Infobrev, oktober 2022

Skybrudssikring i Kagsmosen
og Kagsåen
INVITATION TIL DIGITALT INFORMATIONSMØDE
Kære nabo

DELTAG I INFORMATIONSMØDET

Københavns Kommune inviterer sammen
med vores samarbejdspartnere til digitalt
informationsmøde, hvor du kan høre om:

For at deltage i det digitale informationsmøde
skal du klikke på nedenstående link:

-

Skybrudssikring i Kagsmosen og
Kagsåen
Hvad viser miljøkonsekvensrapporten?
Hvordan kan du komme med
bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten?

Mødet holdes på Microsoft Teams den 26.
oktober kl. 19-20.
HØRING AF
MILJØKONSEKVENSRAPPORTEN
Sidste informationsmøde blev afholdt den 7.
marts 2022. Her fortalte vi om projekterne og
hvad en miljøkonsekvensrapport er. Siden da
er selv miljøkonsekvensrapporten blevet
udarbejdet og næste skridt er, at rapporten
sendes i offentlig høring. I den offentlige
høring kan alle læse og komme med
bemærkninger til rapporten og
myndighedens udkast til VVM-tilladelse.
Miljøkonsekvensrapporten tilgås via
kommunens høringsportal (LINK). Her skal
du klikke på høringen: Kagsmosen og
Kagsåen - Høring af miljøkonsekvensrapport.
Den offentlige høring starter d. 10. oktober
2022 og slutter d. 2. december 2022.

TEAMSLINK
Deltager du via PC, behøver du ikke
downloade noget særligt program, da du
deltager direkte via din browser.
Deltager du via din mobiltelefon, skal du først
downloade den gratis app ”Microsoft Teams”
til din telefon. Den kan du hente via Apple
Store eller Google Play.
Vi anbefaler, at du logger på mødet i god tid
inden præsentationen starter. Skulle du
opleve problemer med at deltage i
informationsmødet, er du velkommen til at
ringe til Thomas Scott Lund i HOFOR på
27952139 og få hjælp.
MERE INFORMATION
Du kan læse miljøkonsekvensrapporten på
høringsportalen i høringsperioden (10.
oktober – 2. december 2022). Har du
spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive
til os på kagsmosen@kk.dk.
På vegne af den tværkommunale
projektgruppe
Venlig hilsen
Københavns Kommune

Når høringen er afsluttet, skal miljøkonsekvensrapporten forelægges politikerne i
de involverede kommuner til endelig
godkendelse.
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