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Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport i
forbindelse med udvidelse af M/R-station Stoholm, Lundgårdsvej 2A.
Viborg Kommune har den 21. august 2017 modtaget din ansøgning om
zonetilladelse til udvidelse af måler- og reguleringsstation på Lundgårdsvej 2A,
7850 Stoholm.
Baggrunden for ansøgningen er, at der ønskes etableret ny bionaturgasledning fra
et biogasanlæg på Ø. Børstingvej 6, 7850 Stoholm, til den eksisterende måler- og
regulatorstation, hvor bionaturgassen indføres i det overordnede naturgasnet
Udvidelsen omfatter opførelse af to kompressor-bygninger med tilhørende
køletårne.
Afgørelse
Viborg Kommune meddeler hermed, at den ansøgte udvidelse af M/R-station
Stoholm ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til
Bekendtgørelse af lov nr. 448 af 10. maj 2017 (Bekendtgørelse af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
I medfør af loven skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg
omfattet af lovens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner
eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der
skal udarbejdes en miljørapport.
Det ansøgte er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsbekendtgørelsen (pkt. 3b:
Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er
omfattet af bilag 1)). Efter disse bestemmelser skal Kommunen foretage en
screening for at afgøre om det ansøgte må kunne antages at få væsentlig
indvirkning på miljøet.
Ifølge § 36 skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderings-pligt, offentliggøres.
Miljøvurderingsafgørelsen bliver offentliggjort på Kommunens hjemmeside
www.viborg.dk, den 27.09.2017.
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal
igennem en miljøvurderings-proces
Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der
skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.
Beskrivelse af projektet
I forbindelse med udvidelse af eksisterende M/R-station på Lundgårdsvej 2A, vil
der blive opført følgende anlæg på ejendommen:
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To ca. 8,1 x 2,4 m store og ca. 2,9 m høje teknikbygninger (ca. 4,3 m høje inkl.
ventilationsafkast m.m.) til kompressorer



To ca. 2,4 x 3,2 m store og ca. 1,8 m høje teknikbygninger til køletårne

Placering er vist på vedlagte oversigtskort og detaljeret situationsplan (bilag 1 og
2). Indretning af teknikbygninger og køletårn er vist på bilag 3 og 4.
Vurdering af projektets indvirkning på miljøet
Kommunen vurderer samlet set, at det anmeldte anlæg ikke vil medføre sådanne
påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.
De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre
omgivelserne mod støj fra de tekniske installationer. Kommunen lægger således i
sin vurdering især vægt på, at anlæggets støjbidrag ved nærmeste bolig ikke vil
overskride de vejledende grænseværdier for støj.
Ansøger har oplyst, at støjbidraget i 1 meters afstand fra hver af de to
kompressorbygninger er 53 dB(A), og at støjbidraget i 1 meters afstand fra hver af
de to køletårne vil være 56 dB(A).
Nærmeste enkeltliggende bolig ligger ca. 65 meter øst for det nye anlæg.
Kommunen har gennemført støjberegninger der viser, at anlæggets støjbidrag ved
boligen vil være ca. 30 dB (incl. rentonetillæg). Anlægget kører i døgndrift.
Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser er 55/45/40 dB(A) i dag/aften/natte-timerne.
Yderligere oplysninger
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.
Klagevejledning
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan afgørelser truffet i henhold til § 21
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klagefristen er 4 uger fra det tidspunkt, afgørelsen er offentliggjort.
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og
miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere
om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk, hvor du skal logge på med NEM-ID. Klagen sendes automatisk
gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig
for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du, som privatperson, betale et
gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer og virksomheder skal betale kr.
1.800. Det nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af
Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for
klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at

bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen.
Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om
anmodningen kan imødekommes.
Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra
afgørelsens modtagelse.
Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.

Bilag:
 Oversigtskort
 Detaljeret situationsplan
 Tegning over teknikbygning med kompressor
 Tegning over køletårne

Kopi af dette brev og bilag er sendt til:
 Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
 Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
 Naturstyrelsen, nst@nst.dk
 Erhvervsstyrelsen, planloven@erst.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, viborg@dof.dk
 Viborg Museum, oldtid@viborg.dk

Med venlig hilsen

Edna Gardshodn
Kemiingeniør
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