1. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
22. maj 2020 08:26
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-110

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 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm
Dato: 22-05-2020 08:26:00
Navn: Miljø- og Fødevareministeriet
Adresse: Tolderlundsvej 5
Postnr: 5000
By: Odense C
Tlf:
Email: rajkj@mst.dk
Emne: Kommuneplantillæg nr. 2.020 – Aalborg Kommune (MST Id nr.: 1145304)
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til Aalborg Kommune
Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 2.020 for Aalborg Kommune
følgende bemærkninger, for så vidt angår bilag IV-arter.
Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det følger imidlertid af det nationale hensyn 2.1.5 i
Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse
af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der skal
således foretages en vurdering heraf, og vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.
Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod kommuneplantillægget, men blot en orientering om
reglerne vedr. bilag IV-arter.
Venlig hilsen
Rasmus Jarnved Kjær
Studentermedhjælper | Arter og Naturbeskyttelse
+45 61 15 33 02 | rajkj@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

ID: 1366
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.
Databeskyttelseslovgivningen
1

1. Indsigelse
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

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. juli 2020 08:11
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-110

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 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm
Dato: 09-07-2020 08:11:00
Navn: René Olesen
Adresse: Foldageren 9
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 27522754
Email: xyzrene@live.com
Emne: Indsigelse
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hermed indsigelse fra 5 nabogrunde beliggende på Foldageren 3 til 11
ID: 1452
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

Indsigelse mod lokalplan 2-4-110
Nørresundby 8. juni 2020
Tekst fra lokalplanen:
”Herudover skal lokalplanen sikre, at eksisterende beplantning bevares, og at der genetableres en grøn
struktur indenfor lokalplanområdet i form af træer og beplantningsbælter.”
I følge plantegning og beskrivelser ser det ikke ud til, at det er planen at bevarer trærækken mod vest. Dvs.
mod matrikel 7cs, 7ct, 7cu, 7cv og 7cx. Er det rigtigt forstået?
Der står at der skal etableres grønt læbælte som hæk eller buske. Der er i forvejen fældet for mange træer
på grunden, og derfor skal bygherre genetablere nye træer, primært i område B.
Sidst i dette dokument er indsat billeder som viser, at de eneste træer der er tilbage nu, er den omtalte
trærække af Rønnetræer mod vest. Som beboer på omtalte matrikler, er vi oprigtigt bange for at det vil
have negativ indflydelse på vores ejendomsværdi, hvis træerne fældes og der samtidig etableres boliger 2,5
m. fra skel. Ikke mindst stien der skal gå langs skel, vil også resultere i en temmelig stor forandring fra hvad
vi har i dag – nemlig ”lukket” og ”ugeneret” haver. Se billeder sidst i denne indsigelse.
Vi er ikke ude på at forhindre at der bliver bygget på grunden – tværtimod. Vi vil bare være rigtig kede af at
miste træerne i enden af vores have, og samtidig have etableret en sti lige op ad skel.
For de grunde der i dag ikke har så store træer, 7cu, 7cv og 7cx er det et stort ønske at der etableres et tæt
og minimum 2 meter højt hegn – evt. i forbindelse med grønt læbælte. Det skal sikre at vores haver bevarer
karakteren af ”ugeneret” og ”lukket”.

2. Indsigelse

Billede som viser at der kun er Rønnetræerne mod vest tilbage på grunden.

Billede som viser hvordan haven i dag ser ud på matrikel 7ct, Foldageren 9. Hvis træerne fældes og der i
stedet kommer bebyggelse, vil haven ændre voldsomt karakter.

3. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
9. juli 2020 19:22
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-110

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 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm
Dato: 09-07-2020 19:22:00
Navn: Jan Andersen
Adresse: Østermarksvej 45
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 21776601
Email: jaa@exhausto.dk
Emne: misligeholdt lokalplan på området
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Hej
Det er med stor frustration at jeg i mere end et halvt år har forsøgt at trænge igennem til jer. I Oktober måned 2019
begyndte den kommende bygherre at destruer det beplantningsbælte som skygger for os over til det gamle
varmeværk på Vikingevej. Mig bekendt, er der ikke givet tilladelse til dette arbejde og der forligger heller ikke nogen
ny lokalplan før nu! Jeg har dokumenteret billeder til at ligge hvis i stadig ikke forstår problemet. Jeg forsøgte at
stoppe det vanvid flere gange uden held. Jeg har også haft kontakt til Lindholm Grundejerforening, men de er også
bare statister i det her spil som kommunen spiller. Prøv nu at tage tingene en lille smule seriøs, den nuværende
lokalplan er ikke overholdt, før i tror i kan sende en ny på bordet, det er simpel hen under alt kritik. Sådan arbejder
vi ikke i det private. Jeg har talt med nogle søde piger ved jer som oplyser at det er 2 forskellige ting. En klage og en
ny byggesag. Det er det ikke for os. Her er det en og samme sag. Jeg forventer selvfølgelig at bygherre får
genetableret beplantningsbælte hurtigst mulig, så vi ikke skal se på den gamle fabriksbygning. Jeg har billeder som i
må låne til genskabelse af træer og buske. Jeg forventer selvfølgelig også at der bliver taget stilling til erstatning til
de beboer som har deres grund op til fjernvarmen.
Udbudsmateriale er meget mangelfuld, en grundig beskrivelse af bygge materialer og faste måltegninger vil være
ønskeligt, ellers er det svært at tage stilling til. I skriver tæt lav bebyggelse op til 5,5 meter i et plan? og hvad skal det
fælleshus bruges til ?
Der er mange spørgsmål som i mangler at besvare.
Mvh Jan Andersen

ID: 1457
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.
1

3. 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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4. Indsigelse

From:
Sent:
To:
Subject:

Dkplan automailer <infhosting@niras.dk>
6. juli 2020 15:58
Plan og Udvikling, BLF (Fællespostkasse)
Kvittering for indsigelse eller bemærkning til lokalplan 2-4-110

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 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm
Dato: 06-07-2020 15:58:00
Navn: Vivi Olesen
Adresse: Foldageren 7
Postnr: 9400
By: Nørresundby
Tlf: 23437515
Email: vok@stofanet.dk
Emne: Kommuneplantillæg 2.020 og lokalplan 2-4-110
Kategori: Kommentar
Kommentar:
Til rette vedkommende! Vi er gjort bekendt med, at Aalborg Byråd har godkendt et forslag til kommuneplantillæg
2.020 og lokalplan 2-4-110, som omhandler planlægning af boligbebyggelse ved Larsensvej/Vikingevej i Lindholm. Vi
bor på Foldageren 7 (matrikel 7cu), og er direkte nabo til den planlagte bebyggelse. Ifølge planforslaget ser det ud
til, at den planlagte sti og vores grund kun vil blive afgrænset af buske. Dette vil vi gerne gøre indsigelse imod, idet
der på denne måde vil være fri adgang til vores grund. Vi ønsker derfor, enten at beholde det nuværende hegn, eller
at der bliver opsat et tilsvarende hegn i stedet.
Venlig hilsen
Vivi & Kaj Olesen
ID: 1444
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

4. Indsigelse
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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