1. bemærkning
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
2. oktober 2021 13:58
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til kommuneplanen

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: plantillæg 4.066 For Universitetskvarteret
Dato: 02-10-2021 13:58:00
Navn: Frida Kings
Adresse: Seiferts Alle 4, sal 2, lejl. 4
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 51446682
Email: frida.kings@gmail.com
Emne: Mangel på fortorv
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære Aalborg Byråd
Jeg synes det er fint I vil udvilke Universitetskvarteret, men hvis der skal bygges mere i området, er det behov for at I
også tager stilling til manglen på fortorv i området. Jeg forstår godt at man gerne vil at boende i området benytter
de gåstiger der er blevet lavet, men realiteten er at folk går og cykler på Alfred Nobels vej - selvom at der ikke er
fortorv eller cykelsti der. Grunden er at det er mere bøvlet og tager længere tid, hvis man følger gåstigerne.
Gåstigerne er rigtigt gode til turer med hunde, løbeturer osv. Men de er ikke praktiske hvis man skal købe ind i Fakta
på Mistrals plads eller når man skal med bus fra Mistrals plads. Der mangler også et fodgængerfeldt ved Mistrals
Plads.
Jeg kan se at der i forslaget fremgår at man ønsker at etablere "markant beplantningsbælte" både langs Alfred
Nobels Vej, Thomas Manns Vej og Einsteins Boulevard. Her vil jeg hellere se at der blev etableret ordentlige fortorv.
Hvis det er plads til både fortorv og beplantningsbælter, ville det være meget fint, men hvis der kun er plads til en af
delene er det bedre for området hvis det bliver etableret fortorv.
Det er min mening at det er vigtigt at infrastrukturen i området bliver forbedret, hvis der skal flytte mere mennesker
hertil. Udover manglen på fortorv, er der tit lange bilkører ind og ud af området om morgen og eftermiddag. Dels er
der indbyggere der skal på arbejde, dels er der studerende der skal til universitetet. Og med det nye super sygehus
på vej, kommer det kun at blive mere trafik. Og hvis der kommer mere trafik, bliver det mere farligt for fodgængere
og cyklister i området uden ordentlige fortorv og cykelstiger der går længs med vejerne.

ID: 1932
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. bemærkning

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. bemærkning
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
2. oktober 2021 18:52
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til kommuneplanen

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: plantillæg 4.066 For Universitetskvarteret
Dato: 02-10-2021 18:52:00
Navn: Ole Cramer-Bach
Adresse: Tingbergens Alle 123
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf: 28408475
Email: opb@outlook.dk
Emne: 4.4.O1 - Gigantium
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Er der foretaget overvejelser om parkeringsforholdene ved udvidelsen af bebyggelsesprocenten for 4.4.O1 Gigantium?
Ved håndbold og ishocky kampe er der i dag ikke nok parkering, hvilket resulterer i at folk holder på
parkeringspladsen ved motorvejen samt på grønne områder langs Einsteins blvd.
En udvidelse af kapaciteten for idræts- og kulturcenteret vil resultere i yderligere behov for parkeringsmuligheder.
ID: 1933
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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3. bemærkning
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
5. oktober 2021 13:08
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til kommuneplanen

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: plantillæg 4.066 For Universitetskvarteret
Dato: 05-10-2021 13:08:00
Navn: Minik
Adresse: ..
Postnr: ..
By: ..
Tlf:
Email: byudvikling.byggeri@aalborg.dk
Emne: Bemærkning til Kommuneplantillæg 4.066 Universitetskvarteret.
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Bemærk at der langs Alfred Nobels Vej fra Einsteins blvd. til Karlfeldts Alle, ikke er hverken fortov eller cykelsti.
Byggeri af fortov og cykelsti bør startes øjeblikkeligt.
Som resultat af at der er tusindvis af beboere i området, at der ikke er hverken fortov eller cykelsti, og at vejbanerne
er lavet meget smalle, er det direkte livsfarligt at færdes ved vejen som gående og som cyklist.
Med væsentligt stigende trafik, busser og lastbiler, handler det med sikkerhed blot om tid inden de første alvorlige
uheld og dødsfald sker på vejen.
Området er særligt beboet af børn og ældre på plejehjemmet, som er i særlig stor fare for at færdes langs den
meget farlige vej.
De bedste hilsner / Best regards
Minik

ID: 1942
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.
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3. bemærkning

