrugtagning af ny bebyggelse skal der etableres støjreducerende tiltag, med mindre det kan
dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes for så
vidt angår trafikstøj og virksomhedsstøj.
Der må ikke indrettes kontorer eller anden følsom anvendelsen inden for konsekvensområdet, som vist
på kortbilag 2, medmindre det kan sikres ved afværgeforanstaltninger, at anvendelsen ikke vil være
begrænsende for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Afværgeforanstaltninger
kan eksempelvis være mekanisk ventilation, støjvold, mur o.lign.
Delområde A
Dagligvarebutikken må ikke tages i brug før der er givet ibrugtagningstilladelse til minimum én
udvalgsvarebutik inden for delområdet.
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Anden planlægning
Følgende afsnit har til formål at forstå lokalplanen i større sammenhæng med den øvrige kommunale,
regionale samt statslige planlægning.

Kommuneplan
Kommuneplanen indeholder generelle bestemmelser for kommunens udvikling samt specifikke
retningslinjer for de enkelte områder i kommunen. Kommuneplanen har derfor betydning for lokalplanens
virkeliggørelse, idet lokalplanen skal stemme overens med kommuneplanens bestemmelser og
retningslinjer.

Retningslinjer
Lokalplanområdet er omfattet af følgende retningslinjer i kommuneplanen:
Erhverv
15 - Konsekvensområder
I tilknytning til erhvervsområdet ved Hjulmagervej inden for kommuneplanramme 2 E 5 er der fastsat et
konsekvensområde for produktionsvirksomheder. Konsekvensområdet omfatter en del af lokalplanens
område mod vest, jf. kortbilag 2.
Se mere vedrørende konsekvensområdet under afsnittet "Miljø".
Detailhandel
16 - Dagligvare- og udvalgsvarebutikker
Lokalplanen ligger inden for et område, som er udlagt til aflastningsområde.
Kommuneplanen giver mulighed for at der kan opføres udvalgsvarebutikker samt særligt pladskrævende
varegrupper i området. Udvalgsvarebutikkerne må opføres med et bruttoetageareal på minimum 600m2
op til maksimalt 7.500m2 inden for kommuneplanramme 1 C 9. Der er ikke mulighed for at opføre
dagligvarebutikker.
Struer Kommune har imidlertid modtaget en konkret anmodning om muligheden for at opføre en
dagligvarebutik inden for lokalplanens område. Struer Kommune ønsker at imødekomme
anmodningen. I forbindelse med nærværende lokalplan udarbejdes sideløbende et tillæg til
Kommuneplan 2020, som ændrer kommuneplanens retningslinjer og rammer, således der vil være
mulighed for at opføre én dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal 1.200 m2.
Retningslinjen fastsætter endvidere at der kan etableres mindre butikker på maks. 250 m2 til salg af
egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.
17 - Butikker til særligt pladskrævende varegrupper
Butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, skal som udgangspunkt placeres i
aflastningsområdet syd for Struer eller i område til særligt pladskrævende varegrupper i Hvidbjerg.
35 - Kystnærhedszonen
Se afsnit nedenfor.
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63 - Veje
Støjfølsomme anvendelser skal planlægges, så de sikres mod støj fra trafik.
Rammer for lokalplanlægning
Lokalplanen ligger inden for rammeområde 1 C 9 "Centerområde øst for Holstebrovej" samt 1 E 6
"Erhverv ved Gimsinglundvej".
Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 4, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem
kommuneplanen og lokalplanen.
Foruden dagligvarebutik gives der også mulighed for liberalt erhverv uden tilknytning til
produktionsvirksomheder i 1 E 6.
Bebyggelsesomfang:
Maksimal bebyggelses procent er 50 af den enkelte ejendom.
Maksimale antal etager er 2.
Maksimal højde er 8,5 m.
Udstykning:
Rammen regulerer ikke udstykning.
Parkering
Butikker: 1 pr. 25 m2 salgsareal, 1 pr. 50 m2 bruttoetageareal
Liberale erhverv: 1 parkeringsplads pr. 25-50 m2 etageareal
1 E 6 er udlagt til erhvervsområde med en specifik anvendelse til kontor- og serviceerhverv, let industri
og håndværk, virksomheder med særlige beliggenhedskrav, produktionsvirksomhed og
aflastningsområde. Rammen giver kun mulighed for at indrette kontorer i tilknytning til virksomheder.
Dette ændres, så der gives mulighed for at etablere selvstændige kontorer uden tilknytning til
produktionsvirksomheder.
Bebyggelsesomfang:
Maksimal bebyggelses procent er 50 af den enkelte ejendom.
Miljø:
Miljøklasse 1-6.
Minimumsudstykningsstørrelse er 3.000 m2.
Parkering: Industri og værksted: 1 parkeringsplads pr. 50-100m2 etageareal.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan nr. 288 "For et
erhvervsområde ved Gimsinglundvej", vedtaget den 29. august 2006 i sin helhed samt Lokalplan nr. 252
"Erhvervsområde mellem Holstebrovej, Gimsinglundvej og Drøwten", vedtaget den 29. juni 1999 i sin
helhed.

Kystnærhedszonen
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Kystnærhedszonen omfatter i udgangspunktet en strækning på 3,0 km fra strandkanten og ind i landet.
Enkelte steder er kystnærhedszonen reduceret.
Af Planlovens § 16, stk. 5 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil
påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i
højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen. Lokalplan nr. 346 giver mulighed for at
bygge i op til 8,5 meter inden for delområde A, mens der kan bygges i en højde på op til 12 meter inden
for delområde B. Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for
kystnærhedszonen, og at lokalplanen ikke har en negativ påvirkning på oplevelsen af kysten eller den
fysiske adgang til kysten. Dette begrundes med at lokalplanens område i dag udgør et delvist bebygget
erhvervsområde og som er omgivet af eksisterende bymæssig bebyggelse. Det byggeri som kan
realiseres med lokalplanens bestemmelser, vil ikke få direkte visuel forbindelse med kystlandskabet og
vil dermed ikke påvirke kystlandskabet eller oplevelsen heraf væsentligt.

Detailhandel
I henhold til planlovens § 16, stk. 6 skal en lokalplan, som giver mulighed for etablering af butikker,
redegøre for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området,
friarealer og trafikale forhold.
Nærværende lokalplan giver mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker, butikker med særligt
pladskrævende varegrupper samt én dagligvarebutik på maksimalt 1.200 m2.
Struer er kommunens hovedby og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning,
detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. For at understøtte denne
vækst, er det nødvendigt at sørge for en god lokal butiksforsyning. Med lokalplanen gives der
mulighed for at opføre én daligvarebutik, der kan være med til at skabe en bedre butiksforsyning i
lokalområdet.
Lokalplanområdet er beliggende i aflastningsområde i Struer by. Området er omgivet af butikker med
særligt pladskrævende varegrupper, erhverv og boliger. Der er tale om et eksisterende erhvervsområde
med gode til- og frakørselsforhold til de omkringliggende større veje, hvorfor udvidelsen af området til de
nævnte butikstyper ikke vurderes at medføre væsentlig øget trafikbelastning eller påvirke de trafikale
forhold i området i øvrigt.
En dagligvarebutik vil sammen med eventuelle udvalgsvarebutikker og butikker til særligt pladskrævende
varegrupper naturligt medføre mere trafik til området, men det forventes dog at kunderne til butikkerne
primært er folk, der allerede bor i området eller kører forbi det til og fra arbejde. Internt i området
etableres de nødvendige parkeringspladser til butikkerne.
Det vurderes, at vejbetjening og parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det
omgivende bymiljø.
Der findes ikke eksisterende, offentligt tilgængelige rekreative opholdsarealer inden for lokalplanområdet,
som vil blive påvirket ved en gennemførelse af lokalplanen. Det vurderes i øvrigt, at en dagligvarebutik
eller udvalgsvarebutikker ikke vil påvirke byens øvrige friarealer.
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Daligvarebutik i aflastningsområde
Planlovens § 5n, stk. 2 fastsætter at aflastningsområder efter § 5n, stk. 1, nr. 1 ikke kan udlægges til en
enkelt dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker. Lokalplanen stiller som krav for ibrugtagning
af dagligvarebutikken, at der forinden skal være givet ibrugtagningstilladelse til minimum én
udvalgsvarebutik inden for delområdet.

