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Afgørelse, ikke krav om miljøvurdering og tilladelse, Funpark 
Harboøre Centeret med MTB-spor Harboøre By 

Lemvig Kommune modtog den 31. maj 2022 en ansøgning om screening for krav 
om miljøvurdering af et projekt med Funpark ved Harboøre Centeret, del af ma-
trikel nr. 12at, den sydlige del, Harboøre, på arealet mellem ALDI og Skaterhallen 
og syd for p-pladsen ved Harboøre Centeret. Derudover er der søgt om tilladelse 
til anlæggelse af en MTB-rute rundt i og om Harboøre by. 
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. 
oktober 2021 (miljøvurderingsloven).  
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10b, anlægsarbejder i byzoner, herunder 
opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. 
 

Projektet har derfor gennemgået en VVM-screening med henblik på at kunne 
træffe afgørelse om der skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse. 
 
Beskrivelse af projektet 
Projektet med Funpark indeholder en udvidelse af det ved Harboøre Centeret ek-
sisterende fitnessområde, etablering af et spilområde, hænge ud område, shel-
ters/bålplads, fodtennisbane, Panna-bane, beachvolley/strandhåndbold, frisbee 
Golf, forhindringsbane og legeplads, jf. bilaget med beskrivelse af parken.  
MTB-ruten anlægges som et spor i landskabet rundt i og om Harboøre By, jf. bila-
get med beskrivelse af anlægget.   
 
Høring af berørte myndigheder 
Miljøstyrelsen har tidligere i projektet udtalt sig ift. Skovloven. Særligt ift. fæld-
ning af eksisterende træer og omfanget af MTB-spor. MTB-sporet er tilrettet den-
ne udtalelse.  
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Høring af naboer 
Screeningen har været sendt i høring ved berørte parter. I denne sag for så vidt 
angår matrikulære naboer. Der er kun modtaget høringssvar fra Midtjyske Jern-
baner ift. afstand til jernbane, som i forvejen er imødekommet.   
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-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). 
 
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 
skovområde. 
 
Støj 
Funpark skal til enhver en tid overholde miljøstyrelsens vejledende grænseværdi-
er for udsendelse af støj til omgivelserne.   
Iht. projektbeskrivelsens vedlagte ansøgning for Funpark er det oplyst, at der ved-
tages ordensregler for benyttelse af området, således Harboøre Centeret til en-
hver tid kan begrænse brugen af parken og heraf begrænse udsendelsen af støj til 
omgivelserne. Desuden placeres aktiviteterne i Funpark på en sådan måde, at der 
ift. støj opnås en god afstand til nærmeste beboelser. Det vurderes, at aktiviteter-
ne i Funpark ikke vil virke generende for områdets naboer.  
Det vurderes, at støj fra brug af MTB-ruten er begrænset, idet cykling ikke betrag-
tes som værende en generende støjende aktivitet. Derudover benyttes eksiste-
rende stier i området på nuværende tidspunkt til cykling og de vil ifm. projektet 
blive friholdt for cykling. 
 
Skovloven 
Dele af MTB-sporet går gennem skov, der er ejet af Lemvig Kommune og derfor er 
omfattet af fredskovspligt og beskyttet af Skovloven. 
Loven har til formål at bevare og værne om landets skove og fremme bæredygtig 
drift med robuste skove med biologisk mangfoldighed. Derudover har særligt by-
nære skove fokus på også at tilgodese friluftslivet i skovene. 
MTB-sporet gennem skovene etableres som kørespor i det naturlige materiale, 
der er til stede. Træerne står med en tilpas afstand, så det er muligt at køre ud og 
ind mellem træerne uden at skulle rydde væsentligt i skovbunden. Der kan være 
enkelte træer og buske som fjernes og beskæres, så der er en frihøjde på ca. 2,5 
meter omkring sporet.  
Lemvig Kommune vurderer, at da der er tale om afmærkning af ruten og der ude-
lukkende er tale om mindre indgreb i bevoksningerne, kan MTB-sporet etableres 
uden dispensation fra Skovloven. Sporet er desuden anlagt udenom øvrige stifor-
løb, så det fortsat er muligt at tilgodese den almindelige skovgæsts færden i sko-
ven. 
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Beskyttet natur, Bilag IV-arter og Natura 2000 
I henhold til §7, stk.6 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er afgørelser 
efter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvor-
vidt aktiviteterne forbundet med projektet kan påvirke Natura 2000-områder væ-
sentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt Ramsarområ-
der). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på ud-
pegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttel-
sesområder. 
 
MTB-sporet vil ikke blive lagt i beskyttet natur og vil derfor ikke påvirke denne. 
Det vurderes, at færdsel på MTB-sporet ikke forhindrer beskyttede arters mulig-
hed for at færdes i området, da det skønnes at MTB-sporet ikke udgør en barriere 
for dyrenes færdsel. Områderne er besigtiget og det er vurderet at kunne rumme 
stor vandsalamander, spidssnudet frø, birkemus og måske markfirben. Ingen af 
områderne udgør et attraktivt habitat for disse arter, så evt. individer vil kun fore-
komme sporadisk. Anlæggelse og benyttelse af sporene vil ikke ødelægge deres 
yngle-, raste- eller fourageringsmuligheder i området. 
Afstanden fra MTB-sporet til Natura 2000 området, vurderes at være stor nok til, 
at der ikke vil være forstyrrelser af yngle- og rastefugle, samt øvrige arter på ud-
pegningsgrundlaget og at der ikke vil være nogle påvirkninger med støv, støj fra 
MTB-sporet til Natura 2000 området og dermed ingen påvirkning af naturtyper på 
udpegningsgrundlaget.      
På den baggrund vurderes det, at MTB-sporene kan etableres uden at påvirke Na-
tura 2000 områder eller udpegningsgrundlag herfor.  
 
Samlet vurdering 
Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljø- 
vurdering og tilladelse. Det ansøgte projekt, og den samlede begrundelse for afgø-
relsen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema. 
 
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 I forpligtet til at indsende en ny ansøgning jf. miljøvur-
deringslovens § 18. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Oplysningerne 
fra ansøgningen indgår i vedlagte screeningsskema. 
 
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). 
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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 13. september 2022.  
 
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. 
 
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 12. oktober 2022. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige se-
nest 13. marts 2023 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den en-
delige administrative afgørelse foreligger. 
 
  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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 - Lemvig Kommunes screeningsskema, projektbeskrivelser. 
 
 
 
 
 
 
 