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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4. bemærkning
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
12. oktober 2021 14:30
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til kommuneplanen

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: plantillæg 4.066 For Universitetskvarteret
Dato: 12-10-2021 14:30:00
Navn: Johannes Kühle
Adresse: Tinbergens Allé 111
Postnr: 9260
By: Gistrup
Tlf:
Email: johs.kuehle@gmail.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Dette fremsendt således, idet den først angivne svarmulighed afviste min kommentar.
ID: 1948
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

4. bemærkning

20211948 - 2021 10 08 Høringssvar vdr
universitetsparken.docx:https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20211948 - 2021 10 08
Høringssvar vdr universitetsparken.docx
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4. bemærkning

Høringssvar vdr universitetsparken.
Vi værdsætter intentionen om ”Aalborg som grøn by”.
Indenfor hvert af de beskrevne områder ønskes grøn og bæredygtig bydel, grønne bælter langs de grønne
veje, prioritering af parkering i konstruktion, bæredygtig mobilitet, kreative hensyn, håndtering af
regnvand.
Dejligt med forskellige butikker ved Gigantium.
Og aller bedst med flere dagvarebutikker i Faktaområdet.
1) Tværgående bæredygtig mobilitet.
Vi mangler prioritering af cykelsti og fortov langs Alfred Nobelsvej, som er hovedfærdselsåre for alle
boende syd for denne vej. – Den bæredygtige mobilitet er forbundet med livsfare, som det foregår på
Alfred Nobelsvej i dag. Det er en skrivebordsmisforståelse at planlægge, at de langsomme og sårbare
trafikanter vælger omveje ad stier.
Det vil være naturligt at tænke cykelsti og fortov sammen med tilsvarende på Karlfeldts Alle og langs Alfred
Nobelsvej helt til sygehuset!
Bæredygtig mobilitet skal ikke kun tænkes indenfor det enkelte lille område men i sammenhæng med
gennemgående og tværgående trafik. Cyklisme og motion fremmes kun på den måde.
2) Grøn bydel?
Huse i op til 7 etager vil blokere for indtrykket af grøn bydel. 3) Der mangler Folkekirke i området.
Antagelig ca. 70 – 75 % er medlem af Folkekirken. – Gug kirke er udenfor normal sogneforståelse.
Sdr. Tranders ligger i yderste yderkant og kan ikke rumme gæster til hverken dåb, bryllup, konfirmation,
begravelse og andre betydningsfulde livsbegivenheder.
Behov for skole i nærområdet forekommer også uløst!
Med venlig hilsen
Benedikte og Johs Kühle

5. bemærkning
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
20. oktober 2021 09:06
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til kommuneplanen

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: plantillæg 4.066 For Universitetskvarteret
Dato: 20-10-2021 09:06:00
Navn: Mathias Slotved Jensen
Adresse: Marie Curies Alle 9, 2. th.
Postnr: 9220
By: Aalborg Øst
Tlf: 23288004
Email: MathiasSjensen@live.dk
Emne: Trafikkaos, støjgener og prisniveau
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Selve ideen med tilbygning på "tomme" marker er i sig selv god nok - det udfylder en samfundsnyttig rolle for
Aalborg, og skaber yderligere boligmuligheder for en voksende studieby som Aalborg er. På trods af dette, så er der
stadig mange kritikpunkter som ikke virker overvejet i situationen.
Ifølge planerne er der dog ikke tænkt i trafikløsninger i forbindelse med opførelse af nye bygninger. I forvejen er der
stort pres på Einsteins Boulevard i morgen- og eftermiddagstrafikken - et problem som kun kan forventes forværret i
fremtiden. Det åbenlyse modsvar er at Egnsplansvejen er kommet til og derved kan lette trafikvanskelighederne,
men denne tilsikrer ikke en direkte adgang til Aalborg Centrum, og derfor står mange frustrerede billister stadig
tilbage med massive problemer hver eneste morgen og eftermiddag - for ikke at nævne ved arrangementer, hvor
Gigantium benyttes.
Endvidere er der allerede på nuværende tidspunkt for beboere i området støjgener grundet byggeri omkring
Panstien og byggeri på Campusområdet. Med dette foreslag tilsikres det blot, at disse støjgener ikke lempes i
fremtiden, så i så fald er det yderst spændende for Os beboere i området, hvordan der tilsikres minimale støjgener i
forbindelse med eventuelt byggeri. Løsninger som selvfølgelig kan findes, men som vil koste beboere i området dyrt,
hvis ikke de benyttes.
Det er en selvfølgelighed, at Byrådet ikke kan stå til ansvar for prislejet i området, men jeg kan af erfaring sige, at
niveauet i og omkring Davinci Parken er højt (minimum 7000kr pr. måned - før forbrug). Endvidere har der af flere
omgange været situationer, hvor store dele af lejlighederne har stået tomme i længere tid. Kunne man forestille sig
en situation hvor kommunen/byrådet potentielt forsøgte at gøre boligerne attraktive for såvel småfamilierne, som
de dimitterede fra Aalborg Universitet, som finder området og byen fornuftig, men som ikke finder Aalborg Centrum
attraktivt? Hvorvidt det er gennem huslejemaks (som i ikke kan bestemme), eller om det er gennem attraktive tiltag
(el-bils ladestandere, legepladser, bæredygtighedstiltag) er på sin vis ligegyldigt. Målet må vel for alles
vedkommende være at opnå en demografisk ligelig fordeling i området, hvor ALLE kan være med, og ikke kun dem
som har mulighed for at smide +7000 kroner pr. måned. for en 2-værelses.
Med håbet om lidt mere tanke og lidt forsigtigere handling.
De bedste hilsner
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Mathias Slotved Jensen
ID: 1957
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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6. bemærkning
From:
Sent:
To:
Subject:

