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Tilladelse til at etablere et solenergianlæg ved Ramme, ramme-
område 4Å 0.3 
Lemvig Kommune meddeler hermed § 25-tilladelse (tidl. VVM-tilladelse) til at 
etablere et solenergianlæg ved Ramme som beskrevet i ”Miljøkonsekvensrapport 
Solcellepark ved Ramme. Januar 2021”. 
 
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 25 i Lovbekendtgørelse om Miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Tilladelsen meddeles på baggrund af tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-29 for 
Lemvig Kommune samt tilhørende Miljørapport og Miljøkonsekvensrapport og 
samlet redegørelse og overvågningsprogram. 
 
De overordnede lokaliseringskrav for solenegianlægget med tilhørende anlæg 
fremgår af tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-29 og lokalplan nr. 216 for et sol-
energianlæg ved Ramme. 
 
Begrundelse 
Lemvig Kommunes afgørelse gives på baggrund af Miljøkonsekvensrapportens 
vurdering om, at et solenergianlæg med en placering ved Ramme kan etableres og 
drives uden uacceptable påvirkninger af miljøet, såfremt vilkårene i denne tilla-
delse overholdes.  
 
Beplantningsbælte 
Med henblik på at minimere naboernes indsyn til det tekniske anlæg og anlæggets 
visuelle påvirkning af landskabet samt refleksioner, etableres der beplantnings-
bælte rundt om solcelleparken. Med tilladelsens vilkår nr. 7 sikres det, at beplant-
ningsbæltet, herunder beplantning omkring område til transformere mm. opnår 
en højde og en tæthed, der giver en tilstrækkelig afskærmning mod omgivelserne 
 
Reflektioner 
Etablering af beplantningsbælter omkring anlægget vil minimere risikoen for re-
fleksioner. Endvidere antirefleksbehandles solcellepanelerne. Med tilladelsens 
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vilkår nr. 7 og 8 sikres der afskærmende beplantning omkring solcelleparken og 
antirefleksbehandling af solcellepanelerne. 
 
Områdets dyreliv 
Med henblik på at sikre mindre dyrs færden gennem området skal hegnet såfremt 
det etableres være bredmasket. Med tilladelsens vilkår nr. 8 sikres det, at mindre 
pattedyr og padder kan passere gennem området. 
Findes der mod forventning flagermus inden for projektområdet vil disse blive ud-
sluset inden nedrivning af bebyggelse eller fældning af træer. Dette kræver forud-
gående tilladelse fra Miljøstyrelsen. Med tilladelsens vilkår nr. 9 sikres det at en 
eventuel forekomst af flagermus udsluses inden nedrivning af bebyggelse eller 
fældning af træer. 
 
Beskyttet natur 
I området er der registreret naturtyper, der er beskyttede iht. naturbeskyttelses-
lovens § 3. Med tilladelsens vilkår nr. 10 sikres de beskyttede naturtyper mod æn-
dringer i tilstanden ved, at der ikke må etableres nogen former for anlæg i beskyt-
tede naturområder og de nærmeste arealer omkring dem. 
 
Flora og fauna 
Med tilladelsens vilkår nr. 11 sikres det, at der ikke anvendes kemikalier til rens-
ning af solcellepaneler. Dette vil medvirke til at der ikke sker påvirkning af flora og 
fauna på områdets arealer og i de beskyttede naturområder. 
Desuden vil vilkår nr. 12, dvs. med delvis såning af området med frø af vilde dan-
ske blomsterplanter sammen med vilkår nr. 7 om etablering af beplantningsbælte 
af varierende og egnskarakteristiske arter blive til gavn for insekter og andre små-
dyr.  
 
Det er Lemvig Kommunes samlede vurdering, at der ikke er uacceptable miljø-
mæssige gener, som følge af projektet. Endvidere ses de ændringer projektet 
medfører, ikke at have en sådan karakter eller omfang, at det taler afgørende 
imod, at projektet etableres. 
 
