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Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport for anlæg af cykelbane på Odshøjvej 162 i Viborg
Viborg Kommune har som plan- og miljømyndighed den 22. november 2017 modtaget Viborg Ingeniørernes ansøgning om anlæg af en asfalteret cykelbane med 4
stk. 12 m høje lysmaster og skråninger af overskudsjord på matr.nr. 4g Gl. Asmild
By, Asmild, umiddelbart vest for ”Houlkærhallens” parkeringsplads. Ejendommen
har adressen Odshøjvej 162, 8800 Viborg, og ejes af Viborg Kommune.
Lysmasterne ønskes placeret nær banen, så den kan bruges om vinteren. Der installeres automatisk tænd- og sluk med bevægelsescensor og en begrænsning til
kl. 22. Der monteres 3 LED-lamper i toppen af hver mast, og lamperne drejes vinkelret mod jorden. Ansøgning og uddrag af ansøgningsmateriale ses nedenfor.
Afgørelse
Viborg Kommune meddeler hermed, at den ansøgte cykelbane ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til §§ 10, 16 og 21 i bekendtgørelse nr.
448 af 10. maj 2017 (Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)).
I medfør af bekendtgørelsen skal kommunen efter modtagelse af en ansøgning om
anlæg omfattet af bekendtgørelsens 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. 10.b, anlægsarbejder i byzoner). Kommunen skal 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 miljøvurderingspligt, offentliggøres.
Miljøvurderingsafgørelsen bliver sammen med ansøgningen offentliggjort på kommunens hjemmeside www.viborg.dk den 15. december 2017.
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal
igennem en miljøvurderingsproces. Hvis det ansøgte projekt ændres, skal ændringen oplyses til kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.
Vurdering af projektets indvirkning på miljøet
Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte anlæg ikke vil medføre sådanne
påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.
Kommunen forventer, at banen ikke giver anledning til væsentlige støjgener. Kommunen forventer desuden, at der ikke vil være konflikter i forhold til beskyttet natur,
særlige arter eller udpegningsgrundlag for ”Natura 2000”.
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Den 24. november 2017 har Viborg Ingeniørerne redegjort nærmere for lyspåvirkningen af omgivelserne, og at der ikke vil forekomme væsentligt spildlys fra de
nedadvendte LED-lamper uden for selve banearealet – herunder ved de nærmeste
boliger på Odshøjvej 110 og 156.
Kommunen lægger i sin vurdering især vægt på, at der ikke forventes støj- eller
lyspåvirkning af de nærmeste boliger.
Yderligere oplysninger
Anlægget kræver byggetilladelse og dispensation fra lokalplan samt nedsivningstilladelse til overfladevand.
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning. Afgørelsen tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler.
Klagevejledning
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. 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.
Der kan klages via Klageportalen, som der er 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
man logger på med NEM-ID. Klage sendes automatisk gennem Klageportalen til
kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når man klager, skal man som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens
interesseorganisationer og virksomheder skal betale kr. 1.800. Gebyret reguleres
den 1. januar hvert år. Gebyr betales med betalingskort i Klageportalen.
Klagenævnet afviser som udgangspunkt en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man pga. særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen sender
anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra
afgørelsens modtagelse.
Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon eller e-mail.
Kopi af dette brev er sendt til:
 Viborg Ingeniørerne, br@vibing.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, afd. Viborg, dnviborg-sager@dn.dk
 Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og viborg@dof.dk
 Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
Med venlig hilsen
Birgit Balle
Landinspektør