Mario Hesse
25. oktober 2021 12:17
Jane Dørr Vestergaard
SV: Tilbagemelding på beskrivelse af proces for Aalborg Kommuneplan og tillæg
4.066 samt 8.012 - samt bemærkninger til tillæggende vedr. Grønt Danmarkskort
og bilag IV-arter (MST Id nr.: 3887636)

Fra: Linda Solveig Hau Andersen <lisan@mst.dk>
Sendt: 15. oktober 2021 15:35
Til: Charlotte Zeth Andersen <charlotte.zeth@aalborg.dk>; Annemarie Straarup Pedersen
<annemarie.pedersen@aalborg.dk>
Cc: Helle Skovbjerg Hjort-Gregersen <heskh@mst.dk>; Rasmus Jarnved Kjær <rajkj@mst.dk>; Gry Overvad
Frederiksberg <govfr@mst.dk>; Katrine Skovsen <kskov@mst.dk>
Emne: Tilbagemelding på beskrivelse af proces for Aalborg Kommuneplan og tillæg 4.066 samt 8.012 - samt
bemærkninger til tillæggende vedr. Grønt Danmarkskort og bilag IV-arter (MST Id nr.: 3887636)

Kære Charlotte
Mange tak for din mail i sidste uge med beskrivelsen af jeres proces.
Vi kan forstå på tilbagemeldingen, at der ikke er nogen af de nævnte tillæg, der vedtages inden den nye
kommuneplan 2021 er endeligt vedtaget.
Det imødekommer vi, under forudsætning af, at tillæggene lever op til det indholdsmæssige i den nye,
vedtagne kommuneplan.
Miljøstyrelsen er indstillet på ikke at gøre indsigelse mod tillæg 4.066 og 8.012, der begge har overlap med
naturinteresser. Til gengæld har vi nedenstående bemærkninger for så vidt angår Grønt Danmarkskort.
Der er ved gennemgangen af kommuneplantillæggene ikke fundet redegørelser for tillæggenes overlap
med Grønt Danmarkskort på følgende vis:
- For tillæg 4.066 har vi vurderet, at der mangler en redegørelse for overlap med
udpegningstypen økologiske forbindelser.
- For tillæg 8.012 har vi vurderet, at der mangler redegørelser for udpegningstyperne naturområder med
særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser.
For tillæg 4.066 er der fundet følgende redegørelse for udpegningstypen potentielle økologiske
forbindelser, som vurderes fyldestgørende:
Gennem området forløber en udpegning som potentiel økologisk forbindelse som ligeledes fremgår af
retningslinjen Grønt Danmarkskort. Den grønne forbindelse udgør en vigtig del af den sammenhængende
grønne struktur i bydelen og skal friholdes for bebyggelse. Forbindelsen har desuden er særlig rolle i
forhold til klimasikring.

