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Offentlig høring af Offentlig høring af Offentlig høring af Offentlig høring af Kommuneplantillæg nr. 16 og Kommuneplantillæg nr. 16 og Kommuneplantillæg nr. 16 og Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag lokalplanforslag lokalplanforslag lokalplanforslag 
nr. nr. nr. nr. 001 delvis aflysning af lokalplan 305 Jegindø havn.001 delvis aflysning af lokalplan 305 Jegindø havn.001 delvis aflysning af lokalplan 305 Jegindø havn.001 delvis aflysning af lokalplan 305 Jegindø havn.    
 
Struer Byråd har den 26. februar 2019 vedtaget at sende    Kommune-
plantillæg nr. 16 og lokalplansforslag nr. 001 delvis aflysning af lokal-
plan 305 Jegindø havn, i offentlig høring. 
 
Lokalplanen åbner mulighed for, at sikre mulighed for udvidelse af ak-
tiviteterne på havnearealerne samt en fysisk udvidelse af Jegindø 
Havn. Lokalplanen skal skabe grundlaget for havnens fortsatte drift 
og udvikling samt styrke øsamfundet indenfor erhverv, turisme og lo-
kal interesse. Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder. Indenfor 
delområde IV kan havnebassinet udvides jf. lokalplanens § 8.5 og an-
vendes til rekreative formål som ophold og opbevaring i forbindelse 
med havnerelaterede aktiviteter. 
 
Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 1. marts 
2019 og kan ses på struer.dk – natur og miljø – nyt fra plan og miljø. 
Planen er digital og ligger på lokalplanportalen under forslag. 
 
Retsvirkninger 
Der må indenfor lokalplanområdet ikke foretages ændringer, der kan 
foregribe planens indhold, når planforslaget er fremlagt i offentlig hø-
ring. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. 
Efter planens endelige vedtagelse skal eventuelle ændringer indenfor 
området være i overensstemmelse med lokalplanen. 
 
Indsigelser og ændringsforslag 
Er der indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal de se-
nest den 29. april 2019 sendes til Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 
Struer eller pr. e-mail til teknisk@struer.dk. I dit svar skal du skrive 
kommuneplantillæg nr. 16 eller lokalplan nr. 001. 
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Miljøvurdering af planforslaget 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) er der foretaget en screening af lokalplan-
forslaget. På baggrund af denne screening vurderer byrådet, at der 
ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af forslaget. 
 
Byrådets afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering, kan 
ifølge § 58 stk. 1, nr. 4 i planloven påklages til Planklagenævnet af 
enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i 
sagens udfald. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages. Det vil 
sige, at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at Struer Kommune 
har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage 
over, at kommunen efter din mening burde have truffet en anden af-
gørelse. 
 
Klagen skal være modtaget af Struer Kommune senest 4 uger efter 
offentliggørelsen. Det vil sige den 1. april 2019. 
 
Med venlig hilsen  
Jeanette Neergaard Harthin 
 
 


