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 Ang. Anmeldelse af projekt for etablering af fælles biogasanlæg på matr. 1a og 1c Almind. 
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Birgittelyst har bemærket sig overstående anmeldelse til 
Viborg Kommune samt afholdelse af borgermøde i Rødkærsbro den 9. september 2013, hvor 
medlemmer af bestyrelsen var til stede. 
Bestyrelsen har selvsagt læst anmeldelsen af projektet og ligeledes svar fra Teknik og Miljø Plan 
med ”Afgørelse om VVM-pligt for fælles biogasanlæg.” 
Det er bestyrelsens opfattelse, at det helt overordnede og den store ulempe for omverdenen af et 
evt. biogasanlæg bliver transporten til og fra anlægget, hvorfor der må tages forholdsregler mod 
ulempen i sammenhæng med en byggetilladelse.                                                                 
Grundejerforeningen er først og fremmest forpligtet til at gøre opmærksom på forholdene på 
Tostrupvejen. Vejen er kun 5m bred, og den er ikke anlagt til tung trafik og slet ikke i et omfang, et 
sådant anlæg vil medføre.                                                                                                                            
Vejen går gennem Birgittelyst, der er et boligområde med 225 husstande og nu beliggende i 
byzone. Områdets beboelser ligger på begge sider af vejen de første 800 meter regnet fra 
Hovedvej A13. Det siger sig selv, at trafiksikkerheden gennem Birgittelyst vil nærme sig 
nulpunktet, hvis der overhovedet bliver tale om sikkerhed.                                                                                                        
For indeværende bliver vejen anvendt som gennemkørselsvej: Hovedvej A13, Kjellerupvej og 
Århusvej.                                                                                                                                                                
En trafiktælling foretaget d. 22.juli 2009 af Viborg Kommune viste en årsdøgnstrafik på 1166, 
hvoraf andelen af lastbiler over 5,8m udgjorde 8,8 %. 
Vores forslag går på, at ejerne af et biogasanlæg skal anvise kørselsvejledninger, som følger det 
overordnede vejnet til og fra anlægget. Der vil være gårde, som ligger ved en mindre vej, - i så fald, 
skal transporten søge hen til nærmeste overordnede vej.  
Vi ser frem til en positiv behandling af skrivelsen, da vi anser det for fælles interesse for 
Grundejerforeningen, ejerkredsen af et bioanlæg og Viborg Kommune at bevare trafiksikkerheden 
og minimal støj i et boligområde. 
 
På vegne af bestyrelsen for Grundejerforeningen Birgittelyst. 
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