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Indsatsplan for Lee Vandværk – BEMÆRK – ny høringsperiode pga. Covid19
Pga. Covid-19 situationen er vi nødsaget til at forlænge høringsperioden ift.
forslag til indsatsplan for Lee Vandværk til d. 17. maj 2021.
På mødet d. 18. november 2020 besluttede Viborg Byråd at sende forslag til
Indsatsplan for Lee Vandværk i 12 ugers offentlig høring frem til og med mandag
d. 15. februar 2021.
Planen omfatter indvindingsoplande til Lee Vandværk (se nedenstående kort).
Indvindingsoplandet er kortlagt af Naturstyrelsen som nitratfølsom og delvist
udpeget som indsatsområde mht. nitrat.
Forslaget til indsatsplan kan ses på Kommunens hjemmeside:
https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=291

183670782

Indsatsplanen omhandler den fremtidige beskyttelse af grundvandet der
indvindes af Lee Vandværk.
Der vil blive afholdt et fælles offentligt møde, arrangeret af Viborg Kommune, om
forslaget til indsatsplan for Lee Vandværk, samt om forslag til indsatsplan
Frederiks, Grønhøj, Havredal, Karup Gl. og Nyt, Knudby, Kølvrå, Sdr. Resen, og
Sparkær vandværker. Mødet planlægges at blive afholdt i april/maj, dog med
forbehold at der kan komme ændringer grundet Covid-19. Nå vi nærmer os april,
vil der blive annonceret i dagspressen og på Viborg Kommunes hjemmeside, og
der fremsendes mødeinvitation til din e-Boks.
Indsend eventuelle bemærkninger til indsatsplanen for Lee Vandværk på
indsatsplanens hjemmeside. Tryk på knappen Indsend kommentar, som står
øverst på websiden, så vil der fremkomme en formular, hvor du kan skrive
bemærkninger til planen. Din kommentar vil blive registeret som høringssvar.
Skriftlige bemærkninger indsendes senest: mandag d. 17. maj 2021.
Vi skal bede dig om at orientere eventuelle lejere eller forpagtere af arealer om
dette brev.
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Med venlig hilsen
Claus Holst Iversen
Hydrogeolog
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