#BREVFLE

Pseudonym
Gravsholtvej 26
9310 Vodskov

04. marts 2021

HR Stab, BLF

Gravsholtvej 26 9310 Vodskov - Nedrivning af lade BBR BYG NR. 2

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning
Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af
en bevaringsværdig bygning, der i dag har status som udhus på ejendommen matr. nr. 20 a, Horsens By, Horsens.
Når Aalborg Kommune modtager en ansøgning om tilladelse til nedrivning af
en bevaringsværdig bygning, foretages der en vurdering, bl.a. i forhold til,
hvilke bestemmelser bygningen er omfattet af, og i forhold til hvor høj bevaringsværdien er. Derefter skal kommunen beslutte, om der skal gives en
nedrivningstilladelse, eller om man vil nedlægge et forbud mod den ansøgte
nedrivning.
Bygningen er udpeget som bevaringsværdig i SAVE registeret. Bygningen er
registreret med en bevaringsværdi på 5. Aalborg Kommune er indstillet på at
give tilladelse til nedrivningen.
Nedrivningsansøgningen skal offentliggøres i 4 uger jf. § 18, stk. 2 i lov om
bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer med mulighed for at
komme med bemærkninger.
Eventuelle indsigelser mod nedrivningen skal fremsendes, så de er kommunen i hænde senest den 01-04-2021. Efter fristens udløb vil kommunen træffe endelig afgørelse i sagen.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Michael Andreassen,
Studentermedhjælper, tlf. 22195411 eller e-mail byggeri@aalborg.dk
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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.
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