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ENDELIGT VEDTAGET KOMMUNEPLANTILLÆG NR.  16 OG LOKALPLAN NR. 001 Delvis 
aflysning af lokalplan 305 for Jegindø Havn 
 
Struer Byråd har den 25. juni 2019 endeligt vedtaget kommuneplantil-
læg nr. 16 og lokalplan nr. 001 Delvis aflysning af lokalplan 305 for 
Jegindø Havn. 
 
Kommuneplantillæg nr. 16 aflyser en del af ramme 9 F 1. 
 
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. 
 
Forslagene til planenerne har været fremlagt i offentlig høring i perio-
den fra den 1. marts til den 29. april 2019. I perioden modtog Struer 
Kommune et høringssvar. Af høringssvaret fremgår ønsket om, at 
havnen ikke får karakter af industrihavn, samt at turismen vil blive på-
virket negativt, hvis planen aflyses og projektet gennemføres. 
Der er et ønske, hvis aflysningen bliver vedtaget om at etablere en ny 
vej fra Havnevej ned til havnearealet, da vejen er belastet af mange 
vogntog, og der er trafikmæssigt mange problemer.  
 
Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen i 
forbindelse med den endelige vedtagelse 
 
Den vedtaget plan findes på Lokalplanportalen. 
 
Retsvirkninger 
Endelig vedtagelse af lokalplanen betyder, at hvis der f.eks. skal byg-
ges nyt, ombygges eller ændres anvendelse, skal det ske som angi-
vet i lokalplanen. 
 

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på 
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at 
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte 
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: 
www.datatilsynet.dk 
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Ved denne bekendtgørelse må der ikke retsligt eller faktisk etableres 
forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. 
 
Klage- og søgsmålsvejledning 
Afgørelsen kan efter planlovens kapitel 14 påklages til Planklagenæv-
net. For denne afgørelse kan der klages over retlige spørgsmål. 
 
Afgørelsen kan påklages af: Erhvervsministeren, ansøger og ejer 
samt landsdækkende foreninger og organisationer, samt enhver, der 
må antages at have en retlig interesse i sagens udfald. 

 
En klage skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen sam-
men med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Klageportalen kan 
tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. 
 
Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på 
Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-
klage/planklagenaevnet/. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.  
Eventuel klage over afgørelsen skal være fremsendt senest torsdag 
den 25. juli 2019 kl. 23:59. En klage over afgørelsen har ikke opsæt-
tende virkning. 
 
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.  
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jeanette Neergaard Harthin 
 
 


