høringssvar 1
Inger Marie Brodersen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Herman Frisk <herman.frisk@mail.dk>
15. november 2018 23:18
planogby
Ideér og forslag i forbindelse med planprocessen for udvidelsen af Blåbjerg Biogas
og nyt affaldsbehandlingsanlæg

Kommentar fra borger i Nørre Nebel by.
Hvis der er behhov for udvidelse af Blåbjerg Biogas, er det vigtigt, at man laver nøjagtige
beregninger for lugtgener i området.
For tiden er det sådan, at når vinden er øst/nordøst, er der en ubehagelig lugt ind over Nørre
Nebel by – især østlige del.
Den ubehagelige og generende lugt skulle nødig forværres i forhold til nu, men gerne helt
forsvinde. Den dårlige og usunde lugt
må kunne renses gennem effektive filtre.
Det påtænkte affaldsbehandlingsanlæg må placeres, så der ikke opstår yderligere lugtgener og
forurening over Nørre Nebel by.
Venligst
Kirsten og Herman Frisk
Farvervænget 8
6830 Nørre Nebel

1

høringssvar 2
Inger Marie Brodersen
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Vedhæftede filer:

Fælles Mail <post@arkvest.dk>
16. november 2018 10:53
planogby; Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen
Poul Krogh Jørgensen
Re: Afgrænsningen af miljørapportens indhold i forbindelse med nye planforslag for
fjernvarmeanlæg, biogasanlæg og affaldsbehandlingsanlæg ved
Kastkærvej/Kvongvej, Varde Kommune
image002.png

Vedr.: Afgrænsningen af miljørapportens indhold i forbindelse med nye planforslag for fjernvarmeanlæg,
biogasanlæg og affaldsbehandlingsanlæg ved Kastkærvej/Kvongvej, Varde Kommune
(ARV K 2018-0127)
I første omgang vil Arkæologi Vestjylland, ikke kommentere på det konkrete planprojekt om, hvor stor
risikoen er for at støde på fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet. Men vi vil forslå at der indskrives
at afsnit omkring museumsloven i stil med det som Varde kommune plejer i forbindelse med lokalplaner jf.
nedenstående tekst fra en tilfældig lokalplan. Her kan evt. tilføjes at vore email er Post@arkvest.dk. Jeg vil
dog gøre opmærksom på at større forundersøgelser er for bygherres regning. Hvilket ikke helt klart fremgår
af teksten.
MUSEUMSLOVEN
I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved bygge- og anlægsarbejder,
kan der dukke spor af fortidsminder op, hvorved anlægsarbejdet
ifølge museumsloven skal stoppes og fundet anmeldes til kulturministeren
eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske
museum, der derefter træffer beslutning om det videre
forløb, jf. § 27, stk. 2 og 3 i museumsloven.
Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens
regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet
og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en
forundersøgelse, inden anlægsarbejdet i gangsættes.
I henhold til museumsloven skal ARKVEST foretage en omkostningsfri
arkivalsk kontrol og evt. mindre forundersøgelse i forbindelse
med lokalplanforslag, og såfremt de bliver anmodet herom
forud for større bygge- og anlægsarbejder. Herefter kommer ARKVEST
med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder
indebærer risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder,
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og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologiske
undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres.

Med venlig hilsen
Lene B. Frandsen
museumsinspektør

Den tor. 15. nov. 2018 kl. 09.35 skrev Varde Museum - VAM <vam@vardemuseum.dk>:
Fra: Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen <slyn@varde.dk>
Sendt: 15. november 2018 09:10
Til: planloven@erst.dk; nst@nst.dk; post@kulturstyrelsen.dk; Varde Museum - VAM
<vam@vardemuseum.dk>; mst@mst.dk; vd@vd.dk
Emne: Afgrænsningen af miljørapportens indhold i forbindelse med nye planforslag for fjernvarmeanlæg,
biogasanlæg og affaldsbehandlingsanlæg ved Kastkærvej/Kvongvej, Varde Kommune
Til berørte myndigheder.
Varde Kommune hører hermed berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens §32, stk. 1, nr. 2, i forhold
til afgrænsningen af miljørapportens indhold i forbindelse med ny lokalplan og
kommuneplantillæg for fjernvarmeanlæg, biogasanlæg og affaldsbehandlingsanlæg ved
Kastkærvej/Kvongvej med tilhørende miljørapport, se venligst vedhæftet fil.
Formålet er at få afklaret, om der findes yderligere viden hos andre myndigheder, som kan have indflydelse
på afgrænsningen af miljørapportens indhold.
Eventuelle bemærkninger vedrørende afgrænsningen af miljøvurdering af planforslagene skal sendes til:
Varde Kommune
Afdelingen Plan og Vækst
Bytoften 2
6800 Varde
eller som e-mail til:
planogby@varde.dk
Anfør venligst emnet:
Idéer og forslag i forbindelse med planprocessen for udvidelsen af Blåbjerg Biogas og nyt
affaldsbehandlingsanlæg.
Bemærk frist den 30. novmeber 2018.

