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Havnen 52, Øster Hurup, 9560 Hadsund - Ansøgning om tilladelse
efter lokalplan O. 03.01, § 6, stk. 2 til at etablere ti nye skure.
Havnens bestyrelse ønsker at opføre yderligere ti skure i forbindelse med de eksisterende
på Øster Hurup Havn. Skurene er i samme stil som de eksisterende og ønskes placeret
som vist på oversigts kortet herunder. De søger derfor om tilladelse fra Mariagerfjord
Kommune i overensstemmelse med Lokalplan O.03.01 for Øster Hurup Havn, § 6, stk. 2
der siger, at bygningers placering skal godkendes af Mariagerfjord Kommune.
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Bemærkninger til ansøgningen
Ifølge Planloven § 20 kan kommunen først give tilladelse efter bestemmelserne i en
lokalplan jf. Planlovens § 19, når der er gået mindst 2 uger efter, at kommunen har givet
skriftlig orientering om ansøgningen til blandt andet ejere, og brugere, i det område, som
er omfattet af planen samt til naboerne til den pågældende ejendom.
Hvis du har bemærkninger til ansøgningen om dispensation, skal du sende dem pr. mail til
raadhus@mariagerfjord.dk eller til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Ndr.
Kajgade 1, 9500 Hobro inden den 17. april 2020.
Spørgsmål og bemærkning
Hvis I har spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte mig på 97113680 eller på
bhald@mariagerfjord.dk.
Venlig hilsen
Britt Hald,
Byplanlægger
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Orientering om vores behandling af dine personoplysninger

Mariagerfjord Kommune har modtaget oplysninger fra dig. Når vi modtager personoplysninger, er vi
forpligtet til at give dig en række oplysninger, som du kan læse om i dette brev. Reglerne herfor fremgår af
databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14.
Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle og træffe afgørelse vedrørende din
henvendelse. På forrige side fremgår sagens formål.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger kan variere mellem typerne af ansøgning,
men vil følge af:
Planloven, Byggeloven, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Udstykningsloven,
Ejendomsavancebeskatningsloven, Byfornyelsesloven, BBR-loven, Lov om varmeforsyning og Lov om
offentlige veje, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Miljøoplysningsloven, Persondataforordningens
artikel 6, stk. 1 litra c og e, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger om dig, så som navn, adresse,
telefonnummer og e-mail. Vi bruger cpr-nummer for at kunne sende digital post.
Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til andre myndigheder eller organisationer.
Din adresse kan dog blive offentliggjort som en del af sagsbehandlingen.
Derudover kan der forekomme situationer, hvor vi alligevel er forpligtet til at udlevere
personoplysningerne, herunder hvis vi bliver det pålagt af en retsinstans eller lov.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Mariagerfjord kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget
om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Mariagerfjord kommune
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
CVR-nr.: 29 18 94 55
Telefon: 97 11 30 00
Mail: raadhus@mariagerfjord.dk
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte
vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på:
E-mail: dbr@mariagerfjord.dk
Opbevaring af dine personoplysninger, rettigheder og klagemuligheder:
Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger herunder opbevaring, dine rettigheder samt
om dine klagemuligheder til Datatilsynet på kommunens hjemmeside:
https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse
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