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LOV OM PLANLÆGNING
Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 
1991 og trådte i kraft den 1. januar 1992.
Planloven samler og erstatter bestemmelser fra 
en række tidligere planlægningslove.
Lands- og regionplanloven, kommuneplanloven, 
lov om ekspropriation til byudvikling, by- og 
landzoneloven samt (delvist) lov om sommerhuse 
og camping.
Planloven skal bl.a. sikre, at den sammenfattende 
planlægning forener de samfundsmæssige inter-
esser i arealanvendelsen.

KOMMUNEPLAN
Kommuneplanen er en plan for hele kommunes 
udvikling. Planen er desuden en oversigt over, 
hvor der skal være boliger, erhverv, centre, grønne 
områder, veje osv. Kommuneplanen fastlægger 
rammerne for indholdet i de mere detaljerede 
lokalplaner. Kommuneplanen udarbejdes in-
denfor rammerne af en godkendt regionplan. 
Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gen-
nemførelse.
Thyholm Kommune har i august 1997 vedtaget  
kommuneplanen “Thyholmplanen 1997-2008”.

KOMMUNEPLANENS RAMMEBESTEMMELSER
Kommuneplanen skal indeholde rammer for, 
hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de 
enkelte dele af kommunen.
Rammerne udgør således et supplement til og en 
uddybning af bestemmelserne i kommuneplanens 
hovedstruktur.

LOKALPLAN
Lokalplanen er den detaljerede plan, der fortæller, 
hvad der skal ske i de enkelte områder i kommu-
nen, f.eks. om arealers anvendelse, bygningers 
placering osv. 
Kommunen har altid ret og undertiden pligt til at 
udarbejde en lokalplan. Kommunen har pligt til 
at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres 
større udstykninger eller større bygge- og anlægs-
arbejder, herunder større nedrivninger. Pligten til 
at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammen-
hæng i den kommunale planlægning, samt bor-
gernes indsigt og indflydelse på planlægningen. 
Lokalplanerne skal udarbejdes efter retningslinier 
givet i kommuneplanen, og de skal i øvrigt være 

i overensstemmelse med kommuneplanen. 
Kommunen kan bruge sin ret til at udarbejde 
en lokalplan, når Byrådet ønsker at inddrage 
borgerne i de ændringer, der skal ske og dermed 
få informeret og engageret borgerne. Byrådet 
kan således høre borgernes synspunkter, æn-
dringsforslag og gode idéer, inden lokalplanen 
vedtages endeligt.
Lokalplaner tinglyses på de enkelte berørte 
ejendomme.

BYPLANVEDTÆGT
Byplanvedtægter modsvares efter kommune-
planlovens ikrafttræden af lokalplaner. Eksiste-
rende byplanvedtægter vil med tiden blive afløst 
af lokalplaner.
Byplanvedtægter er ligesom lokalplaner tinglyst 
på de enkelte ejendomme.

BY- OG LANDZONE SAMT  
SOMMERHUSOMRÅDE
Byzoner er områder, som er udlagt til bymæssig 
bebyggelse.
Landzoner er områder, der hovedsageligt benyttes 
til landbrug, skovbrug og fiskeri.
Sommerhusområder er områder udlagt til sommer-
husbebyggelse.
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1  INDLEDNING
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1.1 LOKALPLANENS BAG-     
GRUND

Venø ligger i Limfjorden nord for Struer. Øen 
har en længde på 7,5 km og er 1,5 km på det 
bredeste sted, og har et areal på 6,46 km². 
Der er omkring 200 fastboende på Venø. 
Desuden er der ca. 90 efterskoleelever på 
Venø Efterskole.
Ud over efterskolen har Venø bl.a. to lejrsko-
ler, en kro, en campingplads, en havn samt 
erhverv til østers- og fiskeproduktion.
Lokalplanen er udarbejdet for at fastholde 
muligheden for udvikling på Venø med en 
udvidelse af efterskolens faciliteter, til brug 
for både efterskoleelever og venøboere.

1.2 LOKALPLANENS FORMÅL
Det er lokalplanens formål, at skabe grund-
laget for efterskolens fortsatte drift som en 
attraktiv skole med en aktiv og synlig rolle i 
ø-samfundet; samt opstille retningslinier for, 
hvorledes en udvidelse med en ny idræts- og 
rekreativ bygning kan placeres i området. 
Lokalplanen skal give regulerende bestem-
melser for områdets anvendelse  - herunder 
placering, dimensionering, materialer, ad-
gangsforhold og parkering.

1.3 LOKALPLANENS OPBYG-
NING

Lokalplanen er inddelt i to dele bestående af 
en redegørelse og bestemmelserne.
Det er bestemmelserne, der tinglyses på ejen-
dommen og derved bliver juridisk bindende. 
Redegørelsen fungerer som den forklarende 
del af lokalplanen. I redegørelsen informeres 
om hensigten med lokalplanen, de eksiste-
rende forhold i området og hvilke forhold 
der kan have betydning for lokalplanens gen-
nemførelse. Den regulering af området, der 
finder sted med lokalplanens bestemmelser, 
er også beskrevet i redegørelsen og kan såle-
des underbygge, hvilke hensigter der ligger 
bag lokalplanens bindende bestemmelser.

1.4 OFFENTLIGHEDSPERIODE
For at sikre kommunens borgere kendskab 
til og mulighed for indflydelse, skal Byrådet 
fremlægge et forslag til lokalplan i mindst 
otte uger.
Forslag  til lokalplan nr. 306 har derfor været 
fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 
10. juni 2009 til den 5. august 2009. 
Indkomne høringssvar har været inddraget i 
forbindelse med den politiske behandling.

Lokalplanområdets placering
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2    EKSISTERENDE FORHOLD
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2.1 OMRÅDETS AFGRÆNSNING
Området afgrænses som vist med rødt på kor-
tet på modstående side. Lokalplanområdet 
afgrænses mod vest af Nørskovvej. 

2.2   OMRÅDETS STØRRELSE 
OG ZONEFORHOLD

Området omfatter ca. 33.100 m² landområde. 
Lokalplanområdet ligger i landzone og for-
bliver i landzone. 
Lokalplanområdet omfatter følgende matr.:
-matr.nr. 6i, Venø By, Venø:    ca. 13.950 m²
-matr.nr. 7a, Venø By, Venø:   ca. 19.150 m²
Området er omfattet af lokalplan nr. 207, som 
ophæves for området. 

2.3 LANDSKABELIGE          
FORHOLD

Lokalplanområdet ligger i kuperet terræn i 
et landskab præget af opdyrkede marker og 
skov. Mod vest grænser området op til en 
vej og længere mod nordøst og øst ligger 
henholdsvis en høj og Venø Bugt. Indenfor 
lokalplanområdet er beplantningen sparsom, 
dog findes der læbælter, enkeltstående træer 
og buskbeplantning. Store dele af området 
er udlagt med græs. Parkeringsarealer ligger 
som grusarealer. 

2.4 OMRÅDETS  ANVENDELSE
Hele lokalplanområdet anvendes i dag til 
Venø Efterskole, som i undervisningen også 
benytter sig af øens mange andre tilbud i 
forbindelse med bl.a. vandsport, natur og 
friluftsliv. 

Den nordlige del af området benyttes til 
værksteder og udendørs plads til f.eks. bold-
spil. Den sydlige del benyttes til køkken, 
spisesal, opbevaring og boliger. Centralt i 
området ligger undervisningsarealer, elev-
værelser, samlingsarealer, amfiteater osv.
Skolens funktioner benyttes også af øens 
faste beboere. 

2.5 EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
Bygningerne i lokalplanområdet fremstår 
som en harmonisk helhed, selvom de er byg-
get i forskellige etaper. 
Skolen startede i 1997, hvor den første del af 
skolen også blev bygget. Siden da er skolen 
blevet udbygget i 1999, 2002 og 2003.
Alle bygninger fremstår med murede facader,  
i gule tegl og tag beklædt med stålplader. Dog 
findes der enkelte ældre bygninger i området 
opført i røde teglsten.

