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Hej M chae
 
Den må være t  d g. Jeg har kke kv tteret for modtage sen.
 
Med ven g h sen 

Martin Weihe Esbensen
Ark tekt, P an ægger 

P an og Udv k ng 
N e s Espes Vej 8,8722 Hedensted
Mart n.W.Esbensen@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4521832566
D:+4579755698
T:79755000 

Send s kkert v a D g ta  Post: www.hedensted.dk/kontakt
 

Sendt: 10. december 2020 21:25
Til: Post P an og Udv k ng <P anogudv k ng@hedensted.dk>
Emne: sags nr ..01 02 05 P19 2 18
 

Hej med jer..
 
 
Vedr sagsnr.. 01.02.05.P19.2-18...
 
 
Vedr.. opførsel af stalde for Fluelarver... 
 
Da vi er naboer til denne bebyggelse vil vi gerne sikre os at der ikke fremkommer lugtgener fra denne produktion...
 
Vi har kendt i snart 30 år og jeg har arbejdet som elektriker for ham i hans svineproduktion og på en foderfabrik i Brædstrup-
Vilofoss.. som han grundlagde i 2002 under navnet Nutrio..
Vi har et godt naboskab og jeg har også snakket med  som også fortæller at man i forbindelse med disse nye fluelarve stalde vil gøre alt for
at rense luften...
 
Vi ønsker at bevare det gode naboskab og og vi ønsker det bedste for dette store byggeri.. Men vil gerne med denne bemærkning gør jer som kommune
bekendt med vores betænkning ang lugt, som vi håber der kommer en redegørelse for om vi bliver påvirket heraf...
Vi bor på landet og er bestemt ikke sarte for enkelte dage med lugt og fluer,,, Men håber da der findes løsninger så vi ikke påvirkes af konstante
lugtgener...
 
De bedste hilsner..
 

Nørre Snedevej 114
8763 Rask Mølle..

 
 
 
 
 
 
 
--
Mvh..
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Hej Michael,
 
Nedenfor bemærkning til lokalplan 1143.
 
 
Med venlig hilsen 

Camilla Brink Harck
Planlægger 

Plan og Udvikling 
Niels Espes Vej 8,8722 Hedensted
Camilla.Harck@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4529111170
D:+4579755638
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

 
Sendt: 30. januar 2021 03:58
Til: Post Plan og Udvikling <Planogudvikling@hedensted.dk>
Emne: lokalplan 1143
 
 
Bemærkning/foreslag til lokalplan 1143
 
Ønske om anlæg af støjvold.
 
Vi bor Hedelundvej 19, og vi er noget bekymret, da det ser ud til at de nærmeste driftbygning kommer til at ligge ca.200m fra vores beboelse. Vi er
noget betænkelig ved yderligere lys og støj generne fra driften og den megen transport. Hvor tæt på bygningerne ligger fremgår dog ikke af fotos i
lokalplanen, da vores ejendom ligger lige udenfor eller i kanten af billedmaterialet (mod nord), så måske er der derfor ikke taget højde for det. Vi er ikke
vidende om, at der skulle være foretaget en støjmåling ved vores bolig.
Vores største ønske er at der bliver lavet en støjvold langs hele nordsiden af delområde B (kortbilag 2) , således at støjgener m.m. ned mod os reduceres
væsenligt. Den opgravede jord fra byggeriet vil kunne bruges til volden og skal så ikke transporteres væk fra området. Hvis udsigten fra driftbygninger og
kontorer bliver ødelagt af en støjvolden, vil der kunne laves udsigtsplatform(e) på toppen af støjvolden, til personale og gæster.
 
Med håbefuld hilsen 
 

Hedelundvej 19 
8762 Flemming
 
Sendt 29/1-2021 
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