Vilkår 
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: 
 

1. Opstilling, drift og nedtagning af solenergianlægget skal foregå som be-
skrevet i lokalplan nr. 215 og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-29 og 
den tilhørende Miljørapport og Miljøkonsekvensrapport.  

 
2. Etablering, drift og nedtagning af solenergianlægget må ikke hindre drift, 

reparation mv. og evt. nedtagning af eksisterende vindmøller.  
 

3. Arealet skal reetableres af ejer, når det ikke længere er i brug til solenergi-
anlæg. Ved retablering skal anlægget, herunder stabilgrus og andet vej-
materiale, fundament, bygninger, stativ, teknisk anlæg og installationer 
fjernes senest ét år efter driften er ophørt. 

 
4. Støjende anlægsarbejde skal foretages på hverdage i tidsrummet 7.00 – 

17.00. 
 

5. Solcellepanelerne skal antirefleksbehandles for at minimere refleksioner. 
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6. Ejer af anlægget skal etablere afskærmende beplantningsbælter langs sol-

celleparkens afgrænsning. Beplantningsbæltet skal bestå af minimum 3 
rækker beplantning, og have en bredde på minimum 5 meter i udvokset 
stand. Beplantning skal bestå af egnskarakteristiske arter i en blanding af 
løvfældende og stedsegrønne træer og buske. Beplantningsbæltet skal 
udformes så de i udvokset stand vil være slørende og have en højde på 
mindst 3,5 meter. Lokalplan nr. 216 angiver hvilke planter, der er egnsty-
piske for området. Beplantningen skal vedligeholdes, så den er dækkende 
i hele perioden for solcelleanlæggets drift.  

 
7. Trådhegn omkring solcelleparken skal opstilles på indersiden af beplant-

ningsbæltet. Hegn langs beplantningsbælte må have en maksimal højde 
på 2,5 meter og skal opføres som et bredmasket hegn, så mindre dyr kan 
komme igennem. 

Der kan internt i området etableres hegn omkring teknikbygninger og 
transformerstation i maksimalt 3 meters højde.  
 

8. Eventuel forekomst af flagermus skal udsluses inden nedrivning af bebyg-
gelse eller fældning af træer. Dette kræver forudgående tilladelse fra Mil-
jøstyrelsen.  
 

9. Solcelleanlæg med tilhørende tekniske anlæg og beplantning skal placeres 
med en afstand på minimum 10 meter fra beskyttet natur.  

 
10. Solcellepanelerne skal have en overflade, så de holdes rene alene ved 

hjælp af regnvand eller rent vand, og uden anvendelse af kemiske midler. 
Vandet efterlades til nedsivning. 
 

11. En del af det samlede areal skal tilsås med frø af vilde danske blomster-
planter til gavn for insekter og andre smådyr. Valg af blomsterblanding og 
placering af disse arealer skal aftales nærmere med Lemvig Kommune. 

 
12. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet stand-

ses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmel-
des til Holstebro Museum. 

 
13. Ejer af solcelleanlægget skal holde Lemvig Kommune orienteret om, hvem 

der er miljømæssigt driftsansvarlig for anlægget. 
 

14. Ændringer af anlægget i forhold til det ansøgte skal forelægges Lemvig 
Kommune til vurdering af tilladelsens vilkår i henhold til Miljøkonsekvens-
rapporten og VVM-reglerne. 
 

15. I tilfælde af spild af olie skal ejer af solcelleanlægget underrette Lemvig 
Kommune med henblik på at træffe de nødvendige afværgeforanstaltnin-
ger.  

