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Høring af udkast til afgrænsning af indholdet i den kommende
miljøkonsekvensrapport for udvidelsen af Skovlund Renseanlæg og
nedlæggelse af renseanlæggene i Sig, Nordenskov og Agerbæk
Varde Kommune skriver til dig, fordi Varde Kommune har besluttet at
igangsætte planlægningen for en forventet udvidelse af Skovlund
Renseanlæg og nedlæggelse af renseanlæggene i Sig, Nordenskov og
Agerbæk.
Det forventes derfor, at Skovlund Renseanlæg fremadrettet skal håndtere
den samlede mængde spildevand fra anlæggene. Skovlund Renseanlæg er
dimensioneret, så det uden en kapacitetsudvidelse kan håndtere
vandmængderne fra de tre renseanlæg i Sig, Nordenskov og Agerbæk.

08-11-2022

Suzi Fuglsang LynnPedersen
Direkte tlf.: 79947431

Journalnr.: 143132/22
Sagsnr.: 22/1045

Projektet kræver, at der skal udarbejdes et tillæg til den eksisterende
spildevandsplan og et kommuneplantillæg for at hæve byggehøjden ved
Skovlund Renseanlæg.
Der skal desuden udarbejdes en miljørapport tilknyttet tillægget til
spildevandsplanen, kommuneplantillæg og en miljøkonsekvensrapport
tilknyttet projektet. Det er besluttet, at miljøvurderingen foretages i én
samlet miljørapport og miljøkonsekvensrapport.
På kommunens hjemmeside kan du se et udkast til Varde Kommunes
afgrænsningsudtalelse, som vil ligge til grund for den samlede
miljøkonsekvensrapports vurderinger af planer og projektets påvirkning på
omgivelserne. Det er således ikke et færdigt afgrænsningsnotat, men Varde
Kommunes bud på faglige relevante emner, der skal undersøges nærmere.
Du har mulighed for at komme med bemærkninger eller emner, du mener,
der bør undersøges nærmere.
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Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger
vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde
Kommunes hjemmeside.

Journalnr.: 143132/22
Sagsnr.: 22/1045
Ref.: Suzi Fuglsang LynnPedersen

Høringsfrist for indsendelse bemærkninger er d. 29.11.2022.
Du kan læse mere om projektet og planerne, og om hvordan du indsender
bemærkninger i følgende link:
https://vardekommune.dk/h%C3%B8ringer/hoering-af-udkast-tilafgraensning-af-indholdet-i-den-kommende-miljoekonsekvensrapport-forudvidelsen-af-skovlund-renseanlaeg-og-nedlaeggelse-af-renseanlaeggenei-sig-nordenskov-og-agerbaek/
Eller alternativt på Varde kommunes hjemmeside via
Kommunen  Høring og afgørelser.
Hvis du har spørgsmål til indholdet på hjemmesiden, kan du kontakte
undertegnede.

Med venlig hilsen
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