2

Med venlig hilsen
Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen
Fagkoordinator
Plan og Vækst
Direkte 79 94 74 31
Mail slyn@varde.dk
Bytoften 2, 6800 Varde
www.vardekommune.dk
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Det sammenk ædede billede k an ik k e v ises. Filen er muligv is blev et fly ttet, omdøbt eller slettet. Kontrollér, at link et peger på den k orrek te fil og placering.
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ARKVEST │Varde Museum │Lundvej 4, 6800 Varde │T: 75 22 08 77 │
post@arkvest.dk │www.arkvest.dk
Bank: 7700 - 1392026 │ CVR 32914713

ARKVEST │Arkæologi Vestjylland har ansvaret for de arkæologiske udgravninger i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner.
ARKVEST er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn.
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høringssvar 3
planogby
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Claus Sørensen <clausvilly1@gmail.com>
25. november 2018 17:54
planogby
Ideer og forslag i forbindelse med planprocessen for udvidelsen af Blåbjerg Biogas
og nyt affaldsbehandlingsanlæg

Jeg vil komme med den forslag at bliver lavet cykelsti langs med Kvongvej for den er jo allerede trafikfarlig
vej idag.Og hvis det skal gå fra 59 lastbiler om dagen i dag til 112 i fremtiden bliver det ikke sjov for vores
børn at cykle på Kvongvej Vh Claus Sørensen
Kvongvej 30
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høringssvar 4
planogby
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Buhl <info@bbuhl.com>
27. november 2018 11:52
Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen; mst@mst.dk
Herman HØJ Kristiansen; Agnethe Nielsen
Blåbjerg Biogasanlæg

Vedrørende Blåbjerg Biogasanlæg AmbA, Præstbølvej 11, 6830 Nørre Nebel
Blåbjerg Udviklingsråd har fra sogneforeningen i Lydum fået indsigelse vedr. Blåbjerg Biogasanlæg
Vi vil derfor gøre opmærksom på den mertrafik der kommer på vejen
, at mængden af tankbiler bliver næsten fordoblet vække vores bekymring.
Især på Kvongvej som er stærk overbelastet i forvejen.
Det øger behovet for en udvidelse eller opprioritering af en cykelsti

Med venlig hilsen
Blåbjerg udviklingsråd
Bjarne Buhl
Kollevej 101, Hennebjerg
6830 Nørre Nebel
20 35 78 88
Blaabjerg Udviklingsråd
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høringssvar 5
planogby
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Tanja Willemoes <tanja@brdr-willemoes.dk>
28. november 2018 09:20
planogby
Høringssvar, Ideer og forslag i forbindelse med planprocessen for udvidelsen af
Blåbjerg Biogas og nyt affaldsbehandlingsanlæg
Ideer og forslag i forbindelse med planprocessen for udvidelsen af Blåbjerg Biogas
og nyt affaldsbehandlingsanlæg.docx

Hej!
OBS! Nu med korrekt dato på Høringssvaret.
Hermed fremsendes Høringssvar, Ideer og forslag i forbindelse med planprocessen for udvidelsen af Blåbjerg Biogas
og nyt affaldsbehandlingsanlæg.
Jeg vil gerne bede om en kvittering for modtagelsen af denne.
Venlig hilsen
Tanja Willemoes Bæk
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høringssvar 5, bilag

Til

d. 28 November 2018

Varde Kommune
Afdelingen Plan og vækst
Bytoften 2
6800 Varde

HØRINGSSVAR TIL IDEOPLÆGGET VEDR. MILJØVURDERING AF UDVIDELSE AF
BLÅBJERG BIOGAS J.NR. MST -131-00027.

HØRINGSSVAR TIL IDEER OG FORSLAG I FORBINDELSE MED PLANPROCESSEN FOR
UDVIDELSEN AF BLÅBJERG BIOGAS OG NYT AFFALDSBEHANDLINGSSYSTEM.

Denne skrivelse er både sendt til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 KBH Ø samt
Varde Kommune, Afdelingen plan og vækst, Bytoften 2, 6800 Varde.

Denne skrivelse omhandler fælles høringssvar for Kvongvej nr. 30 og Kvongvej nr. 31
, 6830 Nr. Nebel.

VORES BEKYMRING OMKRING LUFT OG LUGT:
1.) Vi ønsker klarlagt, beskrevet og redegjort for hvilken betydning, konsekvens og
evt. sundhedsskadelige påvirkning den samlede daglige øgede
kvælstofbelastning/røggasser (via disposition fra luften) har for mennesker
(beboere) inden for en radius af 1 km fra Biogas-anlægget i fugleflugts-linie.

