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Offentlig høring af forslag til Stevns Kommune Spildvandsplan
2021-2030
Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har vedtaget forslag til Spildevandsplan 2021–2030 og sender den i offentlig høring:
mandag den 29. marts 2021 til mandag den 24. maj 2021
Spildevandsplanen er digital og kan findes på Stevns.dk eller direkte via
linket: https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=53
Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i
kommunen, og det er en plan for de kommende års tiltag og initiativer på
kloakområdet.
Digitale borgermøde
Der afholdes et digitalt borgermøde om spildevandsplanen, hvor planens
mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst, og du har mulighed for at stille spørgsmål.
Mødet bliver afholdt onsdag aften den 5. maj 2021
Nærmere information om mødet og link til møde vil blive offentliggjort på
stevns.dk, og på kommunes Facebook-side.
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Høringsperiode og høringssvar.
Forslag til Spildevandsplan 2021-2030 er i offentlig høring i 8 uger fra
mandag den 29. marts 2021 til mandag den 24. maj 2021.
Høringssvar skal indsendes elektronisk via spildevandsplanens hjemmeside, medmindre du er undtaget for digital post.
Vi skal have dit høringssvar senest mandag d. 24. maj 2021.kl. 23.59.
Alle høringssvar bliver samlet og behandlet, efter høringen er endt. Vær
derfor opmærksom på at dit høringssvar, samt navn og adresse vil være
offentlig tilgængelig efter høringsperioden er endt.

Miljøvurdering:
Stevns Kommune har udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Spildevandsplan 2021-2030 jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter. Miljøvurderingen er offentliggjort sammen med
planforslaget, og følger spildevandsplanforslagets høringsfrist.
Spørgsmål kan rettes til:
Heidi Kjær og Sia Gudmundsson
Teknik og Miljø
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