2.6 EKSISTERENDE TEKNISKE 
ANLÆG

2.6.1 VEJE OG STIER
Adgangen til lokalplanområdet sker fra 
Nørskovvej. Gennem området er der vejret 
til et enfamiliehus beliggende sydøst for 
lokalplanområdet.

2.6.2 HØJSPÆNINGSLEDNINGER
Nord og øst for lokalplanområdets bebyg-
gelse løber mindre højspændingsledninger. 
Højspændingsledningerne mod nord ligger 
udenfor lokalplanområdet, mens de mod øst 
krydser lokalplanområdet.

Lokalplanområdet set fra øst 
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3     IDÉ OG INDHOLD
3.1 LOKALPLANENS IDÉ
Venø Efterskole blev i 1997 etableret af 
venøboere. Siden er skolen vokset og har nu 
plads til godt 90 elever. 
Venø kan tilbyde skolen muligheder for ud-
øvelse af aktiviteter i form at friluftsliv, natur 
og vandsport kombineret med praktisk og 
faglig undervisning. Omvendt spiller skolen 
en aktiv og synlig rolle i ø-samfundet.
I et lille ø-samfund som Venø, er det essen-
tielt, at der findes aktiviteter og erhvervsmu-
ligheder for at bibeholde fastboende og 
tiltrække nye beboere. 
Denne nye lokalplan er lavet på baggrund af 
ønsket om at opføre en ny idræts- og multihal 
med tilhørende badefaciliteter og aktivitets-
rum i forbindelse med efterskolens øvrige 
bygninger, til brug for både efterskoleelever 
og øboere.

3.2 TRAFIKBETJENING OG 
PARKERING

Adgang til lokalplanområdet skal ske via 
Nørskovvej.
Grusarealet vest for den eksisterende be-
byggelse, samt vest for en eventuel ny 
multianvendelig hal, skal primært bruges til 
parkering for brugere og besøgende. 
Langtidsparkering af campingvogne, trailere, 
både, lastbiler, uindregistrerede køretøjer og 
lignende må ikke finde sted på områdets veje 
eller på områdets åbne arealer.

3.3 BEBYGGELSENS OMFANG 
OG PLACERING

Indenfor lokalplanområdet kan etableres 
bebyggelse, hvis anvendelse fastlægges til 
offentlige formål, herunder undervisning, 
institution, o.lign., samt den form for erhverv 
og privat service, der kan indpasses i området 
og hvortil offentligheden har adgang.
Bebyggelse må etableres indenfor byggefel-
terne jf. bilag 2 .

Bebyggelse må opføres med én etage med 
udnyttet tagetage og maks. højde på 8,5 m. 
Hvor terrænforhold taler herfor, kan kælder-
etagen frilægges. 
En multianvendelig hal kan etableres med en 
højde på 9,5 m indenfor udlagte byggefelt, 
jf. bilag 2.
Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet 
må ikke overstige 40 % (Iht. Bygningsreg-
lementet BR08).

3.4 BEBYGGELSENS YDRE
Fælles for al ny bebyggelse indenfor lokalplan- 
området er, at det skal have et nutidigt dansk 
præg og indpasses i landskabet.
Ydervægge skal hovedsageligt opføres som 
murværk. Mindre bygningsdele kan udføres 
i lette materialer som f.eks. zink og glas. 
Andre materialer kan tillades, hvis det kan 
udføres i harmoni med byggeriet i øvrigt. 
Ny bebyggelse kan ligeledes opføres med 
træbeklædning eller ikke reflekterende pla-
demateriale.
Tage skal udføres som symmetriske saddelta-
ge med en hældning mellem 40 og 45 grader. 
Tage på mindre bygninger, såsom udhuse, 
containerskjul o.lign. kan dog tillades udført 
med andre taghældninger eller udført som tag 
med ensidig taghældning. Bygninger, hvor 
rumhøjde eller funktion begrunder det, kan 
opføres med fladt tag.
Som tagdækning skal der benyttes listelagt 
sort/grå tagpap, tegl, ikke-reflekterende 
metalplader (pandeplader, zink, o.lign.) el-
ler strå.
Ved materialevalg skal der være overens-
stemmelse mellem den valgte tagtype og det 
egentlige tagmateriale.
Murværk kan fremstå blank eller pudset. 
Bemaling af murværk skal ske i dæmpede 
farvetoner. Træværk må fremstå ubehandlet 
hvis det er en vejrbestandig træsort, olieret 
eller malet med dækkende maling i farven 
sort. Mindre bygningsdele kan males med 
hvid.
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3.5 UBEBYGGEDE AREALER
For ubebyggede arealer og lokalplanområdet 
som helhed gælder det, at der ved oplagring 
af materialer, affald og lignende skal holdes 
en passende orden.
Belysning skal ske i form af armaturer til 
parkbelysning eller lave pullertarmaturer. 
På området vest for skolen ligger et grønt 
areal udgravet i terrænet. Dette areal bruges 
til amfiteater og boldspil. Der kan etableres 
en større boldbane vest for dette område. 
Nord for det eksisterende amfiteater ligger et 
areal, som fremstår vildtvoksende og uplejet. 
Dette areal bør inddrages så lokalplanområ-
det fremstår som en helhed. 

Typisk for Venø er de mange læbæltebe-
plantninger. 
Disse findes også indenfor lokalplanområdet 
som illustreret herunder.

En landskabsbearbejdelse indenfor den del 
af området, som er omfattet af strandbeskyt-
telseslinien kræver en dispensation fra Na-
turbeskyttelseslovens § 15. Det gælder også 
for plantning af nye træer i området.
En landskabsbearbejdelse og genplantning af 
læbælte, vil forbedre både de landskabelige 
og rekreative forhold.

= eksisterende læbælte      = nyt læbælte

plantes ved ny 
bebyggelse

fjernes ved ny 
bebyggelse
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4     FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
4.1 REGIONPLAN 2005 FOR 

RINGKJØBING AMT
Lokalplanen er i overensstemmelse med 
Regionplan 2005 for Ringkjøbing Amt. 

4.2 STRUER KOMMUNEPLAN 
2001 - 2012  

Lokalplanområdet er omfattet af rammeom-
råde 7.L.2, Venø By i Struer Kommuneplan 
2001-2012.
Lokalplaner, der træffer bestemmelser for 
område 7.L.2, Venø By, skal sikre:
• at byens karakter af en mindre by-

mæssig bebyggelse med boliger, 
erhvervsvirksomheder, offentlige og 
privat service samt sommerhuse og 
landbrugsejendomme fastholdes,

• at der åbnes mulighed for ny boligbe-
byggelse svarende til omkring 3 nye 
boliger pr. år i gennemsnit,

• at der åbnes mulighed for etablering af 
offentlig og privat service i overens-
stemmelse med landsbyens rolle som 
landsbycenter,

• at der åbnes mulighed for etablering 
af lokale erhvervsvirksomheder, der 
kan indpasses uden væsentlige gener 
for omgivelserne, herunder feriehytter 
og et ferie- og kursuscenter. Etablering 
af feriehytter og ferie- og kursuscenter 
kræver forudgående udlæg i Region-
planen, 

• at bebyggelsesprocenten for boligbe-
byggelse ikke overstiger 25 for åben, 
lav bebyggelse og 35 for tæt, lav be-
byggelse,

• at bebyggelsesprocenten i øvrigt ikke 
overstiger 35, og

• at bebyggelsen ikke opføres med mere 
en 1½ etage og med en maksimal byg-
ningshøjde på 8,5 meter medmindre 
særlige forhold omkring landbrugs-
bygninger og erhvervsbygninger gør 
sig gældende.

Lokalplanen afviger fra kommuneplanens 
rammer, og der er derfor udarbejdet et kom-
muneplantillæg i tilknytning til lokalplanen 
(se kommuneplantillægget på side 19).
I Struer Kommuneplan 2001-2012 er der 
fastsat bebyggelsesprocenter svarende til de 
tidligere bestemmelser i BR95 og BR-S98. 
Med det nye bygningsreglement, BR08, er 
der sket en ændring af beregning at etage-
arealet, der ligger til grund for beregning af 
bebyggelsesmulighederne og som følge heraf 
en ændring af bebyggelsesprocenten.
I lokalplanens bestemmelser samt i kommu-
neplantillægget er der taget højde for de nye 
beregningsregler, der følger BR08.