Desuden har Miljøstyrelsen i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 8.012 for Aalborg
Kommune følgende bemærkning, for så vidt angår bilag IV-arter:
Det vurderes i kommuneplantillægget, at de eneste arter, som potentielt kunne have yngle- eller
rasteområde inden for området, er arter af flagermus. Det fremgår også af kommuneplantillægget, at
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området ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus. Miljøstyrelsen kan
konstatere at bilag-IV arten Odder er registreret i nærliggende å (Lindenborg Å). Grundlaget for
vurderingen af kommuneplantillæggets påvirkning af bilag IV-arter bør derfor inkludere påvirkningen af
bilag IV-arten Odder.

Venlig hilsen
Linda Solveig Hau Andersen
Biolog | Arter og Naturbeskyttelse
+45 24 79 02 67 | +45 24 79 02 67 | lisan@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
Sådan håndterer vi dine personoplysninger

Til:
Cc:

Linda Solveig Hau Andersen (lisan@mst.dk)
peder.baltzer@aalborg.dk (peder.baltzer@aalborg.dk), Charlotte Petronella Krogh Knudsen
(charlotte.krogh@aalborg.dk), Mario Hesse (mario.hesse@aalborg.dk)
Fra:
Charlotte Zeth Andersen (charlotte.zeth@aalborg.dk)
Titel: Proces for Aalborg Kommuneplan og tillæg 4.066
Sendt: 07-10-2021 13:09

Som aftat sendes hermed en redegørelse for vores proces:

Aalborg Kommune godkendte den 10. maj 2021 ”Forslag til Kommuneplanrevision 2021”.
Forslaget har været i offentlig høring i perioden 28. maj til 6. august 2021. Der arbejdes p.t. med
at færdiggøre planen til endelig vedtagelse, hvilket forventes at ske på Byrådets møde den 13.
december 2021.
Kommuneplanrevision 2021 er en totalrevision af hele kommuneplanværktøjet, hvor
”Hovedstruktur” og ”Retningslinjer” har været udsat for en gennemgribende revision, og hvor ”By/bydelsplaner” og ”Kommuneplanrammer” hovedsageligt er overført med uændret indhold - men
tilpasset plandata.dk’s anvendelsesbestemmelser. Samtidig er hele kommuneplanen overført til
en ny digital platform, hvilket naturligt har medført en del tilpasninger.
Sideløbende med revisionen af kommuneplanen, har kommunen arbejdet med lokalplaner,
projekter m.v. Nogle af disse har ført til, at der til trods for, at kommuneplanen ikke er endeligt
vedtaget, er behov for rammeændringer og mindre tilpasninger i forhold til
kommuneplanforslagets retningslinjer.
Der er derfor p.t. udarbejdet følgende tillæg til den nye kommuneplan, som er sendt i høring:





Tillæg 3.034 For institution på Skydebanevej (høring: 25. juni – 20. august 2021)
Tillæg 5.032 Solceller ved Kæragerholmvej (høring: 30. august – 25. oktober 2021)
Tillæg 8.012 Erhverv ved Sejlflod (høring: 1. oktober – 26. november 2021)
Tillæg 4.066 For Universitetskvarteret (høring 1. oktober – 26. november 2021)

Aalborg Kommune vedtager dog ingen af disse tillæg endeligt, før den nye kommuneplan er
endeligt vedtaget.
Venlig hilsen
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Charlotte Zeth Andersen
Civilingeniør
Byudvikling, BLF
By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2211
www.aalborg.dk
facebook.com/aalborgkommune
www.linkedin.com/company/aalborg-kommune/
The link ed image cannot be display ed. The file may hav e been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Kommunen må efter reglerne i databeskyttelseslovgivningen kun kommunikere om fortrolige og følsomme oplysninger via sikker kommunikation.
Hvis du giver os personoplysninger, bliver de registreret. Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på
www.aalborg.dk/gdpr
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. november 2021 20:40
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til kommuneplanen

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: plantillæg 4.066 For Universitetskvarteret
Dato: 22-11-2021 20:40:00
Navn: Anders Ebsen Jellesen
Adresse: Gasværksvej 30R
Postnr: 9000
By: Aalborg
Tlf: 92443439
Email: ajj@le34.dk
Emne: Bemærkninger fra grundejer
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Se venligst vedhæftede
ID: 2035
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:
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20212035 - Bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg
4.066.pdf:https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20212035 - Bemærkninger til forslag til
kommuneplantillæg 4.066.pdf
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Til Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
LE34 Aalborg
Gasværksvej 30R
9000 Aalborg
Anders Ebsen Jellesen
+45 9244 3439
ajj@le34.dk
Projekt: 1804918
Dokument: D21-524692

