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Fra: Lene Luxhøj-pedersen [lene.luxhoej@gmail.com]
Til: Byggesag - Fællespostkasse [byggesag@ltk.dk]
Sendt dato: 25-05-2020 13:36
Modtaget Dato: 25-05-2020 13:37
Vedrørende: Skorsten ved Hempels byggeri

Underhenvisning til j.nr. 02.00.00-p21-144-20 har jeg idag talt med Søren Birger Blicher Bendtsen.
Jeg er indforstået med højden på den kommende skorsten, men jeg kan ikke i sagen se, at der er nogen krav
til udformning og farve.
Jeg beder om, at der tilføjes i sagen at skorstenen skal fremstå neutralt.
Farven bør være hvidlig el. meget lys blå og der må ikke påføres reklame, logo m.v 
Jeg håber, at mine ønsker bliver medtaget i sagen.

Med venlig hilsen
Lene Luxhøj-Pedersen
Lundtofteparken 48 st.tv., 2800 Lyngby

http://j.nr
http://st.tv


Fra: Karl-Henrik Baum [khbdk2000@yahoo.dk]
Til: Byggesag - Fællespostkasse [byggesag@ltk.dk]
Sendt dato: 25-05-2020 20:06
Modtaget Dato: 25-05-2020 20:06
Vedrørende: Indsigelse - Hempel ansøgning om godkendelse af 34 m høj skorsten. J.nr. 02.00.00-p21-144-20

Høringssvar - Indsigelse. 

Den udsendte høring bør annulleres, da informationsmaterialet i bilaget er yderst mangelfuldt og utilstrækkeligt oplyst. 

Hempels ansøgning fylder 4(!) linjer. Resten af informationsmaterialet er stort set alene relateret til, om man overholder krav om
sigtelinjer fra Eremitageslottet. 

Af efterfølgende aktindsigt fremgår, at en isoleret godkendelse af højden på 34 m, blot er første skridt. Senere skal man godkende
udformningen, fundament mv. 

Processen bør foregå samlet, og borgerne skal have et oplyst og dækkende grundlag at tage stilling på. Det er ingenlunde tilfældet i
den nuværende høring, hvorfor den bør trækkes tilbage. 

En ny høring bør også indeholde em fyldestgørende begrundelse for forslaget om en ny 34 m skorsten. Det er ikke tilstrækkeligt blot
at henvise til opfyldelse af miljøkrav i forbindelse med opførelse af en ny test- og udviklingsbygning. Der skal redegøres for hvilke
miljøkrav og hvilke aktiviteter, der skal pågå. Herunder om der findes alternativer til udvidelse af den nuværende skorsten. 

Under alle omstændigheder er en skorsten på 34 m alt for høj ift lokalområdet. Hempels ansøgning bør derfor afslås. 

Karl-Henrik Baum 
Lundtofteparken 50 2. th 
2800 Kgs. Lyngby 



Til Søren Blicher Bendtsen, byggesag. Lundtofte d. 29. – 5. – 2020

Høringssvar angående skorsten på Hempel.

Det kan undre mig, at der først nu kommer en ansøgning om en skorsten på 
Hempels gamle grund. Den er over 12 meter højere end den eksisterende der er på 
22 meter. Hvorfor først nu, det må de da havde vidst i hele deres byggeprojekter. 
Hvad er det der gør, at den skal være så meget højere, hvad er det de skal teste og 
udvikle. Historisk set, er det altid været sådan, at den ikke må ses fra Eremitage-
slottet i Dyrehaven. Der er ikke engang indregnet fundamentet der skal bære 
skorstenen. Så den kan i værste fald, blive højere. Som nabo savner jeg svar på hvad 
der eventuelt bliver spredt i luften, og hvad de testforsøg indeholder.

Det må være en revurdering.

Venlig hilsen

Lone Schou-Hansen

Lundtofteparken 80 2 tv. 2800 kgs. Lyngby

                                                           

j.nr. 02.00-p21-144-20



Fra: Karl-Henrik Baum [khbdk2000@yahoo.dk]
Til: Byggesag - Fællespostkasse [byggesag@ltk.dk]
Sendt dato: 31-05-2020 19:30
Modtaget Dato: 31-05-2020 19:30

Vedrørende: Fwd: vedr. anmodning om aktindsigt i miljømæssige konsekvenser og behov for forhøjelse af skorsten
Lundtoftegårdsvej 91

Vedhæftninger: image001_40682.png

Hej,

I forlængelse af tidligere fremsendt indsigelse mod planerne om udvidelse af Hempels skorsten på Lundtoftegårdsvej, anmoder jeg
hermed om, at høringsfristen udsættes til 30. juni 2020.

Begrundelsen er, at nedennævnte anmodning om aktindsigt i ansøgningen om skorstenens udvidelse og de miljømæssige
konsekvenser heraf først - som det fremgår - kan forventes besvaret efter den 12. juni 2020.

