Nyhedsbrev juni 2006

Genopretning af Varde Å
Hvad er der sket i det sidste nyhedsbrev?
Siden sidste nyhedsbrev af april 2006 har Orbicon
(Hedeselskabets nye navn pr. 1. maj 2006) udarbejdet og afleveret projektforslag for genopretning
af Varde Å. Der er tale om et ret omfattende forslag på ca. 140 sider plus bilag, tegninger og kort.
Efter tilretning har projektforslaget været genstand for en ekstern høring i de rådgivende følgegrupper for Varde Å og Ansager Kanal. Det skete
på et møde den 16. maj 2006, hvor også udkast til
VVM-redegørelse blev fremlagt og drøftet. Referat fra mødet kan ses på netadressen:
http://www.ribeamt.dk/sw37393.asp.
Projektforslag og udkast til VVM-redegørelse har
endvidere den 22. maj 2006 været forelagt en
politisk følgegruppe bestående af repræsentanter
for Ribe Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Syd Energi og Sammenlægningsudvalget for Ny Varde
Kommune.

Fordyrelsen giver anledning til en nærmere vurdering af prisoverslaget og overvejelser sammen
med Skov- og Naturstyrelsen om finansiering af
budgetoverskridelsen.
Revision af tidsplanen
Overvejelserne omkring restfinansiering giver
anledning til revision af tidsplanen for projektet. I
første omgang betyder det, at den i juni 2006 planlagte politiske 1. behandling af projektforslag,
forslag til regionplantillæg og VVM-redegørelse
udskydes – formentlig til august 2006.
Dermed udskydes også den planlagte offentlige
fremlæggelse (høring) af materialet fra juli/august
2006 til formentlig til september/oktober 2006.
Lodsejeraftaler
Uanset revision af tidsplanen fortsættes arbejdet
med udarbejdelse af udkast til aftaler med de enkelte berørte lodsejere langs Varde Å.
Aftaleudkastene udsendes i god tid før besøg hos
lodsejerne. Med aftaleudkastene sendes også en
forkortet udgave af projektforslaget. Hensigten er
at sikre lodsejerne fuld information om projektet
forud for aftalernes indgåelse.
Den forkortede udgave vil indeholde alle relevante afsnit for lodsejerne, og den forventes at blive
på ca. 50 sider plus bilag, tegninger og kort.

Projektet bliver dyrere end først antaget
Orbicons anlægsoverslag viser, at projektet bliver
dyrere end budgetteret i forbindelse med udarbejdelse af støtte-ansøgningen til EU i november/december 2004. Det skyldes dels almindelige prisstigninger på anlægsarbejder, dels ændringer og
forbedringer af projektet siden indgivelse af EUansøgningen.

Nærmere oplysninger
Nærmere oplysninger om projektet kan fås ved
henvendelse til Ove Kann, Ribe Amt, på tlf. 7988
6805, email ok@ribeamt.dk.
En kort beskrivelse af projektet kan ses på Ribe
Amts hjemmeside om Genopretning af Varde Å,
www.ribeamt.dk/sw37393.asp, hvorfra der kan
klikkes til sider med mere udførlige oplysninger.
Oplysninger om hele snæbelprojekt-pakken kan
ses på adressen www.snaebel.dk.