4.3 LOKALPLANER
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 
207. Ved lokalplanens endelige vedtagelse 
ophæves lokalplan nr. 207 for området.

4.4 KYSTNÆRHEDSZONEN 
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnær-
hedszonen og ifølge planloven, skal der 
derfor redegøres for den visuelle påvirkning 
af kysten, samt gives en særlig planlægnings-
mæssig begrundelse for kystnær lokalisering. 
Lokalplanen åbner mulighed for en byg-
ningsmæssig udvidelse i form af etablering af 
en ny multianvendelig hal. En sådan hal vil, 
for at kunne fungere rent praktisk, være op 
til 9,5 m høj. Dog vil den ikke syne for stor 
i landskabet, idet den ligger i et skrånende 
terræn. Nørskovvej, hvorfra man ankommer, 
ligger ca. 3 m højere end terrænet ved mul-

Principsnit i landskabet fra vandkant til Nørskovvej. 
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tihallens placering. Desuden vil den ligge i 
en naturlig forlængelse af den eksisterende 
bebyggelse og vil, sammen med skolens re-
sterende bygninger, fremstå som en helhed. 
Set fra kysten kan man ikke se efterskolen 
pga. kraftig terrænstigning. Bevæger man sig 
væk fra stranden op mod de foranliggende 
marker ses hele skolens anlæg, men visuelt 
virker bygningerne ikke dominerende i land-
skabet idet der er bagvedliggende stigende 
terræn og skov (se illustration).
En ny multihal er ikke direkte afhængig af 
kystnær lokalisering, men hele Venø er om-
fattet af kystnærhedszonen, idet øen ikke er 
mere end 1,5 km bred på det bredeste sted.
Med baggrund i ovenstående betyder det, at 
kystnærhed er uundgåelig for alt byggeri på 
Venø, men en nødvendighed for realisering af 
lokalplanens muligheder og for al udvikling 
på Venø generelt. Dog vil nybyggeri indenfor 
lokalplanområdet blive placeret på en måde, 
der påvirker kystlandskabet mindst muligt.

4.5 BESKYTTELSESLINIER
4.5.1 STRANDBESKYTTELSESLINIE
Dele af lokalplanområdet ligger indenfor 
Naturbeskyttelseslovens strandbeskyttel-
seslinie.
Strandbeskyttelsesliniens formål er at sikre 
en generel friholdelse af kystområderne mod 
indgreb, der ændrer den nuværende tilstand 

og anvendelse. Med strandbeskyttelseslinien 
varetages dermed landskabelige, biologiske 
og rekreative hensyn.
Etablering af anlæg indenfor strandbeskyttel-
seslinien kan kun ske såfremt der kan opnås 
dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 
§ 15.

Der er i forbindelse med lokalplanen udar-
bejdet flere alternativer til placering af en ny 
multianvendelig hal, bl.a. tættere på såvel 
strandzonen som på Nørskovvej. Byggefeltet 
jf. bilag 2, vurderes at være den placering 
som vil være mest harmonisk i forhold til 
både landskab og det eksisterende byggeri. 
Multihallen vil, med lokalplanen, ikke kunne 

Lokalplanområdet set fra øst, illustreret med ca. 9,5 meter højt byggeri 

Blå = strandbeskyttelseslinie

ny hal
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etableres tættere på strandzonen end de 
eksisterende bygninger og umiddelbart vil 
strandzonen ikke blive påvirket af placerin-
gen, idet en bygning ikke vil være synlig fra 
stranden pga. landskabets udformning. Lige-
ledes er påvirkningen søgt reduceret via krav 
til bygningens volumen og materialevalg.
Der er arbejdet med alternative placeringer 
af en multihal, også i de områder indenfor 
lokalplanområdet, som ikke er omfattet af 
strandbeskyttelseslinien. Disse alternativer 
vil dog være mere synlige både fra strand-
zonen og fra Nørskovvej.

4.5.2 SKOVBYGGELINIE
Dele af lokalplanområdet ligger indenfor 
skovbyggelinien.
Skovbyggelinien er en bufferzone på 300 
m omkring skove. Skovbyggelinien gælder 
for alle offentlige skove og for private skove 
med et sammenhængende areal på mindst 
20 ha. 
Skovbyggeliniens formål er at sikre sko-
venes værdi som landskabselementer samt 
opretholde skovbrynene som værdifulde 
levesteder for plante- og dyrelivet.
Indenfor byggelinien er der forbud mod at 
bygge, men der kan søges om dispensation 
fra Lov om Naturbeskyttelse § 17.

4.5.3 BESKYTTET STEN- OG JORDDIGE
Dele af lokalplanområdet grænser op til et 
beskyttet sten- og jorddige, som er beskyttet 
mod tilstandsændringer jf. Museumsloven.

4.6 FORURENINGSFORHOLD
Der skal gøres opmærksom på § 70 og § 71 
i Lov om forurenet jord.
§ 70. Såfremt Byrådet modtager underretning 
om en jordforurening, skal Byrådet under-
rette regionsrådet herom.
Stk. 2. Byrådet underretter den stedlige ar-
bejdstilsynsmyndighed, såfremt der under 
bygge- eller jordarbejder konstateres en 
forurening af jorden, jf. § 71 stk. 1.
§ 71. Såfremt der under bygge- eller jord-
arbejde på et areal, der ikke er kortlagt, 
konstateres en forurening af jorden, skal 
arbejdet standses. Tilsvarende gælder på 
et kortlagt areal, såfremt den konstaterede 
forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. 
Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer 
og den, der udfører eller lader udføre det 
pågældende arbejde.
Stk. 2. Arbejdet må først genoptages 4 uger 
efter, at regionsrådet har modtaget underret-
ning om den konstaterede forurening, med-
mindre regionsrådet forinden skriftligt har  
meddelt, at det ikke agter at træffe afgørelse 
om, at det pågældende areal skal kortlægges, 
eller at grundlaget for arealets kortlægning 
ikke er ændret.
Stk. 3 Hvis regionsrådet inden udløbet af 
den i stk. 2 nævnte frist giver skriftlig med-
delelse  om, at det agter at træffe afgørelse 
om, at det pågældende areal skal kortlægges, 
eller at grundlaget for arealets kortlægning 
er ændret, må arbejdet ikke genoptages, før 

Grøn = skovbyggelinie

Blå = beskyttet dige
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regionsrådet har givet underretning om kort-
lægning eller om ændring af kortlægningen, 
og der, hvis arbejdet er omfattet af krav om 
tilladelse efter § 8, er meddelt sådan tilla-
delse eller foretaget nødvendig revision af 
en tidligere meddelt tilladelse. 
Stk. 4 Regionsrådet underretter samtidig 
Byrådet og den stedlige arbejdstilsynsmyn-
dighed om meddelelser efter stk. 2 og 3. 

4.7 FORSYNING
4.7.1 KLOAK
Lokalplanområdet er kloakeret og tilsluttet 
offentlig spildevandsledning. Området er 
dog ikke omfattet af Spildevandsplan 2007-
2012.

4.7.2 VARME
Området er individuelt varmeforsynet.

4.7.3 EL
Området forsynes af NOE (Nordvestjysk 
Elforsyning).

4.7.4 VAND
Lokalplanområdet forsynes med vand fra 
Venø Vandværk.

4.8 INDSATSPLAN VENØ
Der foreligger et forslag til en indsatsplan 
til opretholdelse og beskyttelse af grund-
vandskvaliteten på Venø. Lokalplanområdet 
er placeret i et indsatsområde. Det betyder 
bl.a. at aktiviteter, der indebærer risiko for 
grundvandsforurening, ikke må finde sted, 
med mindre der er taget nødvendige for-
holdsregler for at beskytte grundvandet.

