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VVM - afgørelse - Kystbeskyttelse ved Lemvig Roklub og Mari-
na 
Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning fra kommunens egen Park- og 
Vejafdeling om tilladelse til erosions- og højvandsbeskyttelse langs kyststræknin-
gen ved Lemvig Marina og Roklub, matriklerne 56a og 56d.  
 
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. ju-
ni 2020 (miljøvurderingsloven).  
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt, punkt 10, litra K: Kystanlæg til modvirkning 
af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, 
som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bøl-
gebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedlige-
holdelse og genopførelse af sådanne anlæg. 
 
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 
Formålet med projektet er dels at reducere tilsanding og bølgeuro ved Roklub-
bens platform og bådebro dels at beskytte kysten og diget umiddelbart øst for Ro-
klubben mod erosion. Fortsat erosion af diget vil udgøre en risiko for, at diget 
gennembrydes og de bagvedliggende, lavtliggende områder oversvømmes i for-
bindelse med højvande. 
De eksisterende 2 høfder forstærkes og den ene forlænges, der etableres 
stenkastning i forlængelse af Lemvig Marinas ydermole og stenkastning syd for 
marinaens indsejling. På en delstrækning udføres der ligeledes strandfodring med 
700-800 m³ sand.  
Uvirksom kystbeskyttelse fjernes. 
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Høring af berørte myndigheder 
Kystdirektoratet har haft ansøgningsmaterialet i forhøring 
 
Høring af naboer 
Afgørelsen har været sendt i høring ved parterne, som fremgår af screenings- 
skemaet.  
 
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 oversvømmelses- og 
erosionsrisiko.  
 
Det er Lemvig Kommunes vurdering, at der er et behov for at beskytte området 
med oversvømmelse og erosion. Kystdirektoratets ”Kysplanlægger” vurderer lige-
ledes, at der på mellemlangt sigt (ca. 50 år) er beregnet middel risiko for over-
svømmelse og erosion på strækningen.  
Sammen med tilladelsen til forhøjelse af diget vest for denne strækning, vurderer 
Lemvig Kommune, at området er tilstrækkelig beskyttet mod oversvømmelse. 
 
Derudover vil stenkastning sammen med sandfodring reducere erosionsrisikoen 
på strækningen.   
 
Når sandet på strandene fastholdes og sandtransporten bremses af høfderne, re-
duceres erosionen af strandene. Samtidig forventes forlængelsen af høfde 2 at 
bremse tilførslen af sediment og den deraf følgende tilsanding ved Roklubben. 
 
Beskyttet natur 
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 oplag af forurenet jord kan påvirke Natura 2000-
områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt 
Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indfly-
delse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale na-
turbeskyttelsesområder. 
 
Projektet inddrager ikke områder, der er yngle-, raste- eller fourageringsområde 
for udpegningsarter, ligesom det ikke vil påvirke øvrige naturtyper eller beskytte-
de arter, grundet projektets begrænsende omfang og placering. 
 
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. 
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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 
dispensation 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). 
 
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 7. september 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. 
 
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/. 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-
ger.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 5. oktober 2021. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige sene-
st [dato]  eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige admi-
nistrative 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 
 
Kristina Brochmann Pedersen 
Skov- og Landskabsingeniør 
 
Vedlagt - Lemvig Kommunes screeningsskema. 
 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 
Kystdirektoratet 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk ornitologisk forening 
Friluftsrådet 
Ejerforeningen Lemvig Feriecenter 
Lemvig Marina/Sejlklub 
 
 


