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Udkast til afgørelse - Jernbanegade 55A-C, 9500 Hobro - Mulig
asbestforurening i tørrerum
På baggrung af din henvendelse om asbest i tørrerummet under
Jernbanegade 55A-C har vi rettet henvendelse til Hobro Boligforening.
Hobro Boligforening har d.d. oplyst os om, at de har fået foretaget en
undersøgelse af forholdet af Dansk Miljørådgivning, samt underrettet dig om
resultatet heraf i mail af 7. marts 2019.
Konklusionen er, at de rør der er hul ind til isoleringen i er isoleret med
mineraluld, som ikke indeholder asbest og ikke udgør en sundhedsfare. Der
er andre rør der er isoleret med asbest, men disse er ikke brudte, hvorfor de
ikke udgør en sundhedsfare.
Kommunen agter derfor ikke at foretage et tilsyn efter byfornyelsesloven, eller
tage andre tiltag i relation til din henvendelse.
Inden vi træffer endelig afgørelse har du mulighed for at komme med dine
bemærkninger i sagen. For god ordens skyld har jeg vedhæftet rapporten fra
Dansk Miljørådgivning. Jeg skal have dine bemærkninger inden 14 dage fra
d.d.
Du er velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen
Sanne Kyndi Skovmose
Jurist
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Orientering om vores behandling af dine personoplysninger
Mariagerfjord Kommune har indhentet eller modtaget oplysninger om 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:
Byfornyelsesloven, byggeloven, planloven og 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. Der kan dog 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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