Fra:
Til:
Sendt dato:
Modtaget
Dato:

Dkplan automailer [infhosting@niras.dk]
Teamplan [TMPlan@Hjoerring.dk]
19-01-2018 20:26
19-01-2018 20:26

Vedrørende: Kvitteringsmail til Otto Lind Simonsen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Hjørrings Boligområde ved
Oremosevej, Sindal

Hjørring kommune kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Boligområde ved Oremosevej, Sindal.
Din Kommentar er modtaget d. 19-01-2018 20:27:00
------------------------------------------------------------------------------------Indgivet indsigelse/bemærkning d. 19-01-2018 20:27:00
Vi har registret foelgende i din indsigelse/bemærkning:
Name: Otto Lind Simonsen
Address: Oremosevej 1
Postnr: 9870
By: Sindal
Tlf: 24629995
Email: lind.simonsen@yahoo.dk
Emne: Skel,højde,etage
Kategori: Kommentar
Indhold:
Det er simpelthen for tæt på skel mod eksisterende bolig, hvis man påtænker at bygge i flere etage,r eller byggeriet er 8 m højt.
Vi mener der skal min. være 12 m fra skel over mod Oremosevej 1
byggehøjde der er fastlagt af byggeregelmentet et fint, hvis reglementet går ud fra den oprindelige højde på grundende.
Som det er pt. er der allerede lagt så meget ekstra jord på (Over 1m)
at vi er kommet til at ligge i et hul i forhold til de nye tiltag, samt at de nye bygninger vil komme til at overskride højden fra start pga.
dette.
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Sendt dato:
Modtaget
Dato:

Dkplan automailer [infhosting@niras.dk]
Teamplan [TMPlan@Hjoerring.dk]
19-01-2018 20:36
19-01-2018 20:36

Vedrørende: Kvitteringsmail til Otto Lind Simonsen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Hjørrings Boligområde ved
Oremosevej, Sindal

Hjørring kommune kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Boligområde ved Oremosevej, Sindal.
Din Kommentar er modtaget d. 19-01-2018 20:37:00
------------------------------------------------------------------------------------Indgivet indsigelse/bemærkning d. 19-01-2018 20:37:00
Vi har registret foelgende i din indsigelse/bemærkning:
Name: Otto Lind Simonsen
Address: Oremosevej 1
Postnr: 9870
By: Sindal
Tlf: 2462,9995
Email: lind.simonsen@yahoo.dk
Emne: Glans på Tag
Kategori: Kommentar
Indhold:
Der skal ikke være glans i tegl da det kan være generene for eksisterende bolig på Oremosevej 1 .
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

Fra:
Til:
Sendt dato:
Modtaget
Dato:

Dkplan automailer [infhosting@niras.dk]
Teamplan [TMPlan@Hjoerring.dk]
19-01-2018 20:58
19-01-2018 20:58

Vedrørende: Kvitteringsmail til Otto Lind Simonsen for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Hjørrings Boligområde ved
Oremosevej, Sindal

Hjørring kommune kvitterer hermed for modtagelse af din indsigelse/bemærkning til Boligområde ved Oremosevej, Sindal.
Din Kommentar er modtaget d. 19-01-2018 20:59:00
------------------------------------------------------------------------------------Indgivet indsigelse/bemærkning d. 19-01-2018 20:59:00
Vi har registret foelgende i din indsigelse/bemærkning:
Name: Otto Lind Simonsen
Address: Oremosevej 1
Postnr: 9870
By: Sindal
Tlf: 24629995
Email: lind.simonsen@yahoo.dk
Emne: Tærrænregulering
Kategori: Kommentar
Indhold:
Der er lavet terrænregulering på over 1m mod Oremosevej 1 så Oremosevej 1 pt. ligger i et hul, med risiko for overskydende
regnvand løber ind over grunden.
Det Nye bassin burde måske være lidt dybere så man sikre sig at alt regnvand fra de nye grunde kan løbe der i.
Der er ligeledes lavet terrænregulering nærmere end 1 m fra skel.
Vi mener der min skal være 2 m. fra skel.
Denne mail er afsendt automatisk, og kan derfor ikke besvares.