4.9 SERVITUTGENNEMGANG
Der er foretaget servitutgennemgang ved 
landinspektør. Der er ikke behov for ophæ-
velse af servitutter i forbindelse med vedta-
gelse af lokalplanen.

4.10 MILJØVURDERING
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer, er der foretaget en screening 
af lokalplanforslaget, for at vurdere hvorvidt 
gennemførelsen af planen kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet.
På baggrund af screeningen har Struer Byråd 
besluttet, at der ikke skal gennemføres en 

egentlig miljøvurdering af lokalplanen.
Byrådets beslutning samt baggrunden herfor 
er uddybet i screeningsbeslutningen, der har 
været offentliggjort som et bilag til lokal-
planforslaget.
I høringsperioden, den 3.juni til den 5.august 
2009, er der ikke indkommet indsigelser mod 
Byrådets beslutning om, at der ikke skal fore-
tages miljøvurdering af lokalplan nr. 306.

4.10.1 HABITATDIREKTIVETS BILAG IV
I forbindelse med screeningen er der foreta-
get en vurdering af lokalplanens påvirkning 
af arter på habitatdirektivets bilag IV. Det 
er vurderet, at bilag IV-arter ikke vil blive 
påvirket negativt af etableringen af en ny 
multianvendelig hal eller nye boldbaner.

4.10.2 NATURA 2000
I forbindelse med screeningen er der foreta-
get en vurdering af lokalplanens påvirknin-
ger af et Natura 2000 område beliggende øst 
for lokalplanområdet. 
Det er vurderet, at ingen naturtyper eller ar-
ter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 
område vil blive væsentligt negativt påvirket  
ved etableringen af en ny multianvendelig 
hal eller nye boldbaner. 

4.11 LOKALPLANENS RETSVIRK-
NINGER

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offent-
liggørelse af lokalplanen, må ejendomme, 
der er omfattet af planen ifølge Lov om 
planlægning, § 18, kun udstykkes, bebygges 
eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse 
med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse af en 
ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpla-
nen medfører heller ikke i sig selv krav om 
etablering af de anlæg med videre, der er 
indeholdt i planen.
Byrådet kan meddele dispensation til min-
dre væsentlige lempelser af lokalplanens 
bestemmelser under forudsætning af, at 
det ikke ændrer den særlige karakter af det 
område, der søges skabt (eller fastholdt) ved 
lokalplanen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen 
kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af 
en ny lokalplan.
Lokalplanens juridiske del udgøres alene af 
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Lokalplanområdet er omfattet af Struer Kom-
muneplans rammeområder 7.L.2 og 7.L.1. 
For område 7.L.1 ændres rammeområdets 
afgrænsning således at en del af rammeom-
rådet overgår til rammeområde 7.L.2 (se 
illustration ovenfor). 
For område 7.L.1, det åbne land, gælder, 
foruden de generelle rammebestemmelser, 
følgende bestemmelser:
• at områdets hovedanvendelse fastlæg-

ges til jord- og skovbrugsformål, og 

• at placeringen af eventuelle rekreative 
anlæg, tekniske anlæg m.m. skal ske 
således, at øens egenart fastholdes.

For område 7.L.2 ændres rammeområdets 
afgrænsning (se illustration ovenfor). 
Af de eksisterende kommuneplanrammer 
fremgår det, at der åbnes mulighed for ny 
boligbebyggelse svarende til omkring 3 nye 
boliger pr. år i gennemsnit. Denne bestem-
melse udgår, da intentionerne for udviklingen 
i de mindre byer i Struer Kommune fremover 
ikke vil fremgå i rammerne, men som ret-
ningslinier i Kommuneplanen.
I Struer Kommuneplan 2001-2012 er bebyg-
gelsesprocenter fastsat efter de daværende 
bestemmelser i BR95 og BR-S98. Efter det 
nye bygningsreglement udkom i 2008, er 
bebyggelsesprocenterne ændret så de svarer 
til BR08.

Følgende bestemmelser vil være gældende 
for 7.L.2:
• at byens karakter af en mindre by-

mæssig bebyggelse med boliger, 
erhvervsvirksomheder, offentlige og 
privat service samt sommerhuse og 
landbrugsejendomme fastholdes,

• at der åbnes mulighed for etablering af 
offentlige og privat service i overens-
stemmelse med landsbyens rolle som 
landsbycenter,

• at der åbnes mulighed for etablering 
af lokale erhvervsvirksomheder, der 
kan indpasses uden væsentlige gener 
for omgivelserne, herunder feriehytter 
og et ferie- og kursuscenter,

• at bebyggelsesprocenten for bolig-
bebyggelse ikke overstiger 30 for 
åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav 
bebyggelse,

• at bebyggelsesprocenten i øvrigt ikke 
overstiger 40, og

• at bebyggelsen ikke opføres med mere 
end 1 etage med udnyttet tagetage og 
med en maksimal bygningshøjde på 
8,5 meter medmindre særlige forhold 
omkring landbrugsbygninger og er-
hvervsbygninger gør sig gældende.

Udsnit af eksisterende rammeområder Udsnit af nye rammeområder

7.L.2
Venø by

7.L.1
Det åbne land 

7.L.2

7.L.2
Venø by

7.L.1
Det åbne land 
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6    BESTEMMELSER
LOKALPLAN NR. 306

FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL

Iht. Lov om planlægning (lovbestemmelse 
nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer) 
fastsættes følgende bestemmelser for det i § 
2 nævnte område:

§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL
1.1 Lokalplanens formål er:

• at fastholde og styrke øsamfundet  på 
Venø via mulighed for udvikling i 
form af en ny multihal beliggende ved 
Venø Efterskole til brug for elever og 
venøboere, og 

• at åbne mulighed for, at der kan etab-
leres ny bebyggelse, der i såvel di-
mensioner som arkitektur, harmonerer 
med den eksisterende bebyggelse og 
landskab.

§ 2 LOKALPLANENS OMRÅDE 
OG ZONESTATUS

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som 
vist på kortbilag 1 og omfatter matr. 
nr. 6i og en del af 7a, Venø By, Venø, 
samt alle parceller, der efter datoen for 
lokalplanens tinglysning udstykkes 
fra de nævnte ejendommes arealer 
indenfor lokalplanområdet.

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i 
landzone, og forbliver i landzone.

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1 Lokalplanområdets anvendelse fast-

lægges til offentlige formål, herunder 
undervisning, institution o.lign., der 
kan indpasses i området uden væsent-
lige gener for omgivelserne.

§ 4 UDSTYKNINGER
4.1 Yderligere udstykninger indenfor om-

rådet må kun foretages efter tilladelse 
fra Struer Kommune.

§ 5 ADGANGS- OG PARKE-
RINGSFORHOLD

5.1 Adgang til lokalplanområdet sker 
via Nørskovvej.

5.2 Grusarealet vest for den eksisterende 
bebyggelse skal primært benyttes 
til parkeringsareal for brugere og 
besøgende. Ved etablering af en mul-
tianvendelig hal skal der etableres 
yderligere parkering vest for denne.

5.3 Langtidsparkering af campingvogne, 
trailere, både, lastbiler, uindregistre-
rede køretøjer og lignende må ikke 
finde sted på områdes veje og åbne 
og beplantede arealer.

§ 6 BYGGERIETS OMFANG OG 
PLACERING

6.1     Bebyggelse skal opføres indenfor byg-
gefelter jf. bilag 2. 

6.2     Bebyggelse må opføres med maks. 
en etage med udnyttet tagetage og en 
bygningshøjde på maks. 8,5 m over 
terræn. 

6.3      En ny multianvendelig hal kan opføres 
med en maks. højde på 9,5 m over 
terræn indenfor udlagte byggefelt.

6.4     Bebyggelsesprocenten for lokalplan-
området må ikke overstige 40 %

6.5 Fælles for alt nybyggeri indenfor 
lokalplanen gælder, at den laveste 
sokkelkote er 1,80m DVR90.

§ 7 BEBYGGELSENS YDRE 
FREMTRÆDEN

7.1 Ny bebyggelse skal opføres med et 
nutidigt dansk præg og under hensyn 
til landskabet.

7.2 Bygninger skal hovedsageligt opføres 
som murværk. Murværket kan frem-
stå blank (foretrækkes) eller pudset. 
Bemaling af murværk skal ske i dæm-
pede farvetoner. 