 
Projektets særkender 
Skovgaard Invest har søgt tilladelse til opstilling af et solenergianlæg på 91 ha ved 
Ramme. Samlet forventes solcelleanlægget at have en effekt på ca. 50 MW.  
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Projektområdet ligger i landzone og fremstår hovedsageligt som opdyrket land-
brugsjord i omdrift med mindre §3 registrerede søer og moser. Nærmeste by er 
Ramme i en afstand af ca. 1,5 km sydøst for projektområdet. Nordvest for områ-
det ligger lokalsamfundet (landsbyen) Dybe i en afstand af ca. 750 m.  Nærmeste 
nabobeboelse, der ikke er ejet af projektansøger, ligger i en afstand af ca. 100 me-
ter fra parken.  
Der ligger et mindre antal eksisterende boliger og driftsbygninger inden for pro-
jektområdet. Hovedparten af eksisterende boliger og driftsbygninger er opkøbt og 
forventes helt eller delvis nedrevet i forbindelse med realisering af solcelleanlæg-
get. En enkelte ejendom er ikke opkøbt, men projektansøger har indgået aftale 
med ejeren heraf. 

Inden for projektområdet står to eksisterende vindmøller – de nordligste af en 
række på i alt seks vindmøller.  

Adgangen til området vil ske fra den offentlige vej, Vandborgvej, der også anven-
des til servicering af de eksisterende vindmøller. Den eksisterende vejret opret-
holdes for vindmølleejer med realiseringen af projektet. 

Terrænet inden for projektområdet stiger fra kote 23 i den sydvestligste del af 
området til kote 32 mod nord. Området har mindre variationer i det svagt sti-
gende terræn. 

Der vil blive etableret beplantningsbælter til visuel afskærmning af solcelleparken.  

Beplantningsbælter skal bestå af minimum 3 rækker beplantning, og have en 
bredde på minimum 5 meter i udvokset stand. Beplantning skal bestå af egnska-
rakteristiske arter i en blanding af løvfældende og stedsegrønne træer og buske. 
Beplantningsbæltet skal udformes så de i udvokset stand vil være slørende og 
have en højde på mindst 3,5 meter.  

Langs parkens afgræsning vil der være mulighed for at kan etableres trådhegn i en 
maksimalhøjde på 2,5 meter. Hegnet skal opføres som et bredmasket trådhegn, 
så småvildt kan komme igennem. Trådhegn skal opstilles på indersiden af beplant-
ningsbæltet  

Solcelleanlægget består af solcellepaneler, der monteres på en stålkonstruktion, 
der opstilles på parallelle rækker med en længde på op til ca. 90 meter og som 
placeres i en nord/syd retning. Solpanelerne monteres på metalfundament, der 
bores ned i jorden. De monterede solcellepaneler har et ensartet udseende. Sol-
cellerne monteres på en konstruktion med trackermekanisme, hvorved panelerne 
drejer med solen i løbet af dagen. Solcellepanelernes maksimale højde bliver 3,5 
meter over terræn – i de situationer hvor panelerne vipper maksimalt mod hen-
holdsvis øst og vest. Minimumsafstanden mellem rækken af solceller bliver 4 me-
ter. 

Solcellerne antirefleksbehandles således at gener fra refleksion minimeres i for-
hold til omkringboende. I forhold til strømproduktionen er der også en interesse i 
at solcellerne reflekterer mindst muligt, for at mest muligt sollys omdannes til 
strøm. 

Udover solcellepanelerne etableres det for driften nødvendige antal tekniske små-
bygninger indenfor for området. Teknikbygningerne har en maksimal bygnings-
højde på 4 meter. Herudover åbnes mulighed for etablering af én transformersta-
tion i den vestlige del af området (benævnt delområde II i lokalplanen). Arealud-
lægget hertil udgør ca. 2.000 m2 og med tilhørende installationer, lynafleder mv. 
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Transformerstation må ikke opføres med en større højde end 6 meter, bortset fra 
lynafledere, der kan gives en større højde. 

Ubebyggede arealer mellem og under solcellemoduler, som ikke anvendes til in-
terne serviceveje, vil fremstå som græsklædte arealer eller henligge som natur. 
 
Forløb 
Skovgaard Invest søgte den 29. november 2019 om tilladelse til at opføres sol-
energianlægget. Det skete på baggrund af Lemvig Kommunes Indkaldelse af pro-
jektforslag til placering af store energianlæg med frist den 1. december 2019. 