Bemærkning til kommuneplantillæg for 4.066 For Universitetskvarteret

02-11-2021

På vegne af grundejerforeningen ”Gigantiumkvarteret” fremsendes hermed bemærkninger til ”Forslag til
kommuneplantillæg 4.066 For Universitetskvarteret”.
Bemærkningerne skal ses som en forlængelse af den hidtidige konstruktive dialog, der har været mellem grundejere og
Aalborg Kommune om udvikling af den nye bydel ved Gigantium.
Denne positive dialog pågår stadig og forventes at forsætte de kommende år. Det er i alles interesse, at den nye bydel
udvikles som en attraktiv blandet bydel med gode boliger, indbydende grønne områder med beplantning, gode vej- og
stiforbindelser og en blå (regnvandshåndtering) struktur på tværs af bydelen. Da planudviklingsarbejdet ikke er afsluttet
foreslås det, at samarbejdet om udvikling af bydelen forsættes uden de, i vores øjne, uhensigtsmæssige begrænsninger
og bindinger om bebyggelsens omfang, som kommuneplantillæg 4.066 lægger op til.
Bemærkningerne omhandler særligt byggemuligheder for rammeområde 4.4.D3, da dette er det største område, der
indtil nu ikke har været bearbejdet. Derudover er der en enkelt overvejelse vedr. parkering i konstruktion og øvrige
rammeområder.

Byggemuligheder i rammeområde 4.4.D3
Arealerne indenfor rammeområde 4.4.D3 forventes udviklet til et blandet byområde med bygninger primært i 2-5 etager
men med mulighed for at gå op i 6 etager på udvalgte punkter. I kommuneplantillægget fastsættes den maksimale
bebyggelsesprocent til 60 % af området som helhed, hvilket svarer til en bebyggelse med et etageareal på samlet ca.
82.000 m2.
Der bør åbnes op for, at den maksimale bebyggelsesprocent kan hæves ved en nærmere konkretisering af bebyggelsen i
rammeområdet i den kommende dialog. Der er udarbejdet foreløbige studier for rammeområdet, som viser, at der
sandsynligvis kan ske en udnyttelse af rammeområdet med mere end 60 % og samtidigt sikre, at de øvrige intentioner for
det nye kvarter kan imødekommes, herunder bl.a. at området bliver udviklet til en grøn bydel og kvalitetsfyldte
opholdsarealer.

Eksklusiv parkering i konstruktion
Af redegørelsen til kommuneplantillægget fremgår det, at ”Parkering i forbindelse med etageboligbebyggelse skal
overvejende foregå i konstruktion og i mindre grad som parkering på fladen. ”
En af de måder der ligeledes understøtter mulighederne for at arbejde med at udvikle den rigtige bydel, vil være at
arbejde med, at ikke al parkering i konstruktion, fx parkering under hævede opholdsarealer, overdækkede
parkeringsanlæg og carporte, skal indgå i kommuneplanrammens bebyggelsesprocent. Fastsættelse af placering og
omfang af parkering i konstruktion vil dermed blive arbejdet med i konkretiseringen af området – tilsvarende den præcise
fastsættelse af parkeringsnormen.
Det kan gøres ved at præcisere i rammebestemmelserne, at ”den maksimale bebyggelsesprocent er ekskl. parkering i
konstruktion. Fastsættelse af placering og omfang af parkering i konstruktion skal ske i den kommende lokalplanlægning”.
Vi henviser til vores politik vedrørende behandling af personoplysninger, som findes her eller via www.le34.dk/GDPR
Landinspektørfirmaet LE34 A/S | Medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening | DS/EN ISO 9001 Certificeret
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Aalborg Kommune har i flere tilfælde ved etablering af p-huse mv. benyttet sig af Bygningsreglementets fradragsregler
hvor det fremgår, at ved beregning af etagearealet kun medregnes den del af arealet af sekundær bebyggelse, der
overstiger 20 m2 pr. etagebolig/tæt-lav bolig.

