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Byggeri, BLF

Jagtvej 3, 9000 Aalborg - Nyt tag, tilbygning i stuen på 18m2
tilbygning i tagetage på 36m2 samt etablering af carport på 29m2

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2000

NABOORIENTERING

Init.: KLN

Aalborg Kommune har modtaget ansøgning om opførelse af tilbygning samt
carport på ejendommen Jagtvej 3, 9000 Aalborg, matrikel nummer 1 cf, Aalborg
Ladegård, Hasseris.

Du kan altid kontakte Aalborg
Kommune sikkert på
www.aalborg.dk/kontakt eller via
Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post, kan du ringe til Den Digitale
Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og
hvordan vi behandler
personoplysninger på
www.aalborg.dk/gdpr.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 05-077 og bygningen er registeret som
stilarten murermester villa fra 50érne. Bygningen skal til- og ombygges med
respekt for stilartens oprindelige udsende.
Det ansøgte forudsætter en dispensation fra de følgende bestemmelser i lokalplan
nr. 05-077:
§5.3 Forbud mod trempel
Tagetager må ikke opføres med trempel.
§6.16 Bevaringsværdig bebyggelse
Bygninger med høj eller middel bevaringsværdi må ikke uden Aalborg Kommunes
forudgående tilladelse ændres for så vidt angår:
• Etablering af en sekundær bygning, der er fysisk sammenhængende med den
bevaringsværdige bygning.
En eventuel dispensation meddeles jf. planlovens § 19. En dispensation kan først
meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet
skriftlig orientering om ansøgningen.
Bemærkninger til ovennævnte ansøgning kan fremsendes hertil inden 19-10-2020.
Bemærkningerne vil indgå i kommunens videre vurdering af sagen.
Se vedlagte bilag.
Kopi til ansøger samt Hasseris Grundejerforening.
Venlig hilsen
Karin Søndergaard
Byggesagsbehandler
Direkte tlf.: 9931 2014

J.nr.:
2020-0440
2020-012049

Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter relevante oplysninger om ejendommen og registrerer de oplysninger,
der er nødvendige for kommunens sagsbehandling. Dette sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer og kontrollerer de modtagne oplysninger 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 link: 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.

