
Fra: Thorkild Lauridsen [tlaur@faxekommune.dk]
Til: Thorkild Lauridsen [tlaur@faxekommune.dk]
Sendt dato: 13-01-2021 21:10
Modtaget Dato: 13-01-2021 21:10
Vedrørende: VS: Har Vejdirektoratet kommentarer til en støjvold vej Nielstrup Landsby
Vedhæftninger: image002_438.png

image006_198.gif
image007_134.gif
image008_130.jpg

Fra: Julie Isling Kurtzmann [mailto:JU@vd.dk] 
Sendt: 14. december 2020 10:58
Til: Sandra Desirée Nørfort
Emne: SV: Har Vejdirektoratet kommentarer til en støjvold vej Nielstrup Landsby
Hej Sandra.
Tak for din forespørgsel.
Jeg har fået din henvendelse fra min kollega.
Vejdirektoratet har ingen bemærkninger til projektet, så længe at projektet og lokalplanen holder sig udenfor vejbyggelinjen inkl. det højde- og passagetillæg,
som skal regnes med, hvis der er terrænforskel mellem vejmidten og arealet med støjvolden.
Det ser ud til at det også holder sig nord for vejinteressezonen omkring planerne for et udfletningsanlæg i forbindelse med etablering af motorvejen til Næstved.
Venlig hilsen

Julie Isling Kurtzmann
\sb30AC-medarbejder
Planlægning og myndighed (Næstved)

Toldbuen 6
4700 Næstved

Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2937

ju@vd.dk
vejdirektoratet.dk
\sb30
Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.
\sb30Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger.
\sb30
Fra: Sandra Desirée Nørfort <snrfo@faxekommune.dk> 
Sendt: 2. december 2020 14:27
Til: Tue Nymand Mørk <tnm@vd.dk>
Emne: VS: Har Vejdirektoratet kommentarer til en støjvold vej Nielstrup Landsby
Hej Tue.
Se venligst nedenstående mail, da jeg kan forstå, at din kollega Nadja er på barsel.
På forhånd mange tak.
Venlig hilsen

Sandra Desirée Nørfort
Landzonesagsbehandler 
Direkte tlf.: 56203019 
Mobil tlf.: 40464121

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

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at
bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.

Fra: Sandra Desirée Nørfort 
Sendt: 2. december 2020 14:22
Til: 'nrhe@vd.dk'
Emne: Har Vejdirektoratet kommentarer til en støjvold vej Nielstrup Landsby
Hej Nadja
Jeg skriver til dig, da jeg ved, at du tidligere har været inde over en tilladelse til en støjvold ved sydmotorvejen i Faxe Kommune (Konkret på ejendommen
Turebyvej 35). Jeg håber, at du kan hjælpe mig eller vil sende henvendelsen videre til rette vedkommende.
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Vi har i Faxe Kommune modtaget en anmodning om at igangsætte en lokalplanproces for en støjvold langs Sydmotorvejen ved landsbyen Nielstrup lige syd for
36 Bregentved. Projektet har været drøftet af vores byråd af flere omgange for at få afklaret voldens effekt, miljømæssige spørgsmål osv. Sidst blev det
vedtaget, at vi skulle indhente en udtalelse fra bl.a. jer i Vejdirektoratet forud for, at politikerne kunne tage stilling til, om projektet bør realiseres. Derfor denne
mail.
Støjvolden er placeret udenfor vejbyggelinjen langs Sydmotorvejen. Volden bliver 1,2 – 1,4 km lang, 14 meter høj og cirka 60 meter bred. Du kan se projektet
på de to nedenstående kort eller flere detaljer i det vedhæftede projektoplæg.

Jeg håber, at I vil svare på:
Om I har kommentarer til det fremsendte projekt, både positive og negative.

Hvis I har yderligere spørgsmål, så skal I være velkomne til at ringe.
Venlig hilsen

Sandra Desirée Nørfort
Landzonesagsbehandler 
Direkte tlf.: 56203019 
Mobil tlf.: 40464121

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

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Digital Post: Du kan beskytte dine oplysninger bedst muligt ved at
bruge Digital Post (e ller fysisk brev). 
Som borger sender du Digital Post fra Borger.dk
Som virksomhed sender du Digital Post fra Virk.dk.

Dine personoplysninger passer vi godt på! Her kan du læse om,
hvordan vi behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har: 
Behandling af personoplysninger.
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