Rammeområde 4.4.D2
Af redegørelsen til 4.4.D2 fremgår det, at ”Den maksimale bebyggelsesprocent er 60, svarende til ca. 42.000 etagemeter
bebyggelse i alt”. Det bemærkes, at rammeområde 4.4.D2 omfatter et areal på ca. 75.000 m 2 og med en
bebyggelsesprocent på 60 % svarer det i stedet til ca. 45.000 etagemeter. Af redegørelsen og rammebestemmelserne
fremgår desuden ”Langs Alfred Nobels Vej skal der sikres et markant beplantningsbælte”. På grund af støjproblematikker
bør det ændres til ”Langs med Alfreds Nobels Vej opstilles der en delvis gennemgående støjafskærmning.
Støjafskærmningen skal begrønnes”.
Af rammebestemmelserne for rammeområde 4.4.D2 fremgår følgende:
”Der gives mulighed for, at en enkelt bygning kan fremstå i op til 7 etager mod Einsteins Boulevard. Denne mulighed gives
alene på arealet der ligger på den vestlige side af Einsteins Boulevard og længst mod nord for at markere indgangen til
bydelen fra Universitetsboulevarden”
”Langs Einsteins Boulevard skal der sikres et markant beplantningsbælte i begge sider af vejen.”
Der skal sikres arealer til beplantning langs Thomas Manns Vej og Alfred Nobels Vej, så de fremstår med et grønt præg.
Langs Thomas Manns Vej skal der være særlig fokus på vejens rolle som hovedadgangsvej til Aalborg Universitet i bil fra
vest.
Der skal sikres kig fra vejbroen over Bertil Ohlins Vej til hhv. Campusområdet og Gigantium.”
Fælles for ovenstående rammebestemmelser er, at de ikke er relevante for rammeområde 4.4.D2, da rammeområdet
ikke grænser ud til Einstein Boulevard, Thomas Manns Vej eller vejbroen over Bertil Ohlins Vej. I stedet bør de udgå af
rammebestemmelserne for rammeområde 4.4.D2.

Rammeområde 4.4.D3
Af redegørelsen fremgår til rammeområde 4.4.D3, at ”Langs Alfred Nobels Vej og Thomas Manns Vej skal der sikres et
markant beplantningsbælte”. Dette bør udgå af kommuneplanramme, dette kan i stedet håndteres under
lokalplanlægningen. Der er ikke stillet lignende krav langs Willy Brandts Vej eller Linus Paulings vej. Alternativt gentages
formulering fra rammebestemmelserne for rammeområde 4.4.D3: ”Der skal sikres arealer til beplantning langs Thomas
Manns Vej og Alfred Nobels Vej, så de fremstår med et grønt præg.”
Ydermere fremgår det af redegørelsen, at ”Langs Thomas Manns Vej skal der forsat være særlig opmærksomhed på dens
rolle som vigtig adgang til Aalborg Universitet i bil”. Denne skal udgå, da den er uforenelig med servitut, der angiver, at
”(...) , at nuværende ejere og brugere af matr. Nr. 70a, 70d, 70e og 70f får primær adgangsvej til matr. Nr. 70a, 70d, 70e
og 70f via Alfred Nobels Vej, mens Thomas Manns Vej primært skal fungere som adgang for gæster, aflæsning mv. til
Aalborg Universitets nybyggeri på matr. Nr. 70a, 70d, 70e og 70f.”. Dette bør ligeledes udgå af rammebestemmelserne,
hvoraf det fremgår at ”Langs Thomas Manns Vej skal der være særlig fokus på vejens rolle som hovedadgangsvej til
Aalborg Universitet i bil fra vest”.

Rammeområde 4.4.C1
Af redegørelsen fremgår det til rammeområde 4.4.C1: ”Ligeledes fastholdes bestemmelser om byggeretter” – Denne
ønskes ændret så de er enslydende med område 4.4.D3, dvs. 60% for området som helhed, 2-5 etager og enkelte steder i
6 etager. Således der er åbnes op for bebyggelse som i højere grad spiller sammen med bebyggelse i rammeområde
4.4.D3, som omkranser rammeområde 4.4.C1 mod vest, nord og øst. Den nærmere udformning af bebyggelsen bør i
stedet bestemmes i den kommende lokalplanlægning.
Dette skal også rettes i rammebestemmelserne. Ydermere skal punktet ”Fællesparkering skal være skjult fra Einsteins
Boulevard, under grønt tag” udgå af rammebestemmelserne og bør i stedet håndteres under lokalplanlægning. Det
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bemærkes, at det ikke indgår i de øvrige rammeområder og der er ikke noget som taler for, at det er særligt vigtigt med
sådan en bestemmelse på kommuneplanniveau på i rammeområde 4.4.C1.
Af rammebestemmelserne for 4.4.C1 fremgår desuden ”Ingen udendørs oplag”. Dette er for restriktivt og skal i stedet
erstattes med ”Udendørs oplag må kun etableres bag afskærmning”.

