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Afgørelse om ikke VVM-pligt af solcelleanlæg på taget af eksisterende minkhaller ved 

Skovhussvinget 14 i Tørring  

Hedensted Kommune har den 20. august 2022 modtaget din ansøgning om etablering af et 

solcelleanlæg på taget af eksisterende minkhaller på matr.nr. 8b Tørring By, Tørring og 

matr.nr. 20a Tørring By, Tørring, beliggende på adressen Skovhussvinget 14, 7160 Tørring. 

 

Der placeres solcellepaneler på taget af de minkhaller, som er market med rødt på kortet 

ovenfor.  



 

 

Projektet omfatter etablering af et solcelleanlæg på taget af eksisterende minkhaller. 

Solcellepanelerne vil følge taghældningen og vil ikke komme uden for de eksisterende 

tagplader. Ud over solcellepanelerne består anlægget af el-kabler og invertere, hvor den 

producerede jævnstrøm omdannes til vekselstrøm. 

 

Der bliver sat ca. 2000 m2 solcellepaneler op på taget af de eksisterende haller. 

Solcelleanlægget vil have en installeret kapacitet på ca. 40-50 kW. 

 

Solcelleanlæg er opført på bilag 2, punkt 3a): 

Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er 

omfattet af bilag 1) 

i lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM). Derfor skal kommunen VVM-screene din ansøgning og afgøre, 

om dit projekt kan medføre en væsentlig ændring af miljøet og dermed være omfattet af 

miljøvurderingspligt.  

Afgørelse 

Hedensted Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at etablering af dit ansøgte 

solcelleprojekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke er VVM-

pligtigt. 

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM)1. Denne afgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, 

at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. 

Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside under Offentliggørelser/VVM 

afgørelser og høringer den 27. oktober 2022.  

Hvis du vil ændre dit projektet, er du forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer, jævnfør 

lovbekendtgørelsens § 18. Vi vil så vurdere, om dine ændringer udløser VVM-pligt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Camilla Brink Harck 

Planlægger 

 

 

 

                                           
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM) 

http://www.hedensted.dk/


 

 

 

Klagevejledning  

Hedensted Kommunes afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, kan påklages for så vidt 

angår retlige spørgsmål, jævnfør § 49 i lovbekentgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om 

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på hjemmesiden for Nævnenes Hus. 

Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune i Klageportalen. Når du 

klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders 

og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om 

gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkomelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise 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 anmodning til kommunen. Kommunen 

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil have Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette 

ske inden 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. 

https://naevneneshus.dk/