Ekspropriation
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i planloven ekspropriere fast ejendom, der
tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig
betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan og for varetagelse af almene samfundsinteresser.
Ekspropriation er tvungen afståelse af ejendom og kan efter Grundlovens § 73 kun ske ifølge lov,
hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning.
Efter praksis gælder desuden en række betingelser, som skal være opfyldt ved en ekspropriation.
Ekspropriationen skal således være lovlig, nødvendig og tidsmæssigt aktuel for realiseringen af
ekspropriationsformålet. Herudover skal ekspropriationen være rimelig i den konkrete situation.
Ekspropriationsbeslutningen skal foretages inden for fem år efter lokalplanens offentliggørelse herefter bortfalder ekspropriationshjemlen.
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Anden lovgivning
I følgende afsnit vil lokalplanen blive behandlet i forhold til øvrig lovgivning, som har betydning for
planen.

Natur og landskab
Følgende forhold indenfor natur og landskab har betydning for lokalplanen.

Kulturarv
Følgende forhold indenfor kulturarv har betydning for lokalplanen.

Miljø
Følgende forhold indenfor miljø har betydning for lokalplan.

Forsyning
Følgende forhold inden for forsyning har betydning for lokalplanen.

Øvrige forhold
Følgende øvrige forhold har betydning for lokalplanen.

Miljøvurdering
Struer Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter screenet ovenstående lokalplan i henhold til lovens bilag 3.
På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Planen er ikke omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1)
Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages (dog ikke) at få
væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 1, nr. 3), fordi:
- Trafikkapaciteten i planområdet vil være den samme. Dog tilføjes én dagligvarebutik, men det vurderes,
at denne benyttes af borgere som er bosat i området.
- Det vurderes, at trafikstøjen ikke ændres væsentlig i forbindelse med tilføjelse af én dagligvarebutik og
udvidelse af liberalt erhverv.
- Der er ingen særlige værdifulde landskaber i områder, og områdets karakter ændrer sig ikke i
forbindelse med planområdets ændringer.
- Lokalplanområdet zoneres af hensyn til omgivelserne, så de ikke udsættes for støj, som overskrider
grænseværdierne.
Planen vurderes heller ikke at have en væsentlig indvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura
2000-område) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

VVM
I "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter" er der på
bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
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Servitutter
Der er foretaget en servitutgennemgang i forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan.
Ejere og bygherrer har pligt til at foretage servitutgennemgang, der har betydning for bygge- og
anlægsarbejder. Ikke alle rør, kabler og ledninger er tinglyste. Derfor bør relevante forsyningsselskaber
høres, inden jordarbejder påbegyndes.
Søg ledningsoplysninger igennem www.ler.dk.
Nedenstående servitutter er vurderet til at kunne have betydning for lokalplanen. Struer Kommune
påtager sig ikke ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.
Der aflyses ingen servitutter med lokalplanen.
Matr. nr. 4l, Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 01.06.1951
Titel: Ejendommens navn er Gimsinglund
Indhold: Navn på ejendom.
Matr. nr. 2m, 40, 5ke, 5kf, 5kk alle Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 02.02.1977
Titel: Dok om byggelinjer mv.
Matr. nr. 5læ Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 05.08.2014
Titel: Rådighed over ejendom
Indhold: Arealet skal stedse henstå som klippet græsareal i ryddeliggjort stand og må således ikke på
nogen måde bebygges eller tilplantes uden tilladelse fra Struer Kommune.
Struer Kommune har til enhver tid ret til uden beregning at benytte arealet til brug for aktiviteter såsom
opstilling af tivoli, cirkus, markeder og lignende.
Påtaleberettiget: Struer Kommune
Matr. nr. 4l og 4r begge Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 06.09.2006
Titel: Anmærkning anm hæftelser Dok om vedligeholdelse af privat fællesvej.
Matr. nr. 2l og 4o begge Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 07.07.1993
Titel: Dok om naturgas/anlæg mv
Indhold: Vedrører naturgasledning inden for lokalplanens område.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: Naturgas Midt/Nord I/S (nu HMN Naturgas I/S)
Matr. nr. 2m, 4o, 5ke, 5kf, 5kk alle Den vestlige Del, Gimsing samt 5fu og 17lr begge Struer
Tinglyst: 09.01.1975
Titel: Dok om adgangsbegrænsning mv
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Indhold: Vedrører adgangsbegrænsning for en række ejendomme mod Holstebrovej.
Påtaleberettiget: Ministeriet for offentlige arbejder og den til enhver tid værende vejbestyrelse er hver for
sig påtaleberettiget (nu Vejdirektoratet)
Matr. nr. 5ko og 5læ begge Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 09.11.1967
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Indhold: Landvæsenskommissionskendelse og forligsprotokol vedrører kloakledninger inden for
lokalplanens område.
Ledningerne skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: Sognerådet (nu Struer Kommune)
Matr. nr. 4r Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 11.06.2002
Titel: Anmærkning anm hæftelser Dok om vedligeholdelse af privat fællesvej.
Matr. nr. 5kb Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 11.10.2012
Titel: Deklaration om fjernvarme
Indhold: Vedrører 4 meter bredt deklarationsbælte omkring fjernvarneledning.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: STRUER FORSYNING FJERNVARME A/S
Matr. nr. 5fu Den vestlige Del, Gimsing samt 17lr Struer
Tinglyst: 11.11.1111
Titel: Dok om vej mv. Vedr. 17LR
Matr. nr. 5kc Den vestlige Del, Gimsing samt 17lu Struer
Tinglyst: 11.11.1111
Titel: Dok om vej mv. Vedr. 17LU
Matr. nr. 2l, 4l, 4o og 4t alle Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 12.07.2001
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Indhold: Vedrører underjordiske fjernvarmeledninger og elkabler.
Ledningerne skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: De kommunale Værker ved Struer Kommune eller den til enhver tid værende
ledningsejer (nu Struer Forsyning).
Matr. nr. 4l og 4o begge Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 12.10.1999
Titel: Lokalplan nr. 252
Påtaleberettiget: Struer Kommune
Matr. nr. 2l, 4o og 4t alle Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 14.04.1976 samt med påtegning af den 25.06.1976 om at servitutten tillige omhandler matr. nr.
4e Den vestlige Del, Gimsing.
Titel: Dok om telefonkabler/anlæg mv Rids på akt nr. 142
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Indhold: Vedrører telefonkabler i den sydlige del af lokalplanens område.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: Jydsk Telefon Aktieselskab (nu TDC)
Matr. nr. 5kf Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 14.06.1977
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv. samt påtegning af den 13.12.1999 om aflysning af krav om
tilbageskødning.
Indhold: Skøde med servitutstiftende bestemmelser om ubebyggede arealer, godkendelse af enhver
bebyggelse og hegn.
Påtaleberettiget: Struer Kommune
Matr. nr. 2m og 4o begge Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 15.01.1988
Titel: Dok om naturgas/anlæg mv.
Indhold: Vedrører naturgasledning beliggende i den sydlige del af lokalplanens område.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: Naturgas Midt/Nord I/S (HMN Naturgas I/S)
Matr. nr. 4l, 4o, 4p, 5ki, 5ko og 5læ alle Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 15.12.1999
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Indhold: Vedrører nedgravet 60 kV elkabel langs med lokalplanområdets østlige afgrænsning ved
Gimsinglundvej.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: Elselskabet I/S Vestjyske Net (nu Vestjyske Net)
Matr. nr. 2m og 4o begge Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 16.08.1991
Titel: Dok om naturgas/anlæg mv Vedr 2BK
Indhold: Vedrører naturgasledning i den sydlige del af lokalplanens område.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: Naturgas Midt/Nord I/S (HMN Naturgas I/S)
Matr. nr. 5kg og 5kh begge Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 16.09.1985
Titel: Dok om bebyggelse, benyttelse mv
Indhold: Gensidig deklaration mellem 5kg og 5kh om opførelse af mellembygning tværs over skel samt
betingelse vedrørende nedbrydning om retablering af bygning uden udgift for 5kh. Rids fremgår af
deklarationen.
Påtaleberettiget: Struer Kommune
Matr. nr. 4p, 5fu, 5kc, 5ki, 5ko og 5læ alle Den vestlige Del, Gimsing samt 17lu og 17lr begge
Struer
Tinglyst: 19.01.1961
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. og Dok om master mv. Vedr. 17LR
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Indhold: Vedrører Elmaster.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: I/S Vestkraft Esbjerg (nu Vestjyske Net)
Matr. nr. 5kt Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 20.11.1986
Titel: Dok om bebyggelse og benyttelse mv. Indeholder bestemmelser om salg.
Indhold: Godkendelse af byggeri og hegn samt regulering af ubebyggede arealer.
Påtaleberettiget: Struer Kommune
Matr. nr. 5kc Den vestlige Del, Gimsing og 17lu Struer
Tinglyst: 22.01.1965
Titel: Dok om oversigt mv, Vedr. 17LU
Indhold: Forbud mod varigt eller midlertidigt at anbringe genstande eller bevoksning af større højde end
1 meter i et oversigtsareal.
Påtaleberettiget: Den til enhver tid værende vejbestyrelse (nu Struer Kommune)
Matr. nr. 4o Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 22.01.2018
Titel: Servitut om bionaturgasledning
Indhold: Vedrører bionaturgasledning på matr. nr. 4o Den vestlige Del, Gimsing.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: HMN Naturgas I/S
Matr. nr. 4l, 4o og 4p alle Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 26.03.1962
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: Vedrører opstilling af elmaster.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: I/S Vestkraft Esbjerg (nu Vestjyske Net)
Matr. nr. 5fu og 5kc begge Den vestlige Del, Gimsing og 17lr og 17lu begge Struer
Tinglyst: 27.01.1953
Titel: Overenskomst i medfør af lov 214/1949
Indhold: Vedrører vandledninger og brønde
Ledningerne skal respekteres eller omlægges.
Matr. nr. 4l og 4r begge Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 30.05.2001
Titel: Dok om fjernvarme/anlæg mv.
Indhold: Beslutning om at ny bebyggelse skal tilsluttes den kommunale fjernvarmeforsyning ved
ibrugtagning og at ejendomme, der allerede er tilsluttet eller tilsluttes fjernvarme eller tilsluttes
fjernvarmeforsyningen skal forblive tilsluttet.
Påtaleberettiget: Struer Kommune
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Bestemmelser
Lokalplanens bestemmelser er juridisk bindende. Afsnittet fastsætter bestemmelser for områdets,
anvendelse, bebyggelse, udstykning m.m.
Ejere og brugere må ikke etablere forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser.
Struer Kommune kan meddele dispensation i særlige tilfælde fra lokalplanen, hvis forholdene ikke er i
strid med lokalplanens principper.
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1. Formål
1.1 Lokalplanens formål er at sikre:
at udlægge en del af lokalplanens område til centerområde i form af aflastningsområde,
at udlægge en del af lokalplanens område til erhvervsområde,
at forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgivelserne,
udlæg af areal til forskønnelse langs Holstebrovej
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2. Område- og zonestatus
2.1 Lokalplanens område
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 2l, 2m, 4l, 4o, 4p, 4q, 4r, 4t, 5fu, 5kb,
5kc, 5ki, 5ke, 5kf, 5kg, 5kh, 5kk, 5ko, 5kt, 5ku, 5læ, 7000u samt del af 7000s alle Den vestlige Del,
Gimsing samt matr. nr. 17lr og 17lu begge Struer.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme, ejerlejligheder,
umatrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