Såfremt der er spørgsmål står jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen
Bente Lindstrøm
Landinspektør
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
25. november 2021 19:51
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til kommuneplanen

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: plantillæg 4.066 For Universitetskvarteret
Dato: 25-11-2021 19:51:00
Navn: Simon Børgesen
Adresse: Marshalls Alle 2.1.3
Postnr: 9220
By: Aalborg Øst
Tlf:
Email: simonshb@live.dk
Emne: Forslag til Kommuneplanramme 4.4.D2 Syd for Gigantium
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Cykel/gangstien i den vestlige ende af Alfred Nobels Vej foreslås bibeholdt som stiforbindelse. Cykel/gangstien sikre
let adgang til det omkringliggende naturområde samt Aalborg midtby for de eksisterende beboere. Ligeledes er
stien en nødvendighed, da den sikre en attraktiv sti at færdes på som gående, samt anvendes af mange beboere til
gåture og hundeluftning i området.
Det ønskes ikke, at den vestlige ende af Alfred Nobels Vej forlænges, for at anvende forlængelsen som adgangsvej til
det nye bolig- og erhvervsområde. En forlængelse af Alfred Nobels Vej vil ikke være bæredygtig eller sikre en god
mobilitet. Det er miljø- og mobilitetsmæssigt uhensigtsmæssigt, at de nye beboer skal køre en omvej for at opnå
adgang til boligområdet, hvilket en forlængelse af Alfred Nobels Vej medføre. I forbindelse med udviklingen af et nyt
bolig- og erhvervsområde vil en forlængelse af Alfred Nobels Vej generere en ny trafikmængde, som føres tæt forbi
de eksisterende boliger. En forlængelse af Alfred Nobels Vej vil dermed være til gene for de eksisterende boliger syd
for Kommuneplanramme 4.4.D2.
Den grønne bælte/landskabskile nord for cykel/gangstien, der er tilkoblet den vestlige ende af Alfred Nobels Vej,
foreslås udvidet ned til stien. Udvidelsen ønskes for at sikre et markant grønt præg i området samt bevare den
naturskønne karakter i landskabet for de omkringliggende bygninger. Alternativt rykkes den grønne
bælte/landskabskile ned, hvorved bælte/landskabskile grænser op til stien. En udvidelse af bælte/landskabskile vil
være i samspil med landskabets topografi, da udvidelsesområdet indeholder fugtige områder med vandhuller, som
er bebyggelses mæssigt uhensigtsmæssige. Vandhullet har medført, at det ikke er muligt at dyrker afgrøder i den
nærliggende jord.
Det foreslås at integrere udvidelsen af den grønne bælte/landskabskile med den eksisterende stiforbindelse,
hvorved der kan opbygges et parkområde med en sø inden for udvidelsesområdet.
ID: 2054
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
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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:
20212054 - Forslag.jpg:https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20212054 - Forslag.jpg
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From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. november 2021 10:35
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til kommuneplanen

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: plantillæg 4.066 For Universitetskvarteret
Dato: 26-11-2021 10:35:00
Navn: Aalborg Universitet - Campus Service
Adresse: Myrdakstræde 268
Postnr: 9220
By: Aalborg Øst
Tlf: 99407931
Email: lcs@adm.aau.dk
Emne: Indsigelse (opdateret)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I modtager hermed Aalborg Universitets høringssvar, som vedhæftet pdf fil.
Vores kommentarer til planlægningen vedrører cykelsti og fortov langs Bertil Ohlins vej/BRT-Traceet Vi ser frem til at
følge med i den videre planlægning.

ID: 2060
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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Vedhæftede filer:
20212060 - 25.11.21 Aalborg Universitet høringssvar til kommuneplantillæg
4066.pdf:https://aalborgkommune.viewer.dkplan.niras.dk/pdfs/hearing/20212060 - 25.11.21 Aalborg Universitet
høringssvar til kommuneplantillæg 4066.pdf
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Aalborg Universitet
Postboks 159
9220 Aalborg
Sagsbehandler:
Louise Studstrup
Telefon: 99407931
Email: lcs@admin.aau.dk

Høringssvar til kommuneplantillæg 4.066 Universitetskvarteret

Aalborg Universitet er positivt indstillede overfor udviklingen af det nye byområde Universitetskvarteret.
Vi håber det kommer til at styrke Campusområdet med et øget byliv og mangfoldighed.
Vi ser derfor frem til at følge den fortsatte planlægning af Universitetskvarteret, og vi ønsker derfor også at
være høringspart, når lokalplanerne sendes i høring.
Aalborg Universitets kommentarer til kommuneplantillægget er med fokus på mobilitet, idet vi vil gerne sikre at
mobiliteten igennem Universitetskvarteret sammenkobles hensigtsmæssigt, for specielt gående og cyklende til
og fra AAU’s campusområde.
Aalborg Universitet synes ikke at strækningen mellem Gigantium og Pontoppidanstien på nuværende tidspunkt
lever op til en god cykelforbindelse mellem Skalborg, det vestlige Aalborg og Universitetet, hvor der i dag er en
del pendlere på bl.a. cykel. Vi ser derfor gerne i den videre planlægning for området, at der etableres cykelsti
og fortov i begge retninger langs Bertil Ohlins vej/BRT-Traceet på den strækning, der ligger mellem Gigantium
og Pontoppidanstien/Campus.
Det gør vi fordi, vi ser en styrke i at lede cyklende og gående igennem bybåndet i Universitetskvarteret og videre i det der naturligt også vil blive et bybånd igennem Aalborg Universitets campusområdet.
Campusområdet er på nuværende tidspunkt og mange år frem i en stor forvandlingsproces, hvor der tydeligt
tegner sig et campusliv/bybånd omkring BRT-Traceet gennem campusområdet, samt en AAU-portal mellem
Pontoppidankvarteret og Aalborg Universitets BUILD-bygning og AAU Science & Innovation HUB (Thomas
Manns Vej).
Krydsningen af Bertil Ohlins Vej ved Gigantium skulle være ”god, sikker og fremkommelig krydsningsmulighed”
(lokalplan 1-1-134 BRT-trace, Aalborg, Anden planlægning, højprofileret cykelforbindelse). Den hensigt er for
nuværende ikke realiseret i virkeligheden, da det bremser cyklisternes fremkommelighed og skaber en flaskehals, hvor af en del cyklister vælger en usikker, alternativ krydsning.
Aalborg Universitet ser derfor gerne at man gentænker denne strækning, så der kan skabes stærke forbindelser omkring bybåndet igennem Universitetskvarteret og Aalborg Universitetsby (Campusområdet).

1

9. bemærkning

2

10. bemærkning
From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
26. november 2021 10:37
Byudvikling og Byggeri, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til kommuneplanen

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: plantillæg 4.066 For Universitetskvarteret
Dato: 26-11-2021 10:37:00
Navn: Aalborg Universitet
Adresse: Myrdalstræde 268
Postnr: 9220
By: Aalborg Øst
Tlf: 99409550
Email: arh@adm.aau.dk
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære Mario,
På mødet i Regnvandslauget forleden aftalte vi, at jeg på vegne af lauget fremsender nærværende mail, med
kommentar omkring håndtering af regnvand, herunder ambitionerne om et blåt element i planlægningen for
området.
Vi forudsætter naturligvis at tilledningen af regnvand til Sø- og kanalanlægget fra opstrøms arealer overholder de i
vedtægterne nævnte hydrauliske forudsætninger, ligesom det vigtigt for os, at planlægningen sigter mod rent og
klart vand i anlægget på den lange bane.
Hvis det er muligt, ønsker vi at der i forbindelse med realisering af projekter stilles krav om sikring af rent vand, også
i byggeperioden, evt. gennem midlertidige klaringsbassiner, således at der ikke i en lang årrække opleves regnvand
med opslemmede partikler og jord fra byggeaktiviteterne, der ledes til sø- og kanalanlægget, og giver forøgede
omkostninger til oprensning og vedligeholdelse af anlægget.
Med venlig hilsen / Best regards

Alex Røge Hermansen
Formand for Regnvandslauget for Universitetsområdet Afdelingsleder – Byggeri & Drift – Campus Service / Head of
division - Buildings & Maintenance - Campus Service
Telefon: (+45) 9940 9550 | Mobil: (+45) 9356 2130
Email: arh@adm.aau.dk | Web: www.campusservice.aau.dk Aalborg Universitet | Myrdalstræde 268 | 9220
Aalborg Øst |
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10. bemærkning

ID: 2061
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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