Bemærkning 1

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
14. august 2021 19:20
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-1-114

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 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Dato: 14-08-2021 19:20:00
Navn: Søren Christensen
Adresse: Jættestuen, 28
Postnr: 9230
By: Svenstrup J
Tlf: 24839226
Email: soerenishere@hotmail.com
Emne: Hellekisten, ny lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Som det er i dag, er hele Sydsiden af Hellekisten optaget af parkerede biler.
Det vil jeg ikke klage over, blot opfordre til, at denne vognbane (altså østgående vognbane) gøres til p-båse, og at
Hellekisten så udvides med en vognbane på nordsiden. Altså bredere vej med p-båse på sydsiden.
ID: 1906
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.

1

Bemærkning 2

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
14. august 2021 19:15
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-1-114

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 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Dato: 14-08-2021 19:15:00
Navn: Søren Christensen
Adresse: Jættestuen, 28
Postnr: 9230
By: Svenstrup J
Tlf: 24839226
Email: soerenishere@hotmail.com
Emne: Hellekisten, ny lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jættestuen omfatter 72 (række-)huse.
Vi har (i hvert fald tidligere) derfor en pligt til at betale for vedligeholdelse af (hele) Hellekisten (vejen) i forhold til,
hvor mange % vores 72 huse udgør af det totale antal enheder med Hellekisten som adgangsvej.
Jeg synes vi skal friholdes for denne pligt, alternativt at vores 72 enheder betaler vores del, men kun af de første 50
meter.
Altså hvis tortalt 400 boliger med adgang fra en 500 meter lang Hellekisten skal vi så afholde:
72/400 x 50/500 = 1,8%
ID: 1905
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.
1

På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

2

Bemærkning 3

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
16. august 2021 13:08
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-1-114

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 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Dato: 16-08-2021 13:08:00
Navn: Heidi Nielsen
Adresse: Hellekisten, 21
Postnr: 9230
By: Svenstrup J
Tlf: 28268985
Email: heidiogalbert@hotmail.com
Emne: Hellekistens nye lokalplan
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I følge den nye lokalplan vil der komme 2 stk udstiksveje fra den nye bebyggelse, ud til Hellekisten. Denne vej er i
forvejen meget trafikeret og med dårligt udsyn, så den skal som det mindste udvides og evt vejbump.
Samtidig er jeg helt enig med Søren Christensen om, at der må være delte udgifter til denne vej også med de nye
boliger
ID: 1907
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.

1

Bemærkning 4

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
21. august 2021 10:02
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-1-114

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 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Dato: 21-08-2021 10:02:00
Navn: Karin Kjaer Søndergaard Rasmussen
Adresse: Offerlunden 20 E
Postnr: 9230
By: Svenstrup J
Tlf: 29667396
Email: karinkjaerrasmussen@gmail.com
Emne: 6-1-114 Hellekisten
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Jeg vil endnu engang udtrykke min modstand mod bebyggelsen ved Hellekisten.
Svenstrup har brug for naturområder at færdes i og ikke kun boliger, boliger, boliger.
Ved at bebygge dette areal vil natur og udsigt/syn blive væsentlig forringet, ikke mindst i forbindelse med
Guldbækken og Trampestien. Hvis byggeriet fastholdes, er min holdning at man kun bebygger det halve af arealet.
det der ligger op mod grusvejen og altså længst væk fra naturområdet.
ID: 1913
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.
1

Bemærkning 5

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
23. august 2021 11:58
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-1-114

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 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Dato: 23-08-2021 11:58:00
Navn: Rasmus Nygaard-Kjær
Adresse: Rendsburggade 22
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 25577302
Email: rkn@abhim.dk
Emne: Fartdæmpende foranstaltninger
Kategori: Kommentar
Kommentar:
På vegne af Himmerland Boligforening, afdeling 37, Hellekisten 15-239, 9230 Svenstrup, ønskes det, at der
indarbejdes fartdæmpende foranstaltninger på Hellekisten da der opleves kørsel med høj hastighed på hele
vejstrækningen.
Vejen bruges bl.a. af afdelingens beboere, besøgende i fritidsklubben samt brugere af Svenstrup-Godthåb
Idrætsforening.
Himmerland indgår gerne i dialog omkring muligheder.
ID: 1914
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.
1

Bemærkning 6

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. august 2021 15:00
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-1-114

