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Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen 
 
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af 1.250m² 
solceller på tagflade på Høvsørevej 41, 7650 Bøvlingbjerg. 
 
Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen 
Lemvig Kommune har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke vil 
påvirke miljøet væsentligt. Projektet kan derfor gennemføres uden kommuneplan-
tillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 2 i 
VVM-bekendtgørelsen. 
Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørelse 
af, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før de nødvendige tilladelser kan 
udstedes. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendel-
se eller dispensation efter lovgivningen i øvrigt. 
 
Begrundelse 
Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. 
I forbindelse med vurderingen af projektets mulige påvirkninger af miljøet, 
er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til nærmeste naboer og 
Nissum Kirke. 
 
Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 24-02-2023.  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. 
Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvri-
ge oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
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Klagevejledning  
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. 
klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgø-
relsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse 
burde have truffet en anden afgørelse.  
 
Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med 
retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, 
der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som do-
kumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. mil-
jøvurderingslovens § 50.  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Næv-
nenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.  
 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-
sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside. 
 
Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 04-03-2023.
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