1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. maj 2020 08:21
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-111

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-111 Boliger og erhverv, Indkilde Alle, Gug
Dato: 22-05-2020 08:21:00
Navn: Banedanmark
Adresse: Vasbygade 10
Postnr: 2450
By: København
Tlf:
Email: cghl@bane.dk
Emne: Vedr. fremalgte lokalplan 4-3-111, ingen Banedanmark bemærkninger (BDK ID: 1629754)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked om jeres fremlagte forslag til lokalplan 4-3-111 for
"Boliger og erhverv, Indkilde Alle, Gug".
Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til forslaget.
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at
du bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk
Christian Granzow Holm
Studentermedhjælper
Banedanmark
Arealer & Forvaltningsmyndighed
Vasbygade 10
2450 København
cghl@bane.dk
www.banedanmark.dk

ID: 1363
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
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1. Indsigelse
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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2. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
7. juni 2020 13:10
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-111

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-111 Boliger og erhverv, Indkilde Alle, Gug
Dato: 07-06-2020 13:10:00
Navn: Flemming Kristensen
Adresse: Indkilde Alle 104
Postnr: 9210
By: Aalborg SØ
Tlf: 2485 5240
Email: fleks@nordjyske.dk
Emne: GF INDKILDEN GUG's bemærkninger til Lokalplanforslag 4-3-111
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se venligst vedlagte fil.
Venlig hilsen
Formand for GF INDKILDEN GUG
Flemming Kristensen
ID: 1400
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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2. Indsigelse

06. Juni 2020
Grundejerforeningen GF INDKILDEN GUG’s bemærkninger til forslag til LOKALPLAN 4-3-111 Indkilde Alle,
Gug.
Offentlig høring fra den 13. maj 2020 til den 10. juni 2020.

GF INDKILDEN GUG er grundejerforeningen der dækker alle 44 boliger på Indkilde Allé nr. 20 – 108.
Bemærkning: GF Indkildens nuværende Lokalplan 04-07-038 bliver annulleret og bliver lagt ind under den
nye fælles Lokalplan 4-3-111.
Kommentarer til lokalplanforslaget.
•

I GF INDKILDEN GUG’s vedtægter er det anført at
o ”Grundejerforeningen skal, efter krav fra Aalborg kommune, optage medlemmer fra
tilgrænsende områder ……………..”,
GF INDKILDEN GUG er indstillet på/ønsker at optage de nye boliger/det nye område i den
bestående grundejerforening og foreslår derfor dette indskrevet i aftalen med en kommende
bygherre.
GF INDKILDEN GUG er beliggende på Indkilde Alle, som er en privat fællesvej, der, inklusiv
belysning, vedligeholdes af grundejerforeningen, og når der nu kommer nye boliger, vil det være
naturligt at de indlemmes som medlemmer med dertil hørende forpligtigelser, i
grundejerforeningen GF INDKILDEN GUG der, efter byggeriet er afleveret, overtager
vedligeholdelse af de grønne arealer, glatførebekæmpelse og drift af et evt. fælleshus.

•

Vedr. Indkildestien langs jernbanen fra Vissevej til Kærholtstien.
o Den angives at skulle være 3 m bred. Af hensyn til de bevaringsværdige træer vil vi foreslå
en maxbredde på 2 meter, lagt helt tæt op til jernbanehegnet.
o Da Aalborg kommune lægger beslag på noget af grundejerforeningens areal vil der vel være
tale om en form for kompensation for det anvendte areal!

•

Vedr. gadebelysning vil vi foreslå samme typer lamper som der i forvejen er anvendt på Indkilde
Alle for at bevare ensartetheden.

•

Beplantningstypen foreslås at være (Lindetræer (Tilia))
o GF INDKILDEN GUG ønsker, af hensyn til ensartetheden, at det bliver samme type som de
bevaringsværdige allétræer der findes i forvejen der er af typen (Quercus robur Stilkeeg,
str. H10/12 m. Klump.)

•

Vi vil foreslå at der etableres fortov på hele nordsiden af Indkilde Alle, fra Vissevej til 1. sving.

•

Al hækbeplantning foreslås at være bøgehæk.

Med venlig hilsen

Pbv.
Formand
Flemming Kristensen
Indkilde Alle 104
Tlf.: 2485 5240,
Mail: fleks@nordjyske.dk

3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
8. juni 2020 15:50
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 4-3-111

Vi bekræfter hermed at have modtaget din kommentar.
Din indsigelse eller bemærkning vil blive behandlet i Aalborg Byråd. Du hører fra os, når planen er endeligt vedtaget.
Ang: lokalplan 4-3-111 Boliger og erhverv, Indkilde Alle, Gug
Dato: 08-06-2020 15:50:00
Navn: Energinet Eltransmission A/S
Adresse: Tonne Kjærsvej 65
Postnr: 7000
By: Fredericia
Tlf: 70220275
Email: 3.parter@energinet.dk
Emne: Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S vedr. forslag til "Lokalplan 4-3-111 Boliger og erhverv, Indkilde
Allé, Gug"
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Høringssvar fra Energinet Eltransmission A/S inkl. 2 bilag
ID: 1401
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen omkring lokal- og
kommuneplanlægningen.
Vi registrerer ikke andre oplysninger end dem, der er nødvendige. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer oplysningerne og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private
virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende hjemmeside: www.aalborg.dk/dbr Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af
dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.
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