2.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive byzone.

2.3 Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A og delområde B, jf. kortbilag 2.
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3. Arealanvendelse
3.1 Anvendelse, hele lokalplanens område
Inden for hele lokalplanens område kan der indrettes mindre butikker til salg af egne produkter i
tilknytning til en virksomheds produktionslokale.
Der kan etableres regnvandsbassiner.

Ad Anvendelse, hele lokalplanens område
Der kan som hovedregel altid etableres tekniske anlæg til lokalplanområdets egen forsyning, og
mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

3.2 Anvendelse, delområde A
Delområdets hovedanvendelse er centerformål i form af aflastningsområde.
Èn dagligvarebutik
Udvalgsvarebutikker
Butikker til særlig pladskrævende varegrupper (dvs. butikker, der alene forhandler biler, lystbåde,
campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og
møbler samt ammunition og eksplosiver)
Kontor- og serviceerhverv, herunder liberalt erhverv
Undervisningsformål, der knytter sig til erhverv
Dagligvarebutikken må kun etableres inden for den nordlige del af delområde A (zone A1), øvrige
butikker kan kan indrettes inden for hele delområde A (zone A1 og A2), som angivet kortbilag 2.

3.3 Anvendelse, delområde B
Delområde B udlægges til erhvervsområde med mulighed for lettere industri og håndværk, kontor- og
serviceerhverv samt forsyningsanlæg i form af energiproduktion og forsyning- og energidistribution.
Der må kun etableres lettere erhverv i miljøklasse 1-3 inden for den østlige del af delområde B (zone B1)
af hensyn til eksisterende bolig i delområde A og tæt-lave boliger ved Baunevænget, mens der kan
etableres tungere erhverv i miljøklasse 3-6 i den vestlige del af delområdet (zone B2) mod Holstebrovej,
jf. kortbilag 2.

Ad Anvendelse, delområde B
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer. Hver type virksomhed mv. har en
miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne, se mere i Bilag 0
Miljøklasser.

3.4 Butiksstørrelser
Den enkelte butik må ikke have et bruttoetageareal større end:
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•Dagligvarebutikken: 1.200 m2 (der kan maksimalt opføres én dagligvarebutik inden for lokalplanens
område)
•Udvalgsvarebutikker og butikker til særligt pladskrævende varegrupper: Min. 600 m2 - maks. 7.500 m2
•Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler: Maks. 250
m2

3.5 Bruttoetageareal til udvalgsvarebutikker
Inden for området må der kun etableres udvalgsvarebutikker med et maksimalt samlet etageareal
på 11.500 m2.
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4. Udstykning
4.1 Udstykning, delområde A
Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på min. 1.500 m2.

4.2 Udstykning, delområde B
Ejendomme skal udstykkes med en grundstørrelse på min. 3.000 m2.

4.3 Udstykning, hele lokalplanens område
Inden for hele lokalplanens område kan der udstykkes grunde på mindre end 1.500 m2 til brug for
tekniske bygninger og anlæg til forsyning.
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5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1 Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.

5.2 Bebyggelsens placering
Bebyggelsen må ikke etableres inden for de på kortbilag 2 viste byggelinjer, som er fastlagt iht. pkt. 8.6:
20 meter fra midten af Bredgade
45 meter fra midten af Holstebrovej samt Gimsinglundvej.
55 meter fra midten af Drøwten
Derudover fastlægges der byggelinjer langs interne veje på 5 meter fra vejskel.

Ad Bebyggelsens placering
I den østlige del af lokalplanens område ligger et nord-sydgående højspændingstracé, som vist på
kortbilag 2. Der er tinglyst en servitut om respektafstande til mastens ledninger mv., se mere herom i
kommentaren til pkt. 9.5.

