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Venlig hilsen

Thorkild Lauridsen
Centerchef for Plan & Miljø 
Direkte tlf.: 56203058 
Mobil tlf.: 30581575

Center for Plan & Miljø
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af chef kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
 
Fra: Thomas Eriksen 
Sendt: 14. maj 2019 15:37
Til: Eli Jacobi Nielsen; Michael Christensen; Henrik Rützou Aakast; Finn Hansen; Christina Birkemose; Erik Rasmussen; Lars Folmann; Ole Vive
Cc: Thorkild Lauridsen; Thomas Eriksen
Emne: VS: Svar på henvendelse vedr. bioposer.
 
Hej Alle
 
Hermed fremsendes svaret fra Affald Puls på vores henvendelse omkring bioposer.
 
Vi har ikke forholdt os til deres svar endnu men vil gøre det de kommende dage.
 
Venlig hilsen

Thomas Eriksen
Kommunaldirektør 
Direkte tlf.: 56203004 
Mobil tlf.: 21154347

Direktionen
Direktionen
Frederiksgade 9 Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af direktør kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
 
Fra: John Kusz [mailto:jku@affaldplus.dk] 
Sendt: 14. maj 2019 13:38

http://faxe-files.dk/mailsignaturer/Oplysningspligt_chefer.pdf
http://www.faxekommune.dk
http://faxe-files.dk/mailsignaturer/Oplysningspligt_direktionen.pdf
mailto:jku@affaldplus.dk


Til: Thomas Eriksen; Heidi Alsing Bundgaard
Cc: Finn Hansen; Henrik Rützou Aakast
Emne: Svar på henvendelse vedr. bioposer.
 
Kære Thomas
 
Hermed svar på dine spørgsmål vedr. bioposer.
 
Materialet er relativt omfattende, men det giver et godt indblik i baggrunden for problematikken. Dine 6 spørgsmål besvares på de første 4 sider af
notatet, mens resten af materialet dykker ned i referater og diskussioner fra den Plangruppe som har arbejdet med emnet. Desuden medsendes
analyser af pulp, samt oversigt over grænseværdier.
 
Hvis der måtte være behov for det, stiller vi naturligvis gerne op til en snak om emnet - ligesom du, teknisk udvalg, eller hvem i Faxe Kommune som
måtte være interesseret, til hver en tid er velkomne til at få en præsentation af vores pulpanlæg i Næstved.
 
Venlig hilsen
 
John Kusz
Direktør
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