24 LOKALPLAN NR. 306

KA
PITEL 6

7.3 Mindre bygningsdele kan udføres i 
lette materialer som f.eks. zink og 
glas. Andre materialer kan tillades, 
hvis det kan udføres i harmoni med 
byggeriet i øvrigt.

7.4 En ny multianvendelig hal kan opføres 
med træbeklædning eller ikke reflek-
terende plademateriale. 

7.5 Træværk må, hvis det er en vejrbestan-
dig træsort, fremstå ubehandlet, olieret 
eller malet med en dækkende maling i 
farven sort. Mindre bygningsdele kan 
males med hvid.

7.6 Tage skal udføres som symmetriske 
sadeltage med en hældning mellem 
40 og 45 grader. Tage må ikke afval-
mes.

7.7 Tage på mindre bygninger såsom 
udhuse, containerskjul o.lign. kan 
tillades udført med andre taghældnin-
ger eller udført som tag med ensidig 
taghældning. 

7.8 En ny multianvendelig hal kan opføres 
med fladt tag.

7.9 Som tagdækning skal der benyttes 
listelagt sort/grå tagpap, tegl (der til-
lades ikke anvendt glaseret tegl eller 
ædelengoberet tegl), ikke-reflekte-
rende metalplader eller strå.

7.10 Ved materialevalg skal der være 
overensstemmelse mellem den valgte 
tagtype og det egentlige tagmateriale. 
En tagsten tillades således ikke udført 
i stål, beton eller lign., ligesom en stål/
zinkplade skal fremstå som sådan og 
ikke have karakter af andet materiale 
som f.eks. træ.

§ 8 UBEBYGGEDE AREALER
8.1 Ved oplagring af materialer, affald og 

lignende skal der holdes en passende 
orden.

8.2 Belysning skal ske i form af armaturer 
til parkbelysning eller lave pullertar-
maturer.

8.3 Boldbane kan etableres med belig-
genhed jf. bilag 2.

8.4 Skiltning skal begrænses mest muligt. 
Oplyste skilte, neon, reflekterende 
skilte, o.lign. samt reklameflag vil 
ikke blive tilladt.

§ 9 TEKNISKE INSTALLATIONER
9.1 Der må på området opstilles de 

nødvendige tekniske installationer 
såsom transformerstationer m.m., når 
disse indpasses i områdets karakter og 
placeres i visuel sammenhæng med 
bebyggelse.

§ 10 TILLADELSER ELLER DIS-
PENSATIONER FRA ANDRE 
MYNDIGHEDER

10.1 Findes der under jordarbejdet spor af 
fortidsminder, skal arbejdet standses 
i det omfang, det berører fortidsmin-
derne, og fundet skal straks anmeldes 
til Holstebro Museum. Ved henven-
delse til Holstebro Museum er der 
mulighed for, at få foretaget en frivil-
lig arkæologisk forundersøgelse forud 
for anlægsarbejde, som i væsentlig 
grad kan afværge en sådan situation.

10.2 I områder omfattet af Naturbeskyt-
telseslovens § 17 og § 15 må der ikke 
foretages tilstandsændringer, herunder 
ændringer i terrænet, etablering af 
bebyggelse, beplantning, hegning mv. 
uden forudgående dispensation efter 
Naturbeskyttelsesloven.

§ 11 OPHÆVELSE AF SERVITUT-
TER

11.1 Der er foretaget servitutgennemgang 
ved landinspektør. Gennemgangen har 
ikke givet anledning til ophævelse af 
servitutter.
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Forslaget vedtaget til offentlig fremlæggelse.

Struer Byråd, den 26. maj 2009

 

 -------------------------          ------------------------
 Martin Merrild            Claus Damgaard
 Borgmester                        Kommunaldirektør

             

I henhold til § 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående endeligt.

Struer Byråd, den 15. september 2009 

 -------------------------                     ------------------------
 Martin Merrild            Claus Damgaard
 Borgmester            Kommunaldirektør
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BILAG 1
MATRIKELKORT

LOKALPLANGRÆNSE
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BILAG 2
OMRÅDE OG BYGGEFELTER

LOKALPLANGRÆNSE

BYGGEFELT HVOR INDENFOR STØRRE BYGGERI SKAL PLACERES

BYGGEFELT HVOR INDENFOR NY BEBYGGELSE SKAL PLACERES

maks. højde 9,5 m

maks. højde 8,5 m

maks. højde 8,5 m

m
in

. 8
 m

min. 5 m

min. 8 m

m
in

. 2
,5

 m

FELT HVOR INDENFOR BOLDBANE KAN ETABLERES



Holstebro 3. august 2009 
Struer Kommune 
Planafdelingen 
Østergade 11-15 
7600 Struer	 STRUER KOMMUNE 

Vedr. lokalplansforslag nr. 306 for et område til offentlige formål på Venø 

Umiddelbart syd for lokalplansområdet er registreret en stenalderboplads (sb.nr . 
180716-23). 

Ved anlægsarbejde er det derfor Holstebro Museums vurdering, at der er risiko for, at 
man kan støde på fortidsminder, som ikke tidligere er registreret. 

Sådanne forekomster af fortidsminder er jf. § 27 stk. 2, Museumslov, Lov 
nr. 473 af 7. juni 2001 beskyttet og kan forlanges undersøgt i det omfang, de berøres 
af anlægsarbejdet, med risiko for at dette sinkes eller må udsættes. Findes der under 
jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører 
fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til nærmeste kulturhistoriske museum 
med arkæologisk ansvarsområde, i dette tilfælde Holstebro Museum. 

Dette er på alle måder en situation, som Holstebro Museum naturligvis helst ser undgået. 
Efter museets opfattelse vil man i væsentlig grad kunne afværge en sådan situation ved at 
foretage en frivillig arkæologisk forundersøgelse. I så tilfælde bedes bygherren henvende 
sig til museet, så vi kan udarbejde et budget for forundersøgelsen. Budgettet skal 
godkendes af Kulturarvsstyrelsen, før det sendes til bygherren til godkendelse. 
Forundersøgelsen kan føre frem til egentlige udgravninger. 

Holstebro Museum ser gerne, at de, der ønsker at foretage anlægsarbejder, byggeri m.v., 
bliver gjort bekendt med museets vurdering. 

Med venlig hilsen

MODTAGET

4 AUG. 2009 

iels Ter ldsen
Museumsinspektør 

Museumsvej 2 • Postboks 1240 • DK-7500 Hoistebro Tlf. 07 42 20 33 • Fax 97 42 81 09 • Giro 8 08 28 47 
www.holstebro-museum.A • boIstebromuseum.dk



Advokatfirma Christian Kjær 

Sandbjergvej 11 • 2970 Hørsholm • E-mail: info@ck-law.dk • Tlf. 3313 2044 • Fax 3332 2544 

Struer Kommune 

Planafdelingen 

Østergade 13 

7600 Struer

INDGÅET 

0 4 ' 

STRUER KOMMUNE

17. juli 2009 

CK/mk 

Vedr.:	Forslag til Lokalplan nr. 306 

Undertegnede skal herved protestere mod det fremsatte lokalplanforslag, der berører dele af 
min ejendom. 

A 1.  
At en ekspropriation ikke bør finde sted, når alternative løsninger er mulige, og lige såvel 
opfylder det projekt lokalplanforslaget, lægger op til, og således tilgodeser almenvellets krav. 
(se vedlagte alternative løsninger.) 

A 2.  
At der som følge af pkt. 1 ikke er hjemmel til at ekspropriere i det omfang lokalplanforslaget 
lægger op til, da der findes alternative løsninger. 