Planprocessen for projektet blev igangsat den 24. juni 2020 på baggrund af flere 
diskussioner i de politiske udvalg og i Kommunalbestyrelsen. Som baggrund for 
den politiske beslutning om igangsætning af processen havde kommunen forin-
den indkaldt offentligheden til at komme med idéer og forslag til den forestående 
planlægning. 
Lemvig Kommune modtog i den forbindelse to konkrete høringssvar fra en lods-
ejer og Danmarks Naturfredningsforening. Bemærkningerne vedrørte bl.a. place-
ring af flere anlæg til Grøn Energi i Kommunen, ejendomsværdiforringelser og 
nærheden til Ramme Dige. Alle emnerne er derudover behandlet i Miljøkonse-
kvensrapporten for solenergianlægget ved Ramme. 

Projektet er omfattet af bestemmelserne i miljøvurderingsloven. Disse projekter 
må ikke påbegyndes, før de er miljøvurderet, og der er meddelt bygherren en tilla-
delse til at påbegynde projektet. Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver taget 
hensyn til miljøet under planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at 
påvirke miljøet væsentligt.  

Bygherren skal som led i miljøvurderingsprocessen fremlægge en miljøkonse-
kvensrapport for projektet. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at give 
det bedst mulige grundlag for såvel den offentlige debat som myndighedens egen 
miljøvurdering af projektet samt beslutning om, hvorvidt der skal gives §25- tilla-
delse til projektets realisering. 

Offentlig høring samt partshøring 
Miljøkonsekvensrapporten, et udkast til § 25-tilladelse og bygherres ansøgning 
har indgået i den offentlige høring iht. miljøvurderingslovens § 35. 
Endvidere er relevante parter hørt ved særskilt henvendelse iht. forvaltningslo-
vens § 19 forud for udstedelse af tilladelsen. 

Den offentlige høring i måned/måned år 
Høringen iht. miljøvurderingslovens § 35 er sket samtidig med høring af forslag til 
kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan nr. 1165 iht. Planlovens § 24. I 
forbindelse med den offentlige høring er der modtaget X høringssvar. 

Beskrivelse af indsigelserne 

Partshøring af udkast til tilladelse 
I henhold til Forvaltningslovens § 19 må der ikke træffes endelig afgørelse i en sag, 
før relevante parter er blevet gjort bekendt med sagens oplysninger og har fået 
mulighed for at kommentere disse. 
Et udkast til § 25-tilladelsen til et solcelleanlæg ved Ramme har med brev af DATO 
været sendt i høring ved sagens parter. Der er i forbindelse med partshøringen 
indkommet X bemærkninger til § 25-tilladelsen og dens vilkår. 
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Bortfald 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt 
eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. Miljøvurderingslo-
vens § 39. 
 
Andre tilladelser 
Tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for 
projektets realisering. Eksempelvis skal der inden opstilling af solenergianlægget: 

 Ansøges om byggetilladelse 
 
Offentliggørelse 
Tilladelsen offentliggøres i lokalavisen den DATO samt på Kommunens hjemme-
side fra nævnte dato og fire uger frem. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages efter Miljøvurderingslovens § 49 Der kan klages over ret-
lige spørgsmål. Der kan f.eks. klages, hvis nogen mener, kommunen ikke har haft 
hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen 
efter andres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 
 
Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt lands-
dækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur 
og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanven-
delse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som re-
præsenterer mindst 100 medlemmer, jf. Miljøvurderingslovens § 50. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden for 
Nævnenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
 https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 
 
Du kan også tilgå Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
som 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 1.800 kr. 
for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-
portalen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  
 
En eventuel klage skal være indgivet skriftlig inden 4 uger efter offentliggørelsen 
af afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, eller hvis sagen 
påklages, inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig-
gjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.  
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Venlig hilsen 
 
Anja Trans Mauritsen 
Planlægger, Landinspektør  
 
 
 
 