5.3 Bygningshøjde, delområde A
Bygninger må have en højde på maks. 8,5 meter målt fra et niveauplan fastsat i henhold til
bygningsreglementet.

5.4 Bygningshøjde, delområde B
Bygninger må have en højde på maks. 12 meter målt fra et niveauplan fastsat i henhold til
bygningsreglementet.

5.5 Sekundær bebyggelse
Sekundær bebyggelse kan opføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser.
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6. Bebyggelsens udseende
6.1 Facader
Facader på hovedbygningen skal udformes, så der sikres en ensartethed, og så der opnås en god
helhedsvirkning inden for de enkelte ejendomme. Facaden skal brydes af mindre bygningsdele.
Bygninger til kontor- og serviceerhverv skal udføres i beton, tegl og lignende. Øvrige bygninger kan
udføres i andre materialer.

Ad Facader
Bygningsfacader på hovedbygninger skal brydes af vinduer, ved et skift i materialevalg eller opføres med
mønster/ recesser i facaden eller brydes af mindre bygningsdele.
Ved to eller flere hovedbygninger på samme ejendom kan den enkelte hovedbygning opføres i samme
materiale, tagform, højde, farve osv.
Eksempelvis overdækkede varegårde eller vindfang der er sammenbygget med hovedbygningen kan
udføres i andre materialer end hovedbygningen.

6.2 Tage
Tage skal udformes, så der sikres en ensartethed, og så der opnås en god helhedsvirkning inden for
hver enkelt hovedbygning på den enkelte ejendom.
Der må ikke anvendes reflekterende materialer.
Der gives mulighed for at etablere grønne tage i sedum eller lign. materiale.
Ventilationsanlæg og lignende tekniske anlæg oven på tag skal udformes, så de fremtræder som
integrerede dele af bygningens arkitektur.

Ad Tage
Solfangere og -celler kan dog etableres uden at være integreret, ifølge lokalplanen § 9.6.

6.3 Farver
Farvemæssigt skal udvendige bygningssider fremtræde i materialernes naturlige farve eller i hvid, sort
eller jordfarver jf. Bilag 3. Enkelte arkitektoniske elementer kan tillige males i andre farver.

6.4 Sekundær bebyggelse
Sekundære bygninger herunder skure, overdækkede varegårde mv. kan fremtræde med facader i andre
materialer end hovedbygningen.

6.5 Skilte, delområde A
Der må kun opsættes ét facadeskilt på hver facade inden for delområdet.
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Facadeskilte må ikke overstige en højde på 2 meter og skal placeres med en afstand mellem overkanten
på skiltet og overkanten af bygningen på min. 0,5 meter. Overkanten på facadeskiltet må således ikke
overstige overkanten på bygningen.
Vinduer må ikke være fuldt afblændet af reklamer.
Der må kun etableres én pylon pr. indkørsel og skal placeres i tilknytning til overkørslen. Pylonen må
have en højde på maks. 6,5 meter og en bredde på maks. 2,0 meter. Pylonen skal placeres således, at
den ikke forringer oversigtsforhold ved ind- og udkørsel. Pylonen skal udføres med ensfarvet baggrund
og må kun være diskret belyst eller lysende.
Facadeskilte og pylonen må kun skilte med virksomhedens navn, logo og åbningstider.

6.6 Skilte, delområde B
Skiltning og reklamering må kun finde sted på etablerede bygninger, såfremt der skal opstilles fritstående
skilte, må dette kun være som orienteringsskilt mod vej, som placeres ved en indkørsel.
Fritstående skilte må maksimalt være 1,5 meter højt og have et areal på maksimalt 1,0 m2.
Skilte og reklamer skal tilpasses bygningernes arkitektoniske udformning, men må ikke have karakter af
facadebeklædning.
Der må ikke opsættes spotbelysning på facader, skilte og reklamer. Der må ikke opsættes dynamiske,
digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller animerede reklamer.

6.7 Skilte, hele lokalplanens område
Der må ikke opstilles flagstænger.
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7. Ubebyggede arealer
7.1 Beplantning
Ubebyggede, ikke-befæstede arealer skal fremstå i græs, evt. med beplanting i form af træer og buske.
Der må kun plantes træer og buske af hjemmehørende arter, som forekommer naturligt i området jf. bilag
3.
Der må ikke plantes invasive arter.

Ad Beplantning
Evt. beplantning i området skal være lokale hjemmehørende arter. Af bilag 5 fremgår en liste med
artsanbefalinger til hjemmehørende arter. Der må ikke plantes invasive arter, såsom Rynket rose - hyben
eller andre arter som er anført på Miljøstyrelsens liste over invasive arter.
I den østlige del af lokalplanens område ligger et nord-sydgående højspændingstracé, som vist på
kortbilag 2. Der er tinglyst en servitut om respektafstande til mastens ledninger mv., se mere herom i
kommentaren til pkt. 9.5.

7.2 Terrænregulering
Efter færdiggjort byggemodning samt anlæggelse af veje, parkeringspladser og regnvandsbassiner må
der inden for lokalplanens område ikke ske terrænregulering med mere end +/- 1 meter.

7.3 Befæstelse
Vej- og parkeringsarealer, manøvrearealer og andre pladser, hvor der kan forekomme spild af
grundvandstruende stoffer, skal udføres med fast belægning og med afledning til kloaksystemet.
Befæstelsesgraden fastsættes til 0,6.

Ad Befæstelse
Befæstelsesgraden er den andel af et areal, som enten er bebygget, overdækket eller belagt med
materialer, hvor vand ikke kan trænge igennem.
Afløbskoefficient for forskellige belægningstyper fremgår af Spildevandsplan 2020-2027.
Hvis der på en ejendom opføres en bygning i én etage og med en bebyggelsesprocent på 50 og med
maksimal fradrag af sekundær
bebyggelse, medføre det at der ikke kan udføres parkeringsanlæg, da man derved overstiger
befæstelsesgraden.
De betyder, at befæstelsesgraden kan være afgørende for, hvor meget der kan bebygges.

7.4 Areal til forskønnelse langs Holstebrovej
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Langs med Holstebrovej udlægges et areal, som vist på kortbilag 2, til forskønnelse af området. Inden for
det på kortbilag 2 viste areal, må der kun etableres skråningsanlæg, belysning mv. efter nedenstående
principper. Hvis skråningerne er inden for vejbyggelinjen, skal der ske samtykke fra Vejdirektoratet.
Skråningsanlæg/terrænreguleringer må kun etableres i op til 3 meters højde
Skråningsanlæg/terrænreguleringer kan fremstå i ikke reflekterende materialer, eksempelvis metal i
form af aluminium, jern o.lign. eller med græsbeklædning.
Belysning må ikke virke blændende på bilister eller øvrige trafikanter.

Ad Areal til forskønnelse langs Holstebrovej
Anlæg skal iøvrigt etableres så de understøtter principperne i forskønnelsesplanen.
Belysning bør være LED-lys eller fremtidige forbedringer og afløsere af LED.

7.5 Støjskærm
Der kan opsættes støjskærm, støjvold, mur o. lign. til forebyggelse af støjgener, herunder
støjafskærmning i forbindelse med butikkernes vareindlevering.
Der må ikke opsættes reklamer eller lign. på støjskærme.

7.6 Udendørs oplag
Der må ikke ske udendørs oplagring uden for indhegnede og afskærmede varegårde, gårdarealer og
lign.
Der må ikke opsættes reklamer eller lign. på indhegnede og afskærmede varegårde og lign.
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8. Veje, stier og parkering
8.1 Vejadgang
Vejadgangen skal ske fra Drøwten samt Gimsinglundvej som vist på kortbilag 2.