2.) Vi ønsker klarlagt, beskrevet og redegjort for hvordan lugt-gener vil forhindres fra
affaldsbehandlingsanlægget.

VORES BEKYMRING OMKRING STØJ OG TRAFIK/TRAFIKALE FORHOLD:
Kvongvej er på nuværende tidspunkt en gennemfarts-vej fra og til hovedvej 11 og er
derfor allerede meget trafik-belastet. Trafiksikkerheden eller mangel på samme er
helt grotesk imellem Kvong og Nørre Nebel. Vores ejendom ligger i TÆT NÆRHED
(lige op ad Kvongvej!! Se krak) og vores matrikel bliver allerede på nuværende
tidspunkt brugt som en del af Kvongvej, da tung trafik ikke kan passere modkørende
uden at vige ud i rabatten/vores indkørsel, ofte med høj fart, og/eller ved at bruge
vores indkørsel som vige-plads . Det medfører person-farer for os og vores børn at
opholde sig i indkørslen. Endvidere kaster denne forbi-passerende trafik grus, sten
og andet på biler i indkørslen, murværk og vinduer. Vores belægning i indkørslen
bliver ødelagt. Derudover bliver der ofte overhalet på den vejstrækning der går
foran vores hus og det giver yderligere stor trafikfarlighed når vi fra vores ejendom
skal dreje ud på kørebanen.

1a) Vi ønsker klarlagt, beskrevet og redegjort for hvilken betydning, konsekvens og
evt. sundhedsskadelige påvirkning den daglige forøgede luftforurening, fra den
meget forøgede tunge trafik i tæt nærhed af vores ejendom, har for mennesker.
1b) Vi ønsker klarlagt, beskrevet og redegjort for hvilken betydning, konsekvens og
evt. sundhedsskadelige påvirkning den SAMLEDE daglige øgede kvælstofbelastning
(via disposition fra luften) fra Biogas-anlægget og affaldsbehandlingsanlæg
sammenlagt med ovenstående bekymring ( 1a) har for mennesker (beboere) i tæt
nærhed af transportvejen Kvongvej.

2) Vi ønsker klarlagt, beskrevet og redegjort for om transportvejen Kvongvej er
bygget til/kan bære mere tung trafik. Både rent fysisk og trafiksikkerheds-mæssigt.
Den er i forvejen meget trafikfarlig.
3) Vi ønsker klarlagt, beskrevet og redegjort for hvad en evt. forbedring af
trafiksikkerheden/udvidelse af transportvejen Kvongvej vil have af konsekvenser og
betydning for Kvongvej nr. 30 og Kvongvej nr. 31.
4) Vi ønsker klarlagt, beskrevet og redegjort for forbedringer af trafiksikkerheden for
bløde trafikanter, evt. cykelsti, og hvilken betydning og konsekvens det har for
Kvongvej nr. 30 og Kvongvej nr. 31.
5) Vi ønsker klarlagt, beskrevet og redegjort for sikring af trafiksikkerheden for
matrikel, ejendom og beboere på Kvongvej nr. 30 og Kvongvej nr. 31.
6) Vi ønsker klarlagt, beskrevet og redegjort for sikring af matriklen Kvongvej nr. 30
og Kvongvej nr. 31 så de ikke bliver brugt som en del af transportvejen og/eller
vigeplads for trafikken.
7) Vi ønsker klarlagt, beskrevet og redegjort for om belastning og rystelser fra den
udvidede mængde tunge trafik på Kvongvej kan forårsage skader i form af
sætningsrevner i murværket på vores hus.

8) Vi ønsker klarlagt, beskrevet, redegjort for og sikret at vi ikke, direkte eller
indirekte, bliver økonomisk belastet for skader på indkørsel, murværk, kørertøjer
eller andet på øst-siden af ejendommen Kvongvej 31 og tilsvarende på vest-siden af
Kvongvej 30, pga. stenslag, påkørsel og lign.

9) Vi ønsker klarlagt, beskrevet, redegjort for og sikret at vi ikke, direkte eller
indirekte, bliver økonomisk belastet pga. ejendoms-værdi-forringelse qua
omsætteligheden på boligmarkedet påvirkes i negativ retning. Her er vi bekymret
for at blive stavnsbundet.

10) Vi ønsker klarlagt, beskrevet, redegjort for og sikret at vi ikke, direkte eller
indirekte, bliver økonomisk belastet pga. ejendoms-værdi-tab qua alle ovenstående
bekymringer.

Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Tanja Willemoes Bæk

Lone Foged Mortensen

Rolf Willemoes Jensen

Claus Villy Sørensen

Olivia Willemoes Bæk

Oliver Sørensen

Johannes Willemoes Bæk

Simone Sørensen

Kvongvej 31

Kvongvej 30

6830 Nr. Nebel

6830 Nr. Nebel

Mail : tanja@brdr-willemoes.dk

Mail : clausvilly1@gmail.com

