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Hej Michael
 
Vi havde et godt og konstruktivt møde i går – dog uden nogen afklaring/ændring – Jeg sender det manglende materiale på tirsdag og med nye
skyggediagrammer – et uden nybygning så m,an kan se de skygger der er i dag og et med bygningen som det vil være fremover.
 
Samtidig laver vi et alt. forslag med en 15 m tank – det er den på 22 m de er mest imod.
 
Jeg sender også skygge diagrammer til de 2 klager – men jeg tror ikke det ændre noget på deres holdning til udbygningen.
 
Beboerne på Mekuvej havde ingen indvendinger mod projektet – men skyggemæssigt er det også mest Industrisvinget 6 der bliver ramt med den
høje tank.
 
Så må vi se hvad TU mener.
 
Med venlig hilsen
 
Chr. M. Petersen
KT erhvervsbyg A/S
Ryttervangen 18
7323 Give
Mob  22793422
Tlf. 7573 3366
Mail. cmp@ktebyg.dk
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Hej Chresten
 
Det næste møde udvalget for Teknik holder er den 6. september. Vi skal så have de sidste oplysninger senest 14 dage før, for at jeg kan nå at få
lavet indstillingen.
 
Jeg glæder mig til at høre resultatet af jeres møde.
 
 
Med venlig hilsen 

Michael Bo Rasmussen
Byggesagsbehandler

Bygge- og Erhvervsservice
Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Michael.Rasmussen@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
T: 79755000 
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Tak for info – Ja vi har inviteret naboerne til en gennemgang af hvad vi påtænker – så hører vi på deres klager og så får du/I en melding
 
Hvornår er næste Teknisk udvalgsmøde?
 
Jeg fornemmer ud fra klagerne at de nok mest går på tanken – der kan vi i værste fald gøre noget – bygningens højde er der umiddelbar ikke noget vi
kan ændre på.
 
Men vi afventer nu mødet på torsdag i næste uge.
 
Med venlig hilsen
 
Chr. M. Petersen
KT erhvervsbyg A/S
Ryttervangen 18
7323 Give
Mob  22793422
Tlf. 7573 3366
Mail. cmp@ktebyg.dk

 
Fra: Michael Bo Rasmussen [mailto:Michael.Rasmussen@Hedensted.dk] 
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Emne: Industrisvinget 9, 7171 Uldum
 
Hedensted kommune har i forbindelse med jeres ansøgning om tilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende varmeværk samt opførelse af
akkumuleringstank på ejendommen Industrisvinget 9, 7171 Uldum sendt ansøgningen i høring, da der er ansøgt om dispensation fra
højdebestemmelsen i lokalplanen.
 
Høringsfristen udløb den 1. august og der er kommet indsigelser til det ansøgte. Jeg vedhæfter indsigelserne til denne mail og vil bede jer
komme med jeres kommentarer til disse.
 
Jeg havde en telefonsamtale med Brian Kjær i sidste uge og kunne forstå på ham, at I har indkaldt til et orienteringsmøde den 11. august. Jeg vil
foreslå, at I får mulighederne drøftet på det møde og så vender tilbage hertil med svar. Indsigelserne gør, at jeres ansøgning højst sandsynligt
vil blive forelagt Teknisk Udvalg.
 
Byggearbejdet må ikke påbegyndes inden, der er truffet afgørelse.
 
Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte mig.
 
 
Med venlig hilsen 

Michael Bo Rasmussen
Byggesagsbehandler

Bygge- og Erhvervsservice
Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Michael.Rasmussen@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
T: 79755000 
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