Ad Vejadgang
Etablering af nye vejanlæg, nye overkørsler, vejtilslutninger, ændringer af eksisterende vejforløb, skilte,
chikaner, lysindretning osv. kræver tilladelse efter vejloven.

8.2 Veje
Interne veje skal etableres således at der bliver tilstrækkeligt manøvrerum for renovationsvogne, ligesom
vejene skal være beregnet for en trafikbelastning på min. 18 tons akseltryk og være fri for hindringer mv.
Veje kan ikke etableres inden for de udlagte byggelinjer jf. § 5.2

Ad Veje
Der kan anlægges stier inden for lokalplanens område.
I den østlige del af lokalplanens område ligger et nord-sydgående højspændingstracé, som vist på
kortbilag 2. Der er tinglyst en servitut om respektafstande til mastens ledninger mv., se mere herom i
kommentaren til pkt. 9.5.

8.3 Parkering
Der skal etableres parkeringspladser på egen grund svarende til:
1 parkeringsplads pr. 25 m2 salgsareal samt 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bruttoetageareal til butik,
1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til kontor- og serviceerhverv samt liberale erhverv,
1 parkeringsplads pr. 100 m2 til industri og værksted.
SBi-anvisning 272´s anbefaling om antal handicapparkeringspladser skal følges.
Parkering må ikke etableres inden for de udlagte byggelinjer jf. § 5.2.

Ad Parkering
Ved nybyggeri og ombygning skal der ske forberedelse til og/eller etablering af ladestandere i henhold til
BEK nr. 181 af 5. marts 2020, Ladestanderbekendtgørelsen. Der kan i forbindelse med byggemodning
nedgraves et rør, hvor et elkabel kan trækkes igennem uden gene for belægning mv.
Krav om etablering af ladestandere afhænger af hvilke type bygninger der bygges eller ombygges.

8.4 Cykelparkering
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Der skal etableres cykelparkeringspladser med mindst 0,4 pladser pr. 100 m² etageareal ved
erhverv (herunder butikker).
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9. Tekniske anlæg
9.1 Opvarmning
Ny bebyggelse kan tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Struer Kommunes anvisning.

9.2 Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres iht. kommunens spildevandsplan. Lokalplanens område er
separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sig ledning).

Ad Kloakering
Forsyningen kan modtage 40 % til regnvandsledningen.
Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i
Struer Kommune.

9.3 Regnvand
Nedsivning af overfladevand er ikke en mulighed inden for området.
Der kan etableres regnvandsbassiner, der kan forsinke regnvandet inden afledning til recipient.
Regnvandsbassiner skal anlægges med tæt membran i bund og sider, og skal udføres som vådbassiner
med et rekreativt, organisk udtryk. Regnvandsbassiner må ikke være firkantede bassiner og skal
udformes med grønne sider så membran/andet ikke vil være synligt.
Det er muligt at etablere et eller flere fælles forsinkelsesbassiner langs Holstebrovej inden for
byggelinjen (45 meter) for alle virksomheder inden for lokalplanområdet.

Ad Regnvand
Håndtering af regnvand kan som regel ske ved indpasning af forskellige typer af LAR-løsninger i
bebyggelsen, fx regnbede, vandrender, spejlbassiner mv.
Lokalplanområdet er udpeget med drikkevandsinteresser, hvorfor der ikke må ske nedsivning af
overfladevand fra arealer, hvor der kan forekomme spild med forurenende stoffer. Disse arealer skal
etableres med fast, ikke gennemtrængelig belægning. Herudover skal eventuelle regnvandsbassiner
etableres med tæt membran i bund og sider.

9.4 Affald
Ved projektering skal der indtænkes affaldsløsninger. Den enkelte løsning skal tilpasses bebyggelsen
med plads til opbevaring og transport, men kan udformes på forskellige måder.
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9.5 Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

Ad Ledninger, kabler mv.
I den østlige del af lokalplanens område ligger et nord-sydgående højspændingstracé, som vist på
kortbilag 2. I henhold til servitutten omhandlende højspændingsledningerne gælder følgende:
"På det areal, der ligger under eller grænser umiddelbart op til ledningsanlægget, skal
der tilvejebringes en passende afstand fra træer og lignende og disse skal fjernes, hvis det
kan befrygtes, at de kan vælte og derved beskadige ledninger og master.
På det areal, der ligger indenfor en vandret afstand af 5 m fra yderste højspændingslliftledning,
må der ikke anlægges befærdede arealer, sportspladser, haver, frugtplantager,
bygningskonstruktioner, stakke og lignende.
På det areal, der ligger indenfor en vandret afstand af 10 m fra yderste højspændingsluftledning,
må der ikke anlægges paralleltgående gader, veje, indkørselsveje, offentlige
gangstier, baner, roebaner eller brønde til vandforsyning, ligesom der ikke må rejses
flagstænger og lignende.
På det areal, der ligger indenfor en vandret afstand af 15 m fra yderste højspændingsluftledning, må der
ikke rejses antenner eller antennemaster eller fremføres tråde hørende til elektriske hegn i større højde
over jorden end 1 m, ligesom trådene ikke må fastgøres til luftledningsmasterne."
Eventuelle dispensationer fra de pågældende respektafstande kan kun gives ved ansøgning til Vestjyske
Net. Flere oplysninger vedrørende højspændingsledningerne er anført i servitutten herom:
Matr. nr. 4l, 4o og 4p alle Den vestlige Del, Gimsing
Tinglyst: 26.03.1962
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.
Indhold: Vedrører opstilling af elmaster.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: I/S Vestkraft Esbjerg (nu Vestjyske Net)
samt
Matr. nr. 4p, 5fu, 5kc, 5ki, 5ko og 5læ alle Den vestlige Del, Gimsing samt 17lu og 17lr begge
Struer
Tinglyst: 19.01.1961
Titel: Dok om forsynings-/afløbsledninger mv. og Dok om master mv. Vedr. 17LR
Indhold: Vedrører Elmaster.
Ledningen skal respekteres eller omlægges.
Påtaleberettiget: I/S Vestkraft Esbjerg (nu Vestjyske Net)

9.6 Energianlæg
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Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) kan opsættes såfremt det sker under hensyntagen til
bygningens arkitektur. Eventuelle anlæg skal opsættes på eller integreres i tagflader eller facader og må
ikke medføre blændingsgener.
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10. Miljø
10.1 Støj fra trafik
Der skal etableres afværgeforanstaltninger i form af støjafskærmning som støjskærm. støjvold, mur eller
lignende, som sikrer, at trafikstøj højst belaster støjfølsomme anvendelser, herunder kontorer, med
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Ad Støj fra trafik
I forbindelse med byggeansøgning kan der stilles krav om, at støjniveauet dokumenteres ved målinger
eller beregninger.

10.2 Støj fra virksomheder
Det skal sikres, at anvendelser og aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller
påvirkes af et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra
virksomheder.
Ventilationsanlæg og lignende skal støjafskærmes og placeres, så de er til mindst muligt gene for
støjfølsomme anvendelser.
Vareindlevering skal placeres og indrettes, så det medfører mindst mulige gener for naboer.

Ad Støj fra virksomheder
Afskærmende foranstaltning kan f.eks. være støjskærme, overdækket eller inddækket vareindlevering,
hensigtsmæssig placering af støjende tekniske anlæg, inddækning af tekniske anlæg, mv.

10.3 Luftforurening fra erhverv
Etablering af virksomheder i området må ikke give anledning til luftemissioner med uacceptabel
påvirkning af nærmiljøet, som defineret i miljøstyrelsens luftvejledning.