A 3.  
Placeringen af den projekterede hal vil med sit omfang og sin højde i stor udstrækning spolere 
en del af den udsigt, der i dag er fra kommunevejen, og vil i det hele taget virke voldsom i 
naturen. Der synes at være en tendens fra Naturklagenævnet til at undgå sådanne 
bygningsplaceringer, hvis andre løsninger er mulige. 

B 1.  
Første alternativ vedr. placering af hallen er angivet på skitseforslag I. Dette forslag giver 
mulighed for at bygge uden for strandbyggelinien, hvilket alt andet lige synes at være at 
foretrække, selv om den gamle lade så skal rives ned. De faciliteter denne bygningen rummer 
må så medtages i det nye halbyggeri. Alt i alt er det ikke min skyld, at man har projekteret 
Efterskolen uden omtanke for et halbyggeri. Måske har man allerede den gang haft det nu 
fremsatte lokalplanforslag i tankerne. 

B 2.  
Andet alternativ vedlægges som bilag II, og indebærer en placering af hal, som overskrider 
strandbyggelinien, hvilket lokalplanforslagets placering også gør. Den her foreslåede placering 
har dog den fordel, at almenvellet beholder udsigten fra kommunevejen. 

Begge de angivne forslag har i forhold til naturen en mere nænsom placering af halbyggeriet 
og er samlet set en bedre arrondering af skolens samlede bygningskompleks og samtidigt 
undgås skæmmende randbebyggelse langs kommunevejen, endvidere vil den ældre 
granbevoksning i det eksisterende skel sløre den kommende halbebyggelse



Med venlig hilsen

Jeg er bekendt med skolebestyrelsens ønske om at bevare udsigten til florden fra vejen mellem 
de 2 bygninger. Hertil skal anføres, at det må være en trafiksikkerhedsmæssig fordel, at 
udsigten dækkes, så bilisterne holder opmærksomheden på vejbanen netop på denne 
strækning, hvor flest børn kan tænkes at færdes. 
Kort sagt er jeg villig til ved ekspropriation at afgive jord mod øst til halbyggeri, boldbane og 
evt. parkering under forbehold af, at det eksisterende skel nord for den gamle ladebygning og 
dette skels forlængelse mod øst respekteres. 
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Første alternative placering af hal. 
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B 2. 
Anden aliernative placering af hal. 
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Sendt per mail 
 
 
 Venø, den 4. august 2009 
 
 
 
Lokalplan Nr. 306 – Indsigelse/Ændringsforslag 
 
 
 
Venø Borger- og Grundejerforening har vurderet og behandlet forslaget til ovennævnte lokalplan, og har 
følgende kommentarer. 
 
Foreningen kan til fulde tilslutte sig planerne om byggeri af en hal i forbindelse med Venø Efterskole, og 
er helt enig i behovet herfor. 
 
Hvad angår den foreslåede placering af den projekterede hal må vi ikke desto mindre erklære os for 
særdeles uenige. 
Mens det er vores opfattelse, at den indvendige udformning, og til en vis grad den udvendige, bedst og 
rigtigst varetages af efterskolen og dens bestyrelse, bør placeringen i landskabet, og i noget omfang 
byggeriets eksterne udformning, også være en sag for øens befolkning og den generelle øvrighed. 
 
Venø Borger- og Grundejerforenings har i samarbejde med Beboerforeningen VenøBoen’s tidligere 
bestyrelse tidligt i forløbet tilbudt at indgå i en dialog om hallens placering, men det blev afvist. Vi er 
således kede af at være henvist til at protestere imod aktuelle planer, der efter vores mening kunne have 
været udformet bedre og mere alment tilfredsstillende igennem en løbende dialog. 
 
Det er i forskellige sammenhænge ofte blevet fremhævet, at en af Venø’s største kvaliteter er oplevelsen 
af naturen. Heriblandt de smukke scenerier der udbreder sig, når vi, eller øens besøgende, bevæger sig 
rundt på øens smalle veje. En af de allersmukkeste findes umiddelbart nord for Venø Efterskole, hvor 
man fra vejen mod øst, på en beklagelig kort strækning, kan opleve agerjord med Sorthøj og den kuperede 
østkyst i forgrunden og Venø Bugt med kysten ved Ejsing i baggrund og horisont. Ved gennemførelse af 
byggeplanerne i den nuværende udformning vil denne udsigt og oplevelse være tabt for almenheden. 
Foreningsbestyrelsen har ikke kunnet svare på, om den foreslåede placering er valgt for ikke at genere 
efterskolens egen udsigt. 
 
Begge beboerforeninger og befolkningen som helhed udarbejdede i 2000-2002 en i enighed vedtaget plan 
for bevarelse og udvikling af Venø By, herunder også de bevaringsværdige naturværdier i landskabet og 
mere specifikt netop denne udsigt. Da der efter Venø Borger- og Grundejerforenings opfattelse ikke siden 
hen har været diskuteret endsige opnået enighed om nedprioritering deraf anser vi dette for gældende, og 
kan ikke acceptere en annullering. 
 
 
 

Peter Henriksen, formand 
Tangvej 6, Venø, 7600 Struer 
Tlf.: 97 86 81 82 / 40 20 00 10 
 
Per Vestergård, kasserer 
Riisvej 16, Venø, 7600 Struer 
Tlf.: 75 81 48 72 / 29 63 79 60 



 
 
 

Borger- og Grundejerforening 

 

 
 
 
 
Lokalplanforslaget indikerer at afstanden, hvorfra man kan opleve udsigten fra vejen skæres ned fra de 
nuværende ca. 60 meter til knapt halvdelen. Vi mener ikke, de alternative muligheder taget i betragtning, 
dette bør tillades. 
 
Med diverse begrænsninger i form af skov- og strandbyggelinier, Ramsar- og Natura 2000 områder m.v. 
er det naturligvist altid meget besværligt at finde brugbare og acceptable løsninger på Venø. Det nævnes 
ofte at bebyggelse kan etableres forudsat at den indpasses i landskabet og er uden væsentlige gener for 
omgivelserne. Dette menes i det nuværende forslag ikke opfyldt. 
 
Der er i materialet foretaget visualiseringsovervejelser set fra stranden, men mærkeligt nok ikke fra vejen, 
hvor de fleste passerer området. Selvom byggeriet i den forslåede plan er trukket lidt væk fra vejen og 
dermed med sine 9,5 meters højde ikke ville fremstå helt så dominerende som hvis placeret tæt ved vejen, 
kan det næppe påstås at det er uden væsentlige gener. At det skulle være optimalt indpasset i landskabet 
forekommer ligeledes uforståeligt. 
 
Som en alternativ placering (forudsat en uændret størrelse af byggefelt) kunne man foreslå den på 
nedenstående skitse benævnte ”Alternativ 1”, som dog vil omfatte inddragelse af den eksisterende gamle 
værkstedsbygning, der alligevel ikke falder helt i tråd med de andre bygningers arkitektur. Det 
forekommer at være en overkommelig opgave at inkludere den nuværende bygnings faciliteter i det nye 
byggeri. Det tilkøbte eller eksproprierede areal – som foreningen ikke tager stilling til – kan eventuelt 
anvendes til parkering uden at det eksisterende læbælte fjernes helt. Såvel efterskolens som 
offentlighedens udsigtsfelt bevares som de er, og forholdet til skov- og strandbyggelinier ændres ikke. 
 



 
 
 

Borger- og Grundejerforening 

 

 
 
 
 
Såfremt efterskolen ikke ønsker at nedlægge det gamle værksted, og såfremt årsagen til det nuværende 
forslag ikke er et højt prioriteret ønske om at bevare sin egen nuværende udsigt foreslås ”Alternativ 2”, 
som dog er rykket en anelse nærmere kysten, men til gengæld lidt længere fra skoven og p.g.a. terrænets 
hældning med en lidt lavere beliggenhed. 
 
Når der alligevel skal gives dispensation fra reglerne vedrørende strandbeskyttelseslinien kunne det 
endvidere foreslås at den nye bygning placeres langs diget og grusvejen imellem efterskolen og stranden. 
 
