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Hej Anders
 
Jeg er ikke lige klar over hvordan et svar skal retur i denne sag – men du får lige en mail og så håber jeg at det er ok…
 
KONSTANT Net har ikke nogen problemer med at der ønskes placeret fjernvarmerør gennem vores matrikel dog skal der tages hensyn til at der er placeret flere
kabler i området og ligeledes i begge sider af vejen. Der ud over skal vi have adgang til stationen i hele perioden – så det forventes at der laves en midlertidigt
kørevej evt. via køreplader fra Nilanvej.
 
Med venlig hilsen 

Søren Bach Jensen 
Afdelingsleder 

T:  +45 7929 2948
M: +45 6124 4262
sobj@konstant.dk

 
KONSTANT Net A/S, Dusager 22, 8200 Aarhus N  
Tel +45 7011 4509  - www.konstant.dk 
 
Denne mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du modtager mailen ved en fejl, beder vi dig informere os om det hurtigst muligt og slette den uden at videresende eller kopiere
indholdet. 
Når du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for
behandling af personoplysninger, jf. nærmere her.

Fra: indgaaende@prod.e-boks.dk <indgaaende@prod.e-boks.dk> 
Sendt: 18. marts 2019 09:53
Til: Søren Bach Jensen <sobj@konstant.dk>
Emne: VS: Digital post - Hedensted Kommune Høring af projektforslag efter varmeforsyningslove [Ref.nr.=53d9ac02848f47fcb0c7922480929e9b]
 
 
 
 
------------------------------------------------------
 
Videresendt meddelelse fra Digital Post modtaget: 16-03-2019
 
Afsender af meddelelsen: SBSYS, Hedensted Kommune
 
Videresendt fra postkasse tilhørende: 21262498 NRGI NET A/S
 
Modtager P-nummer: 1004805211
 
Oprindelig meddelelse fremgår nedenfor
 
------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermed fremsendes projekt forslag i høring.
 
 
 
I får den primært som grundejer der sandsynligvis skal tåle at der etableres en ledning på del af jeres matrikel.
 
 
 
Men også som elleverandør. 

Med venlig hilsen

Anders Reuss

mailto:sobj@konstant.dk
http://www.konstant.dk/
http://signatur.nrgi.dk/GDPR/Konstant.pdf


Ingeniør

Hedensted Kommune

Teknik & Miljø

Tjørnevej 6

7171 Uldum

direkte tlf. 79 75 56 25

email: anders.reuss@hedensted.dk 

Tænk på miljøet før du printer denne mail 
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