10.4 Konsekvensområde
Der må ikke indrettes kontorer eller anden følsom anvendelsen inden for konsekvensområdet, som vist
på kortbilag 2, medmindre det kan sikres ved afværgeforanstaltninger, at anvendelsen ikke vil være
begrænsende for produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

10.5 Grundvandsbeskyttelse
For at minimere risikoen for forurening af grundvandet, inden for lokalplanens område, skal
overfladevand fra parkering, vejarealer og øvrige befæstede arealer opsamles og ledes til
kloaksystemet.
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12. Betingelser for ibrugtagning
12.1 Betingelser, hele lokalplanens område
Ny bebyggelse må ikke tages i brug uden Struer Kommunes tilladelse, før:
der er anlagt parkeringspladser i overensstemmelse med pkt. 8.3
der er anlagt cykelparkering i overensstemmelse med pkt. 8.4
bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet efter Struer Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.2
der er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj er overholdt, jf. pkt. 10.1
der er dokumenteres, at de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj kan overholdes, jf. pkt.
10.2
der er dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for luftemission er overholdt, jf. pkt. 10.3
at det ved afværgeforanstaltninger, kan sikres, at anvendelsen inden for konsekvensområdet, som
angivet på kortbilag 2, ikke vil være begrænsende for produktionsvirksomhedernes drifts- og
udviklingsmuligheder, jf. pkt. 10.4

12.2 Betingelser, delområde A
Dagligvarebutikken må ikke tages i brug før der er givet ibrugtagningstilladelse til minimum én
udvalgsvarebutik inden for delområdet.

Ad Betingelser, delområde A
Bestemmelsen følger et krav herom i planlovens § 5n, stk. 2, som fastsætter, at aflastningsområder efter
§ 5n, stk. 1, nr. 1, ikke kan udlægges til en enkelt dagligvarebutik eller udelukkende dagligvarebutikker.
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13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af lokalplan
Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan nr. 288 "For et
erhvervsområde ved Gimsinglundvej", vedtaget den 29. august 2006 i sin helhed samt Lokalplan nr. 252
"Erhvervsområde mellem Holstebrovej, Gimsinglundvej og Drøwten", vedtaget den 29. juni 1999 i sin
helhed.
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14. Servitutter
14.1 Ophævelse af servitutter
Der ophæves ingen servitutter.
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15. Retsvirkninger
Lokalplanforslaget (midlertidige retsvirkninger)
I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres og indtil den endeligt godkendte lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold.
Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunen tillade, at en ejendom, der er omfattet af
lokalplanforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Det forudsætter dog, at det aktuelle projekt er
i overensstemmelse med kommuneplanen, og at der ikke er tale om at påbegynde et større
byggearbejde.
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.

15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Kommunen har pligt
til at dispensere fra bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som
lavenergiklasse.

15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før
dispensationen kan gives.

15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved
udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen ekspropriere.

15.8 Overtagelsespligt
Hvis en ejendom, der er udlagt til offentlige formål eller omfattet af bestemmelser om bevaring af
bebyggelse, indebærer, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at kommunen overtager den.
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Kort og bilag
Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., der viser lokalplanens fysiske
afgrænsning og disponerering af området.
Der kan desuden være illustrationsbilag, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan
udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.
Afhængig af den enkelte lokalplan, kan der også være andre bilag.
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Bilag 0 - Miljøklasser
Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med bl.a.
støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne. Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder indenfor en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for op- og
nedklassificering ud fra en konkret vurdering af f.eks. virksomhedens indførelse af renere teknologi.
Klasse 1
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres
med boliger.
Klasse 2
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som kan indplaceres i områder
med boliger.
Klasse 3
Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervseller industriområder evt. i randzonen, tættest ved forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4
Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør
placeres i industriområder.
Klasse 5
Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i
industriområder.
Klasse 6
Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og som derfor skal placeres i større
industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7
Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal
placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.

Anvendelse

Eksempler på typer

Miljøklasse
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Butikker

Dagligvarebutik, supermarked
Lavprisvarehus
Kiosk
Udvalgsvarebutik
Butikker med værksted, f.eks. guldsmed
Særlig pladskrævende varegrupper
Salg af egne produkter evt. med showroom

1-3
1-4
1-3
1-4
1-3
1-4
1-3

Butikslignende formål

Frisør o.l.
Rejse-, turist-, billetbureau o.l.

1-3
1-3

Restaurant o.l.

Bar
Diskotek
Fastfood o.l.
Restaurant o.l.

1-4
1-4
1-4
1-4

Hotel o.l.

Hotel
Vandrehjem o.l.

1-3
1-3

Klinikker mv.

Kiropraktor
Læge, tandlæge o.l.
Sygehus o.l.
Terapi

1-3
1-3
3-4
1-3

Dyreklinikker mv.

Dyreklinik
Dyrehospital o.l.
Hundekennel
Hundepension mv.

1-3
1-4
1-4
1-4

Kontorer

Administration
Advokat, revisor o.l.
Arkitekt, ingeniør o.l.
Datarådgivning

1-3
1-3
1-3
1-3
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Service

Bedemand o.l.
Ejendomsmægler o.l.
Forsikring
Frisør o.l.
Marketing
Medievirksomhed
Pengeinstitut
Postkontor
Postordrevirksomhed
Rejse-, turist- , billetbureau o.l.
Reklamevirksomhed
Små vaskerier, renserier o.l.
Solcenter

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
2-3
1-3
1-3

Benzinsalg

Benzinsalg (evt. med tilhørende kiosk og
vaskeanlæg, men ikke værksted)

Trykkerier

Bogbinderi
Fotografisk virksomhed
Trykkerivirksomhed o.l.

2-3
2-3
2-5

Kulturelle formål

Bibliotek
Biograf
Kirke, menighedshus, kirkegård
Kulturformidling o.l.
Medborgerhus
Museum, udstilling, galleri
Musiklokale
Teater

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Ferieformål

Camping o.l.
Ferieby, feriecenter
Hotel
Vandrehjem

2-5
2-5
1-3
1-3

Fritidsanlæg

Forlystelse, underholdning
Klub, forening
Lystbådehavn
Sport

1-7
1-7
1-7
1-7

3
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Undervisning

Forskning, udvikling
Gymnasium
Højere uddannelse
Kursus, konference
Skole

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

Institutioner

Børneinstitution
Døgncenter, forsorg
Kollegier
Ungdomsbolig, ældrebolig
Ældreinstitution

1-3
1-2
1-2
1-2
1-2

Rekreative formål

Grønne områder
Parker
Torve, pladser o.l.

Tekniske anlæg

Antenneanlæg (små)
Beskyttelsesrum
Jernbaneanlæg
Kraftvarmeværker
Lufthavn
Parkeringshus
P-pladser
Pumpestation o.l.
Rensningsanlæg
Transformere (små)
Varmeværker
Vejanlæg

Engroshandel o.l.

Aftapning, pakning, oplag
Catering
E-handel o.l.
Engroshandel
Lagervirksomhed
Postordrevirksomhed

3-6
3-6
6-7
1-4
1-4
1-4
1-7
1-4
1-7

3-6
2-5
2-4
2-6
2-6
2-6
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Transport o.l.

Biludlejning
Busterminal, remise o.l.
Flytteforretning
Fragtmand, budcentral
Hyrevogne
Redningsstation
Vognmand

2-4
4-6
3-6
3-7
3-4
2-7
3-7

Oplagsvirksomhed o.l.

Affaldssortering
Containerplads
Entreprenør o.l.
Fyldplads
Garageanlæg
Kompostering
Kontrolleret losseplads
Omlastestation
Oplag
Plads til kørende materiel
Trælast (uden byggemarked o.l.)

4-5
4-5
4-5
5-7
3-5
4-6
6-7
5-6
5-6
4-5
3-5

Værksteder o.l.

