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Møde om biogasanlæg ved Kværs
Du og dine naboer inviteres hermed til borgermøde, hvor vi vil fortælle om planerne for et evt. 
kommende biogasanlæg nær Kværs ved Snur-om.

Mødet holdes onsdag den 16. januar 2019 kl. 17 
på Kværs Kro, Kværsgade 9, Kværs, 6300 Gråsten.
Du/I har mulighed for at stille spørgsmål vedrørende projektet og bidrage med egne 
ideer og forslag til forhold, som ønskes belyst i den kommende miljørapport. NGF Nature 
Energy, Niras og Sønderborg Kommune deltager i mødet og vil forklare om processen for 
myndighedsbehandlingen, svare på spørgsmål og høre dine/jeres ideer og forslag til projektet.

Borgermødet er en del af første offentlighedsfase for et evt. biogasanlæg ved Kværs, som Teknik- 
og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med. 

Ideoplægget til projektet kan ses på kommunens hjemmeside: www.sonderborgkommune.dk 
under Borger - Høringer og 
afgørelser. Her kan du også 
læse om mulighederne for at 
indsende bemærkninger til 
projektet.

Bustur til et biogasanlæg
NGF Nature Energy arrangerer 
en bustur til et af deres 
eksisterende biogasanlæg 
den 19. januar 2019. Du kan 
tilmelde dig turen via denne 
mailadresse: 
Hr-afd@natureenergy.dk

Biogasanlæg ved Kværs
Lokalplanforslag og udkast til tilladelse i høring
Sønderborg Kommune har offentliggjort et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 
for biogasanlæg nær Kværs ved Snur-Om, samt tilhørende miljørapport 
indeholdende miljøvurdering af plangrundlaget og projektet. Lokalplanen har nr. 
7.4-3. Endvidere har Sønderborg Kommune offentliggjort ansøgning samt udkast til 
tilladelse til biogasanlægget. Du har mulighed for at se høringsmaterialet på www.
sonderborgkommune.dk under Borger - Høringer og afgørelser fra den 20. marts 
2019. Her kan du også læse om mulighederne for at indsende bemærkninger.

Borgermøde om biogasanlægget
Anlæggets naboer inviteres til borgermøde, hvor vi vil fortælle 
om planerne for biogasanlægget. Mødet afholdes: 

Onsdag den 3. april 2019 kl. 17-19 
på Kværs Kro, Kværsgade 9, 6300 Gråsten.
NGF Nature Energy, Niras 
og Sønderborg Kommune 
præsenterer projektet og dets 
virkninger på miljøet, forklarer om 
myndighedsbehandlingen og svarer 
gerne på jeres spørgsmål vedrørende 
projektet og det videre forløb. 

Borgermødet er en del af 
2. offentlighedsfase for 
biogasanlægget, som Teknik- og 
Miljøudvalget har besluttet, at 
der skal arbejdes videre med. 
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