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Forlængelse af midlertidig godkendelse af udvidet skydetid 
mhp. støjmålinger på Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforenings jagt-
baner, Skovvangvej 16A, 7570 Vemb 
Lemvig Kommune har den 5. oktober 2022 modtaget en ansøgning om for-
længelse af den midlertidige godkendelse af 18. oktober 2021 til udvidet 
skydetider til støjmåling på Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforenings jagtbaner, 
Skovvangvej 16A, 7570 Vemb. 
 
Baggrunden er, at Force Tecnology har haft svært ved at finde passende 
vejrforhold til støjmålingerne. Det er således ikke realistisk, at de  
resterende 6 målinger kan nås inden den midlertidige godkendelse udløber 
31. december 2022. På denne baggrund er der søgt om, at godkendelsen 
forlænges til at gælde frem til 1. april 2023. 
 
Der er ikke søgt om en udvidelse af måleprogrammet og målingerne forta-
ges fortsat inden for rammerne i tillægsgodkendelsen, som blandt andet 
indeholder vilkår om, at syns- og skønsmanden skal advisere naboerne til 
skydebanen om tider for målingerne/skydningerne, ligesom aflysninger på 
grund af ændrede vejrforhold. Hermed er det Lemvig Kommunes vurde-
ring, at ændringen ikke indebærer forøget forurening bortset fra, at skyd-
ningerne kommer til at foregå over en længere periode. 
 
På denne baggrund forlænges godkendelsen til at gælde frem til 1. april 
2023. 
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 2. november 2022.  
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende di-
gitalt. Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang 
til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgiv-
ningen. 
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Klagevejledning 
Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:  
 

 Ansøger.  
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
 Sundhedsstyrelsen.  
 Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 
99 og 100.  

 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt 
Lemvig Kommune, at de ønsker underretning om afgørelsen.  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesi-
den for Nævnenes 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 af-
gørelsen. 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 Klageportalen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjem-
meside.  
 
Klagen skal være modtaget senest den 30. november 2023. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil 
sige senest 2. maj 2023 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, 
at den endelige administrative afgørelse foreligger. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. 
Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvalt-
ningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
Med venlig hilsen 
Brian Lenz Hansen 
Civilingeniør 
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Kopi af godkendelsen vil blive sendt til: 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og 
Rådgivning Nord 

senord@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Lemvig Dnlemvig-sager@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening  lemvig@dof.dk; natur@dof.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  ae@ae.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk  
Danmarks Jægerforbund jhr@jaegerne.dk 
 