Autoværksted
Bådeværft (træbåde)
Cd- og dvd-produktion
E-handel o.l.
Elinstallatør
Elektroteknik
Fødevarefremstilling
Glarmester
Lakering, overfladebehandling
Maskinværksted
Postordrevirksomhed
Smedje, vvs
Snedker
Softwareproduktion
Stenhugger
Tekstil- og tøjproduktion
Undervognsbehandling
Vaskeri, renseri, farveri
Vulkanisering

3-5
3-5
2-5
2-4
2-3
2-3
3-4
2-3
4-5
2-6
2-6
2-6
3-5
2-6
3-5
2-4
4-5
3-4
3-4
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Mindre industri

Akkumulator- og kabelproduktion
Betonblanding, betonstøbning
Bygningselementer
Catering
Cd- og dvd-produktion
Drikkevarefremstilling
E-handel o.l.
Elektroteknik
Fødevarefremstilling
Galvanisering, forzinkning o.l.
Garveri
Glas-, porcelæn- og lervareproduktion
Gummiproduktion
Kabelskrot
Kartoffelmelsfabrik o.l.
Lakering, overfladebehandling
Maskinfabrik
Møbelfabrikation o.l.
Ophugning, nedknusning
Plast- og skumplastfremstilling
Postordrevirksomhed
Protein- og enzymfremstilling
Rengørings- og hygiejnemidler
Softwareproduktion
Tagpapfremstilling
Tekniske installationer
Tekstil- og tøjproduktion
Træimprægnering
Vaskeri, renseri, farveri
Vulkanisering

4-5
4-6
4-5
2-5
2-5
4-5
2-4
2-4
3-6
4-6
4-6
5-6
4-5
3-6
4-5
4-6
2-5
4-5
4-5
4-5
2-6
3-6
4-5
2-6
4-5
2-6
3-5
4-5
3-5
3-5
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Større industri

Akkumulator- og kabelproduktion
Asfaltfremstilling
Betonblanding, betonstøbning
Biogasanlæg
Bygningselementer
Drikkevarefremstilling
Elektroteknik
Farve, lak, lim, cellulose
Foderstoffer, kornforarbejdning
Forbrænding (affald)
Fødevarefremstilling
Galvanisering, forzinkning o.l.
Garveri
Glas-, porcelæn- og lervareproduktion
Gummiproduktion
Kabelskrot
Kartoffelmelsfabrik o.l.
Kemisk og genetisk produktion
Lakering, overfladebehandling
Lægemiddelfremstilling
Maskinfabrik
Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning
Møbelfabrikation o.l.
Olie- og benzindepot
Ophugning, nedknusning
Papir- og papfremstilling
Plast- og skumplastfremstilling
Protein- og enzymfremstilling
Rengøringsmidler, hygiejnemidler
Savværk
Skibsværft
Slagteri
Softwareproduktion
Tagpapfremstilling
Teglværk
Tekniske installationer
Tekstil- og tøjproduktion
Træimprægnering
Vaskeri, renseri, farveri
Vulkanisering

5-6
6-7
4-6
6-7
4-7
5-6
3-5
6-7
4-6
4-7
3-6
4-6
5-6
5-6
4-6
5-6
5-6
6-7
4-7
6-7
3-6
5-6
5-6
6-7
5-6
4-7
4-6
3-6
5-6
5-6
5-6
5-6
2-6
5-6
5-6
2-6
3-6
5-6
4-6
3-6
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Industri med særlige
beliggenhedskrav

Asfaltfremstilling
Bekæmpelsesmidler, kunstgødning
Biogasanlæg
Bygningselementer
Cementfabrik
Farve, lak, lim, cellulose
Fiskemel, benmel, blodplasma
Foderstoffer, kornforarbejdning
Forbrænding (affald)
Gas- og benzindepot
Grus-, kalk- og mørtelværker
Kabelskrot
Kemikalie- og oliebehandlingsanlæg
Kemisk og genetisk produktion
Lægemiddelfremstilling
Maskinfabrik
Metalfremstilling, -forarbejd., -støbning
Olie- og benzindepot
Olie- og fedtraffinering
Ophugning, nedknusning
Papir- og papfremstilling
Skibsværft
Stålvalseværk
Talg- og fedtsmelteri
Teglværk
Tekniske installationer

6-7
6-7
6-7
4-7
7
6-7
7
6-7
4-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
6-7
5-7
6-7
6-7
7
6-7
6-7
2-7
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Kortbilag 1 - Matrikelkort
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Kortbilag 2 - Arealanvendelse
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Bilag 3 - Artsliste
Dansk navn

Latinsk navn

Buskarter

Alm. hvidtjørn

Crataegus laevigata

Alm. hyld

Sambucus nigra

Alm. hæg

Prunus padus

Benved

Euonymus europaeus

Blågrøn rose

Rosa dumalis

Engriflet hvidtjørn

Crataegus monogyna

Femhannet pil

Salix pentandra

Gråpil

Salix cinerea

Hassel

Corylus avellana

Hunderose

Rosa canina

Klitrose

Rosa pimpinellifolia

Koralhvidtjørn

Crataegus rhipidophylla

Kvalkved

Viburnum opulus
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Seljepil

Salix caprea

Slåen

Prunus spinosa

Tørst

Frangula alnus

Vrietorn

Rhamnus cathartica

Æblerose

Rosa rubiginosa

Øret pil

Salix aurita

Træarter

Alm. Røn

Sorbus aucuparia

Bøg

Fagus sylvatica

Dunbirk

Betula pubescens

Fuglekirsebær

Prunus avium

Navr

Acer campestre

Rødel

Alnus glutinosa

Skovabild

Malus sylvestris

Skovfyr

Pinus sylvestris
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Småbladet lind

Tilia cordata

Stilkeg

Quercus robur

Vortebirk

Betula pendula

Ær

Acer pseudoplatanus
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Miljøscreening
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner bliver der ofte lavet baggrundsmateriale, hvor kun dele
eller konklusionen bliver brugt i selve lokalplanen. Det kan fx være støjberegninger, geotekniske
rapporter eller skyggediagrammer.
Herunder kan du se noget af det baggrundsmateriale, der er produceret til denne lokalplan.
Det er vigtigt at understrege, at bilag herunder IKKE er en del af lokalplanen. De ligger som en service til
læseren, da vi løbende vil forbedre de muligheder, du har for at hente oplysninger om lokalplaner og
deres tilblivelse.
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Miljøvurdering af planer og programmer – screening – Lokalplan nr. 346
Beskrivelse af planforslaget
Forslag til lokalplan nr. 346 åbner mulighed for at realisere det aflastningsområde,
som Byrådet godkendte med vedtagelse af Kommuneplan 2020.
Foruden mulighed for udvalgsvarebutikker indeholder lokalplanforslag også mulighed
for at etablere én dagligvarebutik og kontorer uden tilknytning til produktionsvirksomheder.
Lokalplanen udlægger et areal til forskønnelse langs Holstebrovej. I et forskønnelsesprojekt af indfaldsvejen til Struer by skal det vurderes, om der er behov for etablering
af forsinkelsesbassin til overfladevand til at håndtere større mængder regnvand som
konsekvens af klimaforandringer og det eksisterende kloaknet.

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR
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PLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING, OG HVILKE EFFEKTER
MEDFØRER GENNEMFØRSEL AF PLANEN
Landsplanlægning
Planen er ikke i strid med landsplanlægningen.
Kommuneplan
Planområdet er omfattet af kommuneplanramme 1 C 9 og 1 E 6. Rammen giver i
dag ikke mulighed for at etablering af dagligvarebutik.
Der udarbejdes kommuneplantillæg, som
giver mulighed:
- Én dagligvarebutik i rammeområde
1 C 9.
- Etablering af liberalt erhverv i rammeområde 1 E 6.
Gældende lokalplan
Lokalplan nr. 288 aflyses i sin helhed ved
vedtagelse af lokalplan nr. 346 – Aflastningsområde ved Industri Vest.
Anden planlægning
Ikke relevant

BEMÆRKNINGER

Positiv (+)
Neutral (O)
Negativ (-)

• Begrundelser for vurderingen med
hensyn til påvirkningsgraden.
• Uddybning af hvad der bør undersøges nærmere i en eventuel miljørapport.
• Henvisning til hvordan vurderingen
eventuelt allerede indgår i eksempelvis andre planer, lovgivning, undersøgelser mv.