Under disse omstændigheder giver det ikke mening at iværksætte en høring med frist 5. juni 2020. Man kan ikke bede borgerne tage
stilling til Hempels forslag om en 34 m høj skorsten uden at kende det mindste til hverken behov eller konsekvenser.

Mvh

Karl-Henrik Baum

Start på videresendt besked:

Fra: Lisbeth Hansen <LIHAN@ltk.dk>
Dato: 29. maj 2020 kl. 15.52.11 CEST
Til: "khbdk2000@yahoo.dk" <khbdk2000@yahoo.dk>
Cc: Elin Krarup Andersen <eka@ltk.dk>
Emne: vedr. anmodning om aktindsigt i miljømæssige konsekvenser og behov for forhøjelse af skorsten
Lundtoftegårdsvej 91

�
Hej Karl Henrik Baum,
 
Jeg kvitterer hermed for din anmodning om aktindsigt.
På grund af høring af virksomheden og sagens kompleksitet er det ikke muligt at besvare anmodningen inden for syv
arbejdsdage.
I henhold til Offentlighedslovens § 36, stk. 2, kan vi oplyse, at vi forventer, at kunne besvare din anmodning senest den 12.
juni 2020.
 
Med venlig hilsen
 
Lisbeth Hansen
Miljøsagsbehandler
 
 
 
Fra: Karl-Henrik Baum <khbdk2000@yahoo.dk> 
Sendt: 25. maj 2020 13:27
Til: Centerpostkasse for Miljø og Plan - Fællespostkasse <miljoplan@ltk.dk>; Byggesag - Fællespostkasse <byggesag@ltk.dk>
Emne: Hempel ansøgning om skorsten på Lundtoftegårdsvej 91
 
Hej,
 
I forlængelse af tidligere fremsendt anmodning om aktindsigt i byggesagen vedrørende Hempels plan om opførelse af ny skorsten, vil
jeg også bede om aktindsigt i overvejelser om de miljømæssige konsekvenser og behovet for så høj en skorsten.
 
Af ansøgningen fremgår: “Skorstenen etableres som udskiftning af eksisterende skorsten, for at opfylde miljøkrav i forbindelse med
opførsel af ny test- og udviklingsbygning RD3”.
 
Jeg vil gerne bede om aktindsigt i kommunens - tilsynsmyndighedens - godkendelse af de omhandlede miljøkrav, hvorledes disse
afskiller sig fra tidligere som følge af opførelsen af RD3 og hvad der miljømæssigt begrunder opføtelse af den foreslåede skorsten på 34
m.
 
Med venlig hilsen
 
Karl-Henrik Baum
 
 

mailto:khbdk2000@yahoo.dk
mailto:miljoplan@ltk.dk
mailto:byggesag@ltk.dk


 
Venlig hilsen
Lisbeth Hansen
Miljømedarbejder

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed
Natur og Miljø
Lyngby Rådhus
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Direkte:           45 97 36 57
Mobil:              
E-mail:             LIHAN@ltk.dk
Hjemmeside:  www.ltk.dk
 



Fra: Tina Rasmussen [tinalz@me.com]
Til: Byggesag - Fællespostkasse [byggesag@ltk.dk]
Sendt dato: 01-06-2020 08:22
Modtaget Dato: 01-06-2020 08:22
Vedrørende: Kommentar til skorsten på Lundtoftegaardsvej 91.

En protest herfra, til planen om at bygge en 34 meter! høj skorsten på Lundtoftegaardsvej 91. 
Det er alt, alt for højt - dels ift. lokalplan 61. Dels i forhold til, at det er i et beboelsesområde. 

Tina Rasmussen, Lundtofteparken.



Fra: ann wæhrens [awaehrens@hotmail.com]
Til: Byggesag - Fællespostkasse [byggesag@ltk.dk]
Sendt dato: 02-06-2020 18:46
Modtaget Dato: 02-06-2020 18:46
Vedrørende: Skorsten Hempel

Jeg vil gerne gøre indsigelser mod at bygge en højere skorsten for at opfylde 
miljøkrav. Det må med ny teknik være muligt at udvikle filtre der kan rense udledning 
af affaldsstoffer/ giftstoffer så det er unødvendigt at sende forurening højere op i luften. 
Og dermed bare sende nedfaldet af disse forurenendestoffer hen til et andet område. 
Det er bare at sende sorteper videre. Der må findes en måde at Hempel kan filtrere og opsamle giftstoffer/ affaldsstoffer til
genanvendelse eller oplagring. Så de nuværende skorstene kan bruges til udledning af den rene luft. 
Så nej til en højere skorsten som vil skæmme området. 
Med venlig hilsen 
På afdelingsbestyrelsen Lundtofteparken vegne 
Ann Wæhrens 
Sendt fra min iPad
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