Venø Borger- og Grundejerforening ser det nuværende placeringsforslag som en meget alvorlig 
forringelse af de landskabelige værdier og som værende i strid med de igennem årene gennemarbejdede 
og vedtagne udviklingslinier. Foreningen ønsker dog kraftigt at understrege sin positive støtte og 
opbakning til byggeri af en hal i forbindelse med Venø Efterskole. 
 
 
Med venlig hilsen, 
Venø Borger- og Grundejerforening 

 
Peter Henriksen 
Formand 



 

 

Struer Kommune 
Rådhuset 
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7600 Struer 
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Kystdirektoratets bemærkninger til lokalplan L308: Offentlig 
område til offentlige formål på Venø 

Kystdirektoratet skal anbefale, at der for nybyggeri i Struer-

området fastsættes en laveste sokkelkote på 1,80 m DVR90. 

Vandstanden i havet vil nå eller overskride denne kote i gen-

nemsnit en gang pr. 50 år (50 års vandstand). Dermed vil en af 

forudsætningerne for at kunne få erstattet oversvømmelsesska-

der i henhold til ”Lov om stormflod og stormfald” være opfyldt. 

Den endelige afgørelse herom henhører under Stormrådet, jf. 

lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald. 

  

Den anbefalede sokkelkote er baseret på Kystdirektoratets se-

neste vandstandsstatistik fra 2007, stationerne Lemvig, Skive og 

Løgstør, se ”Højvandsstatistikker 

2007”, www.kyst.dk/publikationer. Den anbefalede sokkelkote er 

i niveau med et roligt vandspejl uden bølger og bølgestuvning. 

Ved fastsættelsen af sokkelkoten, er der ikke taget hensyn til 

den lokale relative havspejlsstigning som følge af land- og vand-

standsændringer. Hvad den fremtidige relative havspejlsstigning 

bliver, vides ikke, men ifølge Intergovernmental Panel on Clima-

te Change (kilde: IPCC, 2007) kan der forventes en accelereret 

havspejlsstigning på mellem 18 og 59 cm frem til år 2100. Det 

kan oplyses, at der i den nævnte rapport findes data til brug for 

en mere detaljeret beregning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Steinecke Nielsen 

http://www.kyst.dk/publikationer








Venø den 24. August 2009 
 
Til Teknik- og Miljøudvalget 
 
Ang. Forslag til Lokalplan nr. 306 for et område til offentlige formål på Venø 
 
Jeg ønsker hermed at kommentere nogle faktiske forhold vedr. de to indsigelser, som er 
kommet i høringsfasen 
 
Venø Borger- og Grundejerforening skriver, at de har tilbudt dialog om placering, men blev 
afvist.  
Venø Efterskole har ikke modtaget en sådan henvendelse, og har derfor ikke afvist det. De 
forskellige placeringsmuligheder er løbende blevet beskrevet i beboerbladet VenøPosten, 
efterhånden som de opstod i den lange proces. 
 
Hovedargumentet i indsigelsen fra Borger- og Grundejerforeningen er, at Venø mister en af 
de allersmukkeste udsigter, der skulle være nævnt som bevaringsværdig i en vedtaget plan 
for bevarelse og udvikling af Venø By fra 2002. Det drejer sig om udsigten fra Nørskovvej 
nord for efterskolen mod Sorthøj, østkysten, fjorden og kysten ved Ejsing. 
Jeg har gennemlæst slutrapporten og samtlige mødereferater. Der er ingen omtale af 
nævnte udsigt. Rapporten omhandler bevarelse af bygninger og bymiljø i Venø By og giver 
gode råd til indpasning af nye bygninger. I et mødebilag peges på placering af nyt 
boligbyggeri på Venø, men planen har ikke taget stilling til udvidelse af efterskolen, så det 
er svært at se, hvordan den kan bruges i denne sag. 
 
Begge indsigelser har et identisk forslag til alternativ placering, der holder byggelinien mod 
øst i forlængelse af de nuværende bygninger. Forslaget går ud på at fjerne den 
eksisterende værkstedsbygning og pillefyr, for at placere hal m.m. her og på den 
asfalterede plads mellem værkstedet og undervisningsfløjen.  
Lokalerne og faciliteterne i værkstedsbygningen og pillefyret indgår i og er nødvendige for 
skolens drift. Værkstedsbygningen har et gulvareal på ca. 250 kvm. Den rummer oliefyr, 
skolens vaskerum, musik lokale, toilet, opbevaringsrum og endelig den ”gamle sal”, som er 
musik & dramalinjens undervisningsområde året rundt. Disse faciliteter skal ved eventuel 
nedrivning genoprøres i det nye byggeri. Det vil anslået øge omkostningerne ved byggeriet 
med 3 - 3,5 mio kr.  Skolen har optaget maksimal lån i.f.t. gældende regler og skolens 
økonomiske formåen. Disse midler rækker kun til at finansiere de planlagte nye faciliteter 
med hal m.m., ikke til genetablering af eksisterende faciliteter. 
 
Til slut skal det nævnes, at det alternative forslag fjerner lige så meget af ovennævnte 
udsigt mod Sorthøj og kysten, som lokalplanforslaget - nemlig udsigten mellem værkstedet 
og undervisningsfløjen. I øvrigt er udsigten nord for efterskolen domineret af en 5.000 kvm 
stor granbevokset vildtremise midt på jordstykket. 
 
 
Peter Petersen 
Formand for Venø Efterskole 
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NOTAT        
          
Gennemgang  af  høringssvar  indkommet  til  lokalplan‐
forslag  nr.  306  for  et  område  til  offentlige  formål  på 
Venø. 
 
 
Der er i løbet af høringsperioden indkommet 5 høringssvar samt 
en kommentar hertil.  
 
 
I  notatet  er  der  foretaget  en  gennemgang  af  høringssvarene 
med  tilknyttede  kommentarer  og  anbefalinger  fra  Planafdelin‐
gen. Ud over de anbefalede ændringer foretages mindre redak‐
tionelle ændringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nr. 18 En lokalplan indebærer ikke handlepligt, og vedtagelsen af en lokalplan er ikke til hinder for, at den hidtidige lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte. Realiseringen af en lokalplan sker derfor normalt 
først, når grundejerne selv ønsker at opføre ny bebyggelse, ombygge eller ændre anvendelse af ejendommene. )      
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Emne 

 

Indhold 

 

Planafdelingens  

kommentarer 

Anbefaling 
For alle nedenstående punkter gælder 
endvidere, at redegørelsen tilsvarende 
vil blive ændret til at være i overens‐
stemmelse med bestemmelserne (para‐
grafferne) 

1. Bemærkninger fra Mil‐
jøcenter Århus/ Ring‐
købing 

Planafdelingen har løbende været i dia‐
log med Miljøcentrene i Århus og Ring‐
købing under udførelsen af lokalplanen 
især i forhold til placering og udformning 
af en multianvendelig hal. 

I forbindelse med at lokalplanen har 
været i offentlig høring har der været 
mindre rettelsesforslag fra Miljøcentre‐
ne. 

Planafdelingen har ingen kommentarer, 
men imødekommer Miljøcentrenes rettel‐
sesforslag. 

Redegørelsens afsnit 3.5: ”Dette 
areal bør inddrages så lokalplanom‐
rådet fremstår som en landskabelig 
helhed.” (de efterfølgende eksem‐
pler slettes). 

 

§ 3.1, præcisering af anvendelse, 
rettes til: ”Lokalplanområdets an‐
vendelse fastlægges til offentlige 
formål, herunder undervisning, insti‐
tution o. lig., der kan indpasses i 
området uden væsentlige gener for 
omgivelserne.” 