BY- OG KULTURMILJØ
OG LANDSKAB

Byarkitektonisk værdi

O

Der findes ingen kulturhistoriske værdier
eller bevaringsværdige bygninger inden
for området.
Lokalplanområdet er ikke omfattet af
bygge- og beskyttelseslinjer.

Landskabsarkitektonisk
værdi

O

Der er ingen særlig værdifulde landskaber i området.

O

Området er beliggende udenfor den historiske bymidte. Der er ingen kulturarvsforhold som bliver berørt.
Der findes ingen fredninger inden for
planområdet.

Kulturarv og arkæologiske
forhold

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR
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Rekreative områder

+

Lokalplanen reserverer et areal til forskønnelse langs Holstebrovej. Forskønnelse skal ske i form af terrænreguleringer og etablering af forsinkelsesbassiner
med en rekreativ værdi.

NATURBESKYTTELSE
Geologiske særpræg

O

Skovrejsning/skovnedlæggelse

O

Dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed

O

Beskyttede naturområder/fredning/Natura 2000områder

O

Der findes ingen geologiske interesseområder eller beskyttelsesområder inden for
lokalplanområdet.
Området indeholder ikke eksisterende
skov.
Der skabes eller fjernes ikke skov.
Bilag IV-arter
En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en
særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt
forbud mod at beskadige eller ødelægge
yngle- og rasteområde i deres naturlige
udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem.
Forbuddet gælder uanset om disse dyr og
planter findes inden for eller uden for beskyttede naturområder.
Arealerne vurderes ikke at være egnet
som raste-, yngle-, eller voksested for bilag IV-arter. Planens indhold vurderes
derfor ikke at ville påvirke disse arter i negativ retning.
Natura 2000 områder
Lokalplanens område ligger ca. 2,4 km
fra nærmeste Natura 2000 område nr. 62
(Venø, Venø Sund). Planområdet ligger i
byzone og der bygges på arealer, hvor
der er bebyggelse, befæstede arealer i
dag eller planerede grønne flader og som
ikke vurderes at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.
Lokalplanens område ligger ca. 1,3 fra
Natur- og vildtreservater Stuer Bugt/
Venø Sund.
Alene på baggrund af den store afstand til
det internationale naturbeskyttelsesområde og planernes omfang er det kommunens vurdering, at det kan udelukkes, at
projektudviklingen kan skade arter eller
naturtyper, som udgår udpegningsgrundlaget for Natur 2000-området. Der er
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vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og
projektudviklingen af lokalplanens område vurderes at være foreneligt med
denne plans bevaringsmålsætninger.
§ 3-natur
Inden for lokalplanområdet er der ikke registreret naturtyper, som er beskyttet i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
MILJØFORHOLD

Støj og vibrationer

O

Der må kun etableres virksomheder inden
for miljøklasse 1-3 i den østlige del af delområde B, B1, samt virksomheder inden
for miljøklasse 3-6 i den vestlige del af
delområde B, B2. De nævnte miljøklasser
med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag. Der vil altid
blive foretaget en konkret vurdering af
den enkelte virksomheds miljøbelastning
på både kort og lang sigt.

Lys og/eller refleksioner

O

Ikke relevant

Luft

O

Jord

O

Grundvand

O

Overfladevand

Udledning af spildevand
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+

O

Planen giver ikke mulighed for konkrete
anvendelser som medfører øget luftforureningen i området væsentligt.
Området er områdeklassificeret med krav
til analyse, men der er ikke kortlagt forurening på området. Konstateres der forurening under bygge- eller jordarbejde skal
processen standes jf. Jordforureningslovens §71.
2/3 del af lokalplanområdets sydlige del
er markeret med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanen indeholder bestemmelser for indretning af virksomheder,
som kan forurene grundvandet i overensstemmelse med Struer Kommunes grundvandsredegørelse.
Planområdet ligger inden for spildevandsplanens kloakopland HV4A, hvor der er
separatkloakeret.
Der kan afledes 40 % af regnvand direkte
til regnvandledningen. Der stilles krav om
etablering af vådbassin, som både renser
og forsinker overfladevandet inden det ledes til regnvandledningen.
Området skal kloakeres i henhold til spildevandsplanen. Området er separatkloakeret.
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O

I forbindelse med planlagte aktiviteter forventes der ingen luftgener

O

Ikke relevant

Arealforbrug

O

Arealet er udlagt til byzone.
Arealforbruget intensiveres ikke af betydning ved ændringen.

Energiforbrug

O

Ikke relevant

Vandforbrug

O

Ikke relevant

O

Ikke relevant

O

Ikke relevant

O

Ikke relevant

O

Ikke relevant

Social aktivitet

O

Ikke relevant

Adgang til offentlige funktioner

O

Der skabes mulighed for etablering af en
ny dagligvarebutik i byen, som er med til
at fastholde områdets daglige forsyning.

Sårbare grupper
(adgang/tilgængelighed)

O

Ikke relevant

Fremkommelighed

O

Ikke relevant

Lugt
Brand/eksplosion, giftpåvirkning
RESSOURCEANVENDELSE

Produkter, materialer, råstoffer
Kemikalier, miljøfremmede stoffer
Affald, genanvendelse
BEFOLKNING OG
SUNDHED
Tryghed
(herunder kriminalitet)

TRAFIK
Området vejbetjenes af eksisterende
veje.

Sikkerhed
Energiforbrug

O

Trafikafvikling og -kapacitet

O

Trafikstøj

O
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Ikke relevant
Etablering af én dagligvarebutik vil øge
trafikkapaciteten, men det formodes det
primært vil være folk som bor i området
som benytter dagligvarebutikken. Derfor
vurderes det ikke, at få væsentlig betydning for trafikbelastningen i området.
Lokalplanområdet grænser mod vest op
til Holstebrovej. Lokalplanområdet er belastet af støj fra Holstebrovej på mellem
55 og 75 dB.
Der gives mulighed for etablering af støjfølsom anvendelse inden for lokalplanområdet i form af kontorer. I Miljøstyrelsens
vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje” er beskrevet følgende vejledende grænseværdier for vejstøj:
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-

Liberale erhverv m.v. (hoteller,
kontorer m.v.): 63 dB (udendørs
støjniveau)
Ved indretning af kontorer inden for lokalplanens område, skal det sikres at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj overholdes.

AFGØRELSE AF SCREENING
Skal der gennemføres en
miljøvurdering

Nej

Struer Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
screenet ovenstående kommuneplantillæg i forhold til
lovens bilag 3.
På baggrund af screeningen vurderes det, at planen
ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Planen er ikke omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8,
stk. 1, nr. 1) 8,1,3 – 8,2,2
Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at få væsentlig
indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 1, nr. 3), fordi:
Begrundelse

-

-

-

-

Trafikkapaciteten i planområdet vil være den samme.
Dog tilføjes én dagligvarebutik, men det vurderes, at
denne benyttes af borgere som er bosat i området.
Det vurderes, at trafikstøjen ikke ændres væsentlig i
forbindelse med tilføjelse af én dagligvarebutik og udvidelse af liberalt erhverv.
Der er ingen særlige værdifulde landskaber i områder,
og områdets karakter ændrer sig ikke i forbindelse
med planområdets ændringer.
Lokalplanområdet zoneres af hensyn til omgivelserne,
så de ikke udsættes for støj, som overskrider grænseværdierne.
Planen vurderes heller ikke at have en væsentlig indvirkning på et naturbeskyttelsesområde (Natura 2000område) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Side 6 af 6

Side 67

