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Vedrørende: ang. tilbygning/udvigelse af fjernvarmeværket i Uldum

Her på Industrisvinget 6, som nogle af de allernærmeste naboer til Uldum varmeværk, undrer vi os meget over, at vi ikke er blevet informeret
om udvigelsen af Uldum varmeværk.
Først da vi fik brev om informations mødet der skal foregå 11. august blev vi bekendt med at Uldum fjernvarme har planer om udvigelse.

Vi undrer os over at dette informations møde ligger den 11. august, når vi nu sidder og kigger på partshøring og tegninger omkring den nye
udbygning, hvor der i disse papirer står, at hvis man har kommentarer til udvigelsen skal den indsendes inden 1. august !

Kopi af partshøring og tegninger har vi kun fået, fordi vi selv har henvendt os og bedt om at se papirerne.

Her fra Industrisvinget 6, som ligger lige overfor Uldum fjern varmeværk er vi MEGET UENIGE i, at den nye tilbygning ikke vil have en
væsentlig forringelse af lys indfald og skyggevirkning på vores bolig.... TVÆRTIMOD kommer udvigelsen af Uldum varmeværk til at tage al
aftensol fra vores grund, da solen lige præcis er på himlen, der hvor den nye bygning (11,6 m), akkumuleringstank (22 m) og skorsten
(32 m) er planlagt til at blive opført. Derudover tager det vores udsyn.

Undrer os over at billederne, der vurderer lysinfald og skyggevirkning alle er taget kl. 12 !

Som nærmeste nabo er vi temmelig bekymrede, for hvad dette omfang af udvigelsen kommer til at betyde for os i forhold til udsyn, lysindfald,
skyggevirkning m.m. og dernæst hvad det kommer til at betyde for vores bolig for videresalg af vores hus.

Det ville være passende at få vores ejendom vurderet før og efter udvigelsen. Vurderes der, at vores bolig forringes i pris, forventer vi at
værditabet bliver erstattet fra Uldum varmeværk.

Vi forventer at blive hørt i denne sag og forventer at I skriver tilbage, for at bekræfte at I har modtaget denne mail.
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