 

§ 6.4 slettes 

 

§ 10.2: rettes til: ” I områder omfat‐
tet af Naturbeskyttelseslovens § 17 
og § 15 må der ikke foretages til‐
standsændringer, herunder ændrin‐
ger i terrænet, etablering af…..efter 
Naturbeskyttelsesloven.” (det frem‐
hævede er tilføjet) 
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2. Høringssvar fra Venø 
Borger‐ og grundejer‐
forening  

Venø Borger‐ og Grundejerforening me‐
ner det er en god idé med byggeri af en 
hal i forbindelse med efterskolen, men er 
uenige i lokalplanens placering af bygnin‐
gen. Der henvises til en plan for bevarel‐
se og udvikling af Venø By, herunder 
også de bevaringsværdige naturværdier i 
landskabet herunder udsigten fra vejen 
ved efterskolen, hvor den nye hal tænkes 
placeret. Denne plan er udarbejdet af 
Venøs beboerforeninger og befolkningen 
som helhed.  

Venø Borger‐ og Grundejerforening fore‐
slår to alternative placeringer af det nye 
byggeri. Den første kræver nedrivning af 
en allerede eksisterende bygning, hvis 
funktioner foreslås inddraget i den nye 
bygning. Det andet alternativ placeres 
foran den eksisterende bygning, som i 
alternativ 1 skulle nedrives. Her bevares 
den og den nye hal vil fremstå mindre 
idet terrænet skråner nedad mod vandet. 

Planafdelingen forstår Venø Borger‐ og 
Grundejerforenings ønske om at bevare 
naturværdier i landskabet.  

De foreslåede alternativer har allerede 
været afprøvet tidligt i forløbet med udar‐
bejdelse af en lokalplan. 

Alternativet, hvor bygningen placeres hvor 
der er en eksisterende bygning, kræver, at 
disse funktioner skal genetableres. Den 
eksisterende bygning er 250 m² i grund‐
areal og rummer funktioner som fyr, va‐
skerum, musiklokale, toilet, opbevaring og 
musik & dramaliniens undervisningsområ‐
de. Disse funktioner er essentielle for ef‐
terskolen og fylder meget, hvorfor det vil 
blive en meget stor og økonomisk betrag‐
telig merudgift, som vil kunne medføre, at 
en ny hal ikke vil blive en realitet.  

Det andet alternativ hvor bygningen place‐
res længere ned mod vandet vil ikke kunne 
realiseres, da dette ikke kan godkendes af 
Miljøcentret idet de ikke vil give tilladelse 
til byggeri, som ligger tættere på vandet 
end de allerede eksisterende bygninger.  

Det bør dog også nævnes, at de alternative 
forslag også fjerner den udsigt man ser fra 
vejen ned mellem skolens bygninger. Lige‐
ledes er den omtalte udsigt ved lokalpla‐
nens placering af halbyggeri, i forvejen 
sløret af et stort læbælte nord for skolens 
eksisterende bygninger samt af en stor 
bevokset vildtremise. 

 

 

 

Giver ikke anledning til ændringer. 
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3. Høringssvar fra Christi‐
an Kjær 

Christian Kjær (herefter CK) mener ikke 
at en ekspropriation bør finde sted, idet 
der findes alternative løsninger i forbin‐
delse med placeringen af en ny multian‐
vendelig hal. Ligeledes mener CK at byg‐
geriet vil spolere udsigten fra vejen.  

CK fremfører alternative placeringer hvor 
det første er placeret samme sted som 
Venø Borger‐ og grundejerforenings 
første alternativ.  

CK’s andet alternativ placeres ligesom 
Venø Borger‐ og grundejerforenings 
alternativ, foran den eksisterende byg‐
ning, længere mod vandet.  

CK er ikke villig til at ekspropriere jord 
mod nord. 

Samme som forrige høringssvar.  Giver ikke anledning til ændringer. 

4. Kommentar til hørings‐
svar fra Peter Petersen, 
formand for Venø Ef‐
terskole 

Formanden for Venø Efterskole (JJ) øn‐
sker at kommentere høringssvar 2 og 3. 
JJ henviser til, at udsigten nord for efter‐
skolen ikke står nævnt i planen/ rappor‐
ten for bevarelse og udvikling af Venø By. 
JJ gør opmærksom på, at både Christian 
Kjær’s og Venø Borger‐ og beboerfor‐
enings alternative forslag, hvor den nye 
hal placeres hvor der ligger en eksiste‐
rende stor bygning, ikke er realiserbar. 
Dette begrunder han med, at det vil øge 
byggeomkostningerne med 3–3,5 mil kr. 
hvis disse faciliteter skal indarbejdes i det 
nye byggeri. Ligeledes er det ikke muligt 
for skolen, at optage større lån. 

Til slut gør JJ opmærksom på, at de alter‐
native placeringer, vil fjerne lige så meget 
af udsigten fra vejen mellem de eksiste‐
rende bygninger, samt at udsigten nord 
for skolen allerede er domineret at en 
5.000 m² stor granbevokset vildtremise. 

Planafdelingen har tidligere i forløbet fore‐
slået samme alternative placeringer som 
Christian Kjær og Venø Borger‐ og beboer‐
forening. Den ene placering vil ikke kunne 
realiseres pga. alt for store omkostninger 
og den anden vil ikke kunne realiseres idet 
Miljøcentrene ikke vil kunne tillade det.  

Den foreslåede placering i lokalplanen er 
altså den eneste mulige placering hvis 
byggeriet skal realiseres.  

Giver ikke anledning til ændringer. 
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 5. Høringssvar fra Holste‐

bro Museum 
Holstebro Museum gør opmærksom på, 
at der umiddelbart syd for lokalplanom‐
rådet er registreret en stenalderboplads, 
hvorfor der ved anlægsarbejde kan være 
risiko for, at støde på fortidsminder, som 
ikke tidligere er registreret.  

Holstebro Museum gør opmærksom på, 
at ved fund af fortidsminder skal alt an‐
lægsarbejde stoppes og fundet anmeldes 
til Holstebro Museum. Samtidig gør mu‐
seet opmærksom på at bygherren kan få 
foretaget en frivillig arkæologisk under‐
søgelse forud for anlægsarbejdet. Muse‐
et ønsker, at de der ønsker at foretage 
anlægsarbejde mv. bliver gjort bekendt 
med denne vurdering. 

 

Der står allerede i § 10.1 at ”findes der 
under jordarbejdet spor af fortidsminder, 
skal arbejdet standses i det omfang, det 
berører fortidsminderne, og fundet skal 
straks anmeldes til Holstebro Museum” 

Planafdelingen vurderer, at den frivillige 
arkæologiske undersøgelse bør indgå i 
lokalplanen, så bygherren er informeret 
med muligheder, der kan afhjælpe senere 
forsinkelser i anlægsarbejdet. 

Udvidelse af § 10.1: ”findes der un‐
der jordarbejdet spor af fortidsmin‐
der, skal arbejdet standses i det om‐
fang, det berører fortidsminderne, 
og fundet skal straks anmeldes til 
Holstebro Museum. Ved henvendel‐
se til Holstebro Museum er der mu‐
lighed for at få foretaget en frivillig 
arkæologisk forundersøgelse forud 
for anlægsarbejde, som i væsentlig 
grad kan afværge en sådan situation. 

6. Bemærkninger fra 
Kystdirektoratet 

Kystdirektoratet anbefaler, at der fast‐
sættes en laveste sokkelkote på 1,80 m 
DVR90.   

Den anbefalede kote er baseret på Kyst‐
direktoratets seneste vandstatistik samt i 
henhold til Lov om stormflod og storm‐
fald, som en forudsætning for at kunne få 
erstattet oversvømmelsesskader.   

Indenfor byggefelterne i lokalplanen er 
den laveste terrænkote ca. 8 m, hvorfor 
det ikke er et problem at overholde Kystdi‐
rektoratets anbefaling med en fastsættelse 
af en sokkelkote på min. 1,80 m.  

En egentlig ændring i lokalplanen virker 
overflødig da lokalplanens byggefelter 
ligger højt i terrænet, dog imødekommer 
Planafdelingen Kystdirektoratets anbefa‐
ling om at der fastsættes en sokkelkote på 
1,80m DVR90. 

 

I bestemmelsernes § 6 tilføjes: 

”§ 6.6 Fælles for alt nybyggeri inden‐
for lokalplanområdet gælder, at den 
laveste sokkelkote er 1,80m DVR90.” 
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