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Afgørelse på screening om krav om miljøvurdering, Dyrehave, 
Rammevej 64, Lemvig 

Lemvig Kommune modtog den 16. november 2020 en ansøgning om tilladelse til 
etablering af en Dyrehave på Rammevej 64, matrikel nr. 14C, Ramme HGD, Ram-
me. 
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 
973 af 25. juni 2020. Projektet er omfattet af bilag 2, punkt, 12e, i miljøvurderings-
loven, forlystelsesparker og lignende 
 
Projektet har derfor gennemgået en screening med henblik på 
at kunne træffe afgørelse om der skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse. 
 
Beskrivelse af projektet 
Der er planlagt etableret en mindre dyrehave, som bliver indrettet med tilgænge-
lighed for alle. Der etableres en klappegård og forskellige marker til dyrene med 
nogle små hytter til ly og læ. Hytterne udformes i naturtræ, så de falder i med na-
turen. Der plantes træer rundt om marken, så dyrene også opnår læ for vesten-
vinden. Der etableres tre shelters og en toiletbygning. 
Borde og bænkesæt bliver placeret på marken, hvor besøgende kan drikke sin kaf-
fe eller spise sin madpakke.  
 
Høring af parter 
Afgørelsen har været sendt i høring ved parter, som fremgår af screeningsskema-
et. Der er ikke indkommet høringssvar til screeningen for miljøvurdering udover 

Afsender: Lemvig Kommune 
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 

 
Hendrika Johanna Doorn 
Rammevej 64 
Ramme 
7620 Lemvig 

Dato 26. januar 2021 
 
A01-2 Natur og Miljø 
Rådhusgade 2 
7620 Lemvig 
Telefon: 9663 1200 
www.lemvig.dk 
 
Mail:  teknik@lemvig.dk 
J.nr.: 09.40.20P19-14-20 
 
Ref.: LEBA 
Dir.tlf.: 9663 1118  



 

 Side 2 af 4 

tidligere høringssvar fra Midtjyske jernbaner. 
 
Midtjyske jernbaner udtaler 
Da adgangen til Dyrehaven foregår over en ubevogtet jernbaneoverskæring, har 
Midtjyske Jernbaner været hørt i sagen. Ansøger har oplyst forventet besøg i Dy-
rehaven fra torsdag til lørdag. 
 
Midtjyske Jernbaner udtaler:  
Midtjyske Jernbaner kan ikke give tilladelse til at øge trafikken i en overkørsel, el-
ler afvise tiltag der måtte øge trafikken. Midtjyske Jernbaner kan kun kigge på om 
sikkerhedsforanstaltningerne i en overkørsel er tilstrækkelige.  
Som udgangspunkt er det uhensigtsmæssigt at øge trafikken i ubevogtede over-
kørsler, som der er tale om ved Rammevej 64. Hvis trafikken bliver som ansøger 
forventer, er det Midtjyske Jernbaners vurdering, at det ikke vil kræve yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger i overkørslen. Dette kan dog ændres, når det faktiske 
trafikmønster kendes. 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering.  
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 
2020. 
 
Begrundelse 
Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6 og 
projektet er vurderet i forhold til mulige påvirkninger af miljøet. 
 
Det visuelle 
Ejendommen er beliggende inden for et Geologisk interesseområde Kronhede, 
der er udpeget som et eksempel på landskabsudviklingen ved Hovedopholdslin-
jen. Hytte, shelters m.m. placeres på smeltevandssletten syd for hovedopholdslin-
jen. Det vurderes, at ændringen i arealanvendelse ikke vil stride mod områdets 
udpegning som geologisk interesseområde. Anlægget vil falde i med naturen, idet 
det udføres i naturtræ. 
 
Beskyttet natur 
Projektet vil ikke påvirke beskyttet naturtyper, da der er god afstand og der ingen 
udledninger vil være fra dyreparken.  
Projektet vil ikke påvirke beskyttet arter, da der er god afstand til habitatet veleg-
net for Bilag IV arter og der vil ingen udledninger være fra dyreparken.  
Dyreparken vil ikke påvirke oplevelsen af fredede områder, da byggeriet vil være 
af beskedent omfang og relativt lave. 
Afstand til Natura 2000 og projektets karakter gør at der ingen påvirkning vil være 
af Natura 2000 områder, hverken i form af udledninger, forstyrrelser eller andet.  
 
Infrastruktur 
Midtjyske jernbaner vurderer, at hvis trafikken bliver som oplyst i ansøgningen, er 
det deres vurdering, at det ikke vil kræve yderligere sikkerhedsforanstaltninger i 
baneoverkørslen. Dette kan dog ændres, når det faktiske trafikmønster kendes. 
Det vil sige, hvis det, når parken åbnes, viser sig, at der vil være flere besøgende 
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end forventet på ansøgningstidspunktet. 
Lemvig Kommunes Vej & Park har vurderet projektet ift. til- og frakørsler og har 
ingen bemærkninger ift. det ansøgte.   
 
 
Samlet vurdering 
Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvur-
dering og tilladelse. Det ansøgte projekt, og den samlede begrundelse for afgørel-
sen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte screeningsskema. 
 
Lemvig Kommunes screeningsskema er vedlagt som bilag. 
 
Øvrige bemærkninger 
Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørel-
se af, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødvendige 
tilladelser kan udstedes. 
 
Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller di-
spensation efter lovgivningen i øvrigt. 
 
Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til at indsende en ny ansøgning jf. mil-
jøvurderingslovens § 18. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Oplysningerne 
fra ansøgningen indgår i screeningsskemaet i bilaget. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 
ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gælden-
de på screeningstidspunktet. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtede til at ansøge igen med henblik på at få af-
gjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er med-
delt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 2. februar 2021.  
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. 
Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øv-
rige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 
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. 
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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 2. marts 2021. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige se-
nest 2. august 2021 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den en-
delige administrative afgørelse foreligger. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Bast Larsen 
Projektleder 
 
 
 
 
Vedlagt:  
Bilag – Screeningsskema, beliggenhedsplan 
   
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 

− Ejer af ejendommen. 
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