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AFGØRELSE OM OPSÆTNING AF SOLCELLER VED OD-

DESUNDEVEJ 20, 7600 STRUER, IKKE ER OMFATTET AF 
KRAV OM UDARBEJDELSE AF MILJØVURDERING  

 

 

Struer Kommune har den 4. april 2022 modtaget en ansøg-
ning om tilladelse til at opsætte 262 m2 solceller på terræn 

på ejendommen matr.nr. 3a Gadegård, Humlum beliggende 

Oddesundvej 20, 7600 Struer.  
 

Ansøgningen er foretaget efter § 18 i Miljøvurderingsloven, 

jf. lovens bilag 2 punkt 3 a) ” Industrianlæg til fremstilling af 

elektricitet, damp og varmt vand ”.  
 

For projekter nævnt i bilag 2 i Miljøvurderingsloven gælder, 

at kommunen skal vurdere, om projektet er omfattet af krav 
om miljøvurdering og VVM-tilladelse.  

 

Afgørelse  
Struer kommune har vurderet det ansøgte projekt om etab-

lering af solceller og har fundet, at projektet ikke påvirker 

miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om mil-

jøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 
21 i miljøvurderingsloven.  

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en af-
gørelse om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en mil-

jøvurderingsrapport (VVM-proces).  

 
Kommunens vurdering og begrundelse  

Struer Kommune har vurderet projektet ud fra Bilag 6 i Mil-

jøvurderingsloven. Ansøgning og grundlaget for Struer Kom-

munes vurdering er vedlagt som bilag.  
 

Der er tale om et teknisk anlæg, der skal produceres elektri-

citet. Solcellerne placeres på landbrugsjord, i landzone og 
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langt fra nærmeste beboelse. Etablering og drift af solcel-

lerne vil ikke give anledning til gener og forurening i form af 

lugt, støj og spildevand (bortset fra en mindre støjpåvirkning 
i forbindelse med etableringen). Solcellerne påvirker ikke 

drikkevandsinteresser og ligger ikke inden for beskyttelses-

linjer eller relevante udpegninger i kommuneplan, regionplan 
mm. Det ligger ligeledes langt fra nærmeste Natura 2000 

område og er ikke omfattet af §3 beskyttelse eller fredning. 

Endelig vurderes anlægget ikke at udgøre en negativ land-
skabelig påvirkning.  

 

Det er vurderet at der i projektet ikke er forhold, som i sig 

eller i kumulation med andre tilsvarende projekter, udgør en 
risiko for væsentlige miljøpåvirkninger eller for en forringelse 

af områdets miljøtilstand. Projektet vurderes derfor ikke at 

være VVM-pligtigt.  
 

Offentliggørelse og klagefrist  

Afgørelsen offentliggøres den 3. juni 2022 på Struer Kom-
munes hjemmeside www.struer.dk. Klagefristen er 4 uger 

efter afgørelsen er meddelt. Eventuel klage skal indgives se-

nest den 1. juli 2022.  
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Klagevejledning  

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig inte-
resse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og 

organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af na-

tur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteres-
ser inden for arealanvendelsen jf. miljøvurderingsloven §§ 

49 og 50.  

 
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, 

som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klage-

portalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 

på, 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.  

 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets be-

handling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet.  

 
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan fin-

des på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside – 

www.nmkn.dk.  
 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt af-

vise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der 
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 

for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an-

modning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 

din anmodning kan imødekommes.  

 
Opsættende virkning  

Ved rettidig klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet be-

stemme, at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og 

anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet 
påbyde dette standset.  

 

Søgsmål  
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen 

være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens offentliggø-

relse på Struer Kommunes hjemmeside. Eller hvis sagen på-
klages, inden 6 måneder efter af den endelige afgørelse fo-

religger.  

 

http://www.nmkn.dk/
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Underretning om afgørelsen  

Følgende er underrettet om afgørelsen  

- Ansøger og dennes konsulent  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carsten Dietz Pedersen 
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