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Formandens initialer:

Saq nr. 163

Forslaq til lokalplan nr. 83 for en del af Roskildevej

Journal nr.:

01.02.05 P16/83 -aw/pha

Sag fra:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 148

Lovgrundlag:

Lov om planlægning

Sagsfremstilling:

Med baggrund i Kommuneplanens bestemmelser om, at der skal udar
bejdes en bevarende lokalplan for området langs Roskildevej, har Tek
nisk Forvaltning udarbejdet forslag til lokalplan 83 for en del af Roskilde
vej.
Udarbejdelsen af det nye lokalplanforslag blev fremskyndet af Plan- og
Miljøudvalgets beslutning den 18. december 1997 om nedlægning af et
§14 forbud mod udstykning af ejendommene '
Dette forbud gælder indtil den 18. december 1998, hvor forslaget skal
være offentligt bekendtgjort.
Forslaget indeholder tre hovedelementer:
1 Arealanvendelse, opdelt i 3 delområder: et centerområde og to
boligområder med tilladelse til forskellige former for erhvervs
anvendelse.
2 Bestemmelser, der sikrer bevaring af den oprindelige byggeskik i
området.
3 Forslag til en bedre og mere sikker løsning af de trafikale forhold på
langs og tværs af Roskildevej, som samtidig højner gade/vejrummets
visuelle kvaliteter. Dette sikres ved fastlæggelse af principper for vej
belægning, for beplantning og for parkering.
Hovedelement 3, vejforholdene, vil blive forelagt teknisk udvalg på
udvalgsmødet den 16. November 1998.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Bilag:

Forslag til lokalplan nr. 83.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning anbefaler, at forslaget til lokalplan 83 godkendes til
offentliggørelse i henhold til planlovens § 24.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:
Genoptages på ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998
Beslutninger:

Formandens initialer:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
Udvalget anbefaler følgende ændring:
I delområde 2 udtages mulighed for 2,5 etage - etageantal og byg
ningshøjde og bebyggelsesprocent ændres som svarende til del
område 3.
Udvalgets flertal anfaler:
I § 4 stk. 2 ændres 600 m2 til 700 m2. Der udarbejdes ikke bilag 6.
Bente Nielsen ønsker at 600 m2fastholdes i forslagets § 4 stk. 2.
Der sker en redaktion af § 3 stk. 6 og § 8 stk. 2 for at præcisere reg
lerne ved ændret anvendelse.
§ 7.5-tilføjes max. bygningshøjde 10,5 m i delområde 1.
Forslaget anbefales til Økonomiudvalget og Byrådet med yderligere
indstilling om, at høringsperioden udvides fra 8 uger til 3 måneder og
at der i høringsperioden afholdes orienteringsmøde for beboere og
grundejere i lokalplanområdet.

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

Saq nr. 164

Boliqudbvgninqsplan 1998 - 2009

Journal nr.:

00.01.P10/3757 - pha

Sag fra:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 150

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Til brug for kommunens indberetning til Kommunedata for udarbejdelse
afen befolkningsprognose, har Økonomisk Afdeling forespurgt om et
skøn på forventet boligbyggeri fra 1998 til 2009.
Forvaltningen har ud fra kendte ansøgninger skønnet det fremtidige
boligbyggeri, som det fremgår af vedlagte skema.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Skema der viser boligbyggeriet på adresser.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning anbefaler, at skemaet godkendes som grundlag for
befolkningsprognosen.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
Indstillingen anbefales til Økonomiudvalg og Byråd.

Formandens initialer:

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998
Saq nr. 165

Normalrequlativ for private vandforsvninqer

Journal nr.:

13.02P24/3788

Sag fra:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 151

Lovgrundlag:

Vandforsyningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. Juli 1985 § 55.

Sagsfremstilling:

I følge vandforsyningslovens § 55 stk. 4. skal kommunalbestyrelsen
udfærdige et regulativ for almene vandforsyningsanlæg efter forud
gående forhandling med vandforsyningsanlæggets ejer.
Bygnings- og Miljøafdelingen afholdt et møde med de private vand
værker den 23. april 1998. Mødet indeholdt bl.a. en gennemgang af
normalregulativet, som er udarbejdet af Miljøstyrelsen. Frist for god
kendelse af regulativet i vandværkernes bestyrelser sattes til 1.
september.
Regulativet indeholder regler og bestemmelser om rettigheder og for
pligtelser for det almene vandværk, dets forbrugere og for kommunen.
Det søges gennemført, at enslydende regulativer vedtages for de 7
private vandværker. Dette vil lette sagsbehandlingen fremover og give
ens vilkår for de private vandværkers forbrugere.
Ikke alle regulativer er modtaget endnu. De private vandværkers formænd er blevet rykket telefonisk 2 gange. St. Rørbæk Vandværk har
meddelt, at de først kan godkende regulativet på vandværkets gene
ralforsamling omkring 1. marts 1999.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr 1 af 1996. Normalregulativ for private
vandforsyninger.
Vandforsyningslovens § 55.

Indstilling:

Det indstilles, at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udfærdige regu
lativer for private vandværker med Miljøstyrelsens Normalregulