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Afgørelse, ikke krav om miljøvurdering og tilladelse, adgang til 
og parkering ved Sundhedshuset Lemvig 

Lemvig Kommunes miljøafdeling modtog den 28. oktober 2021 fra Vej & Park en 
ansøgning om screening for krav om miljøvurdering for ændret tilkørsel og etable-
ring af yderligere 14 parkeringspladser ved Sundhedshuset Lemvig.   
 
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. Projektet er omfattet af bilag 2, listepunkt 10b, anlægs-
arbejder i byzone, herunder parkeringsanlæg og pkt. 13a, ændringer eller udvidel-
ser af projekter, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, 
når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, ændring eller udvi-
delser. 
 
Projektet har derfor gennemgået en screening med henblik på 
at kunne træffe afgørelse om der skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse. 
 
Beskrivelse af projektet 
Lemvig Kommunes Vej & Park har ansøgt om screening for krav om miljøvurdering 
for projektet om tilkørsel og parkering ved Lemvig Sundhedshus.  
En af Regionens ældre sygehusbygninger blev nedrevet og en ny bygning er opført 
på samme lokalitet til Lemvig Sundhedshus. Efterfølgende er nærværende projekt 
med ny tilkørsel og flere parkeringspladser blevet godkendt.  
Projektet medfører, at der yderligere etableres 14 parkeringspladser i området, så 
der bliver i alt 76 pladser og en ny tilkørsel til Sundhedshuset fra Vænget med mu-
lighed for udkørsel som hidtil over kommunens parkeringsplads ved søen eller via 
Østergade og Vænget, se bilag. Området forskønnes og begrønnes og der skabes 
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en naturlig overgang til området ved søen med sti og vejadgang.  
 
Høring af parter 
Afgørelsen har været sendt i høring ved parter, som det fremgår af screenings-
skemaet. Der er modtaget et høringssvar fra en part, som Kommunen har besva-
ret med yderligere begrundelse for afgørelsen om, at der ikke er krav om miljø-
vurdering og tilladelse til projektet.    
 
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), 1976 af 27. oktober 2021. 
 
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, herunder hvad 
der har været relevant at vurdere ift. ændret kørsel til og parkering ved Sund-
hedshuset Lemvig.  
 
Beskyttet natur 
Projektet vil ikke påvirke beskyttede naturtyper eller arter, da der er tale om et 
trafikprojekt uden inddragelse af beskyttet natur eller inddragelse af mulige leve-
steder for beskyttede arter.  Projektet vil ikke påvirke fredede områder, da der 
udelukkende etableres vej og parkeringspladser og der ikke udføres andre arbej-
der, der kan påvirke den visuelle oplevelse af de fredede områder. 
Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder, da der er god afstand til området 
og der ikke sker nogen form for udledninger til nærmeste Natura 2000 område.   
Projektet vil ikke påvirke sårbare vådområder, da der er god afstand til områderne 
og der ikke sker nogen form for udledninger til disse.   
 
Ændring af tilkørselsforhold til Sundhedshuset 
Der ændres på områdets tilkørselsretning, således der bliver tilkørsel til Sund-
hedshuset Lemvig fra Vænget. Udkørsel fra Sundhedshuset Lemvig foregår som 
hidtil gennem Kommunens parkeringsplads ved søen og ud i krydset ved Bredga-
de/Sølystvej/Enghavevej, eller via Østergade eller Vænget.   
Det vurderes, at størsteparten vil vælge udkørsel gennem parkeringspladsen ved 
søen og Østergade grundet knap så gode oversigtsforhold ved udkørsel fra Væn-
get til Enghavevej. 
Hovedparten af tilkørsler til Sundhedshuset Lemvig vil foregå i dagtimerne, og 
mindre efter kl. 16.00, hvor der ikke er nævneværdig aktivitet i Sundhedshuset 
Lemvig eller ved Lemvig Sygehus, herunder lægeklinikkerne. Det nye parkerings-
område vil hovedsageligt blive brugt til parkering for ansatte og besøgende til 
Sundhedshuset Lemvig, hvor øvrige med tilknytning til sygehuset og lægeklinik-
kerne formentlig vil benytte parkeringspladserne i området som hidtil, rundt om 
sygehuset og ved søen.  Der vil være en forøgelse af antallet af tilkørsler, som dog 
ikke forventes at opleves generende for naboerne i området ift. den almindelige 
benyttelse af vejen. 
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Området tilføres ikke yderligere lys udover almindelig vejbelysning og stemnings-
givende lys ved Sundhedshuset Lemvig. 
 
Naboer er orienteret ifm. planlægningen af projektet og væsentlige input er under 
hensyntagen indarbejdet. Derudover er vurdering ift. støj og trafikafvikling yderli-
gere begrundet overfor en nabo til området.   
 
Støj 
Det er Kommunens vurdering, at grænseværdierne for vejstøj på det foreliggende 
grundlag er overholdt. Dette begrundes med, at der ikke er tale om en væsentlig 
ændring af områdets påvirkninger med vejstøj. Der ændres ikke på trafikmønstret 
til Sygehuset og lægeklinikkerne i området. Det vil udelukkende blive den del der 
vedrører Sundhedshuset Lemvig, vurderet en daglig trafikmængde på 100, med en 
turrate på 130 (størsteparten af udkørsel via søens parkeringsplads og Østergade) 
og udelukkende i dagtimerne i hverdagene.   
  
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. 
 
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 offentliggøres den 10. december 2021.  
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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 8. januar 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 10. juni 2022 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den ende-
lige 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 
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Lene Bast Larsen 
miljøsagsbehandler 
 
 
 
Vedlagt:  
Bilag – Screeningsskema, beliggenhedsplan 
   
 