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 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Dato: 25-08-2021 15:00:00
Navn: Hanne Pless Schumann
Adresse: Hellekisten 131, Lejlighed
Postnr: 9230
By: Svenstrup J
Tlf: 81212102
Email: hanne.p.schumann@gmail.com
Emne: Mere trafik på stamvej
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I forhold til at der er planlagt bebyggelse på 39 nye parceller, er det bekymrende at se, at der ikke er taget hensyn til
at dette vil fører til ekstra trafik, på en i forvejen trafikeret vej. Syntes der burde i etableringen af tilkørsforholdene
til de nye boliger tænkes på at få etableret enten chikaner eller fart bump, på Hellekisten da den benyttes af mange
bløde trafikanter.
Syntes også at det kun skal være tilladt at bygge i et plan på hele området, for at sikre udsigten til naturområdet.

ID: 1915
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

1

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.

2

Bemærkning 7

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
31. august 2021 21:05
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-1-114

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 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Dato: 31-08-2021 21:05:00
Navn: Kjeld Chr. Sørensen
Adresse: Ved Vester Mølle 15
Postnr: 9230
By: Svenstrup
Tlf: 20228067
Email: hbs@os.dk
Emne: Udstykning
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I forbindelse med udstykning af jordareal på Hellekisten har jeg talt med Charlotte Andersen om muligheden for at
udstykke den øverste del af vores mark matr. 18R Sdr. Svenstrup by m.fl. Jeg tænker i 2 x 2 rækkehuse på ca 100110 m2
ID: 1916
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.
Vedhæftede filer:
1

20211916 49337BC9656A47E5BE24E3D15AFC936A.jpeg:http://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/202119
16 - 49337BC9656A47E5BE24E3D15AFC936A.jpeg

2

Bemærkning 8

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. september 2021 13:28
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-1-114

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 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Dato: 26-09-2021 13:28:00
Navn: Pernille Pedersen
Adresse: Hellekisten 68
Postnr: 9230
By: Svenstrup
Tlf: 22757940
Email: ppsgif2011@gmail.com
Emne: Udgifter til vejanlæg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Vi har snakket med Planlægger Sofie Larsen fra Aalborg Kommune, som har oplyst at bygherre vil blive pålagt at
afholde samtlige udgifter til forlængelse, anlæg og ændringer af vejanlæg, fortov, stier, gadebelysning mv. af
stamvejen Hellekisten og at eksisterende lodsejere ikke vil blive pålagt udgifter i forbindelse med den nye
udstykning.
ID: 1927
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.

1

Bemærkning 9

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
29. september 2021 20:00
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-1-114

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 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Dato: 29-09-2021 20:00:00
Navn: Sanne Dallgaard Madsen
Adresse: Broagervej 64
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 29899559
Email: sannemadsen1986@gmail.com
Emne: Hegning
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Side 13 i lokalplanen: "Kantzonen kan indgå som en del af boligernes opholdsareal, men arealet må ikke hegnes eller
afgrænses af hæk e.lign. mod fællesarealet."
Side 14 i lokalplanen: "Kantzonen skal sikre en åben og grøn karakter, således at overgangen mellem
boligområderne, de rekreative områder og landskabet fremstår åbent og med en glidende overgang. Der må således
ikke hegnes mellem kantzonen og de grønne fællesarealer. Der skal skabes en blød overgang fra den private bolig og
opholdsareal til det åbne og naturprægede haveareal inden for kantzonen og til den grønne kile."
Hvordan må det tydeliggøres, hvor en matrikel går til, således, at der f.eks. ikke bliver luftet hunde i private haver?
Hvordan må der hegnes/afgrænses, hvis man ønsker at holde egen hund på matriklen?
ID: 1929
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
1

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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Bemærkning 10

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
29. september 2021 19:49
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 6-1-114

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 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup
Dato: 29-09-2021 19:49:00
Navn: Sanne Dallgaard Madsen
Adresse: Broagervej 64
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 29899559
Email: sannemadsen1986@gmail.com
Emne: Afklaring af afstand til skel
Kategori: Kommentar
Kommentar:
På siden 11 i lokalplanen står: "Bebyggelse indenfor byggefelterne skal opføres med en afstand på 2,5 m mod sti, vej
og naboskel."
Hvad er afstandskrav til skel for matrikler der har skel mod område B, som hverken er sti, vej eller naboskel?
ID: 1928
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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