1. Bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
4. maj 2020 11:07
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-6-104

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 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg
Dato: 04-05-2020 11:07:00
Navn: Banedanmark
Adresse:
Postnr:
By:
Tlf:
Email: pnpd@bane.dk
Emne: Banedanmarks høringssvar
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Kære Aalborg Kommune
Banedanmark har modtaget forslag for kommuneplantillæg 5.028 og lokalplan 5-6-104.
Banedanmark skal for en god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærkninger til planerne.
Med venlig hilsen
Pernille Andersen
PNPD@bane.dk
M: 30535878
ID: 1336
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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2. Bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
10. maj 2020 19:46
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-6-104

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 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg
Dato: 10-05-2020 19:46:00
Navn: Knud Gregersen
Adresse: Læhegnet 13
Postnr: 9380
By: Vestbjerg
Tlf: 23619944
Email: gregersenrahbek@stofanet.dk
Emne: Delområde H
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Uddrag fra lokalplanforslagets Bestemmelser:
"3.6 Anvendelse, delområde H
Delområdets hovedanvendelse er tekniske anlæg (vejanlæg).
Der er mulighed for at etablere nye hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mejlstedvej."
Delområde H, Mejlstedvej burde efter min opfattelse ikke være indeholdt i lokalplanområdet.
Dette delområde er vejareal. Og eventuelle nye hastighedsdæmpende foranstaltninger på Mejlstedvej hører vel ind
under Vejbestyrelsen og Politiet og ikke under et lokalplanforslag.
Uddrag fra lokalplanforslagets Redegørelse:
"Delområde H består af den eksisterende overordnede vej Mejlstedvej, som i forbindelse med lokalplanen overføres
til byzone."
Men Delområde H, Mejlstedvej er ikke markeret med signaturen "Areal til byzone" i "Kortbilag 1 - Matrikelkort" til
lokalplanforslaget. Delområde H, Mejlstedvej bliver så ikke overført til byzone. Der er vel ikke noget formål med at
overføre vejarealet til byzone.
ID: 1342
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.
1

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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2.1 - Bemærkning

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
11. maj 2020 19:21
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-6-104

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 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg
Dato: 11-05-2020 19:21:00
Navn: Knud Gregersen
Adresse: Læhegnet 13
Postnr: 9380
By: Vestbjerg
Tlf: 23619944
Email: gregersenrahbek@stofanet.dk
Emne: Delområde H og matrikelkort
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Delområde H, fortsat
Jeg skal beklage, at jeg i min tidligere indsigelse ikke så, at delområde H, Mejlstedvej faktisk er markeret med
signaturen "Areal til byzone" i "Kortbilag 1 - Matrikelkort" til lokalplanforslaget.
Baggrunden er grå og signaturen er ligeledes grå.
Jeg har fortsat opfattelsen, at der ikke er noget formål med overførslen af vejarealet til byzone.
Matrikelkortet burde specificere lokalplanområdet, dets områdegrænse; dets jordstykker (matrikler); dele af
jordstykker (matrikler); dets delområdegrænser; dets jordstykker, der overføres til byzone; dets jordstykker, hvis
landbrugspligt ophæves - og kun tilstødende matrikler burde medtages derudover.
Signaturen "Areal til byzone" i "Kortbilag 1 - Matrikelkort" betyder ikke for mig "Overførsel af jordstykke eller
deljordstykke til byzone".
Der er en linjetype, som ikke er angivet i signaturspecifikationen. Et eksempel er vest for matrikel 12 a Melsted By,
Sulsted.
Skellinjetypen er heller ikke specificeret.
ID: 1343
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.
1

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>
15. maj 2020 17:51
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 5-6-104

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 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg
Dato: 15-05-2020 17:51:00
Navn: Lone Kristensen
Adresse: Niels Lyhnesvej 2
Postnr: 9380
By: Vestbjerg
Tlf: 61125220
Email: kristensen@bbnpost.dk
Emne: Nye boliger i vestbjerg
Kategori: Kommentar
Kommentar:
I skriver i lokalplanen at området syd for Mejlstedvej er unikt. Jeg kan kun give jer ret. Men hvis man giver lov til at
bygge i op til 8,5 meters højde, svarende til 2 fulde etager, så er det ikke længere unikt, for de beboer der nu bor i
del område D og E. I skriver selv at det optimale ville være tæt/lav bebyggelse, så hvorfor ikke gøre det ? Så vil
området stadig kan være unikt, og med maser af natur og luft. Måske netop derfor man i sin tid har valgt at slå sig
ned i Vestbjerg. Vi glæder os til nye naboer, og håber virkelig i tager hensyn til dem der allerede bor her . Mvh Lone
Kristensen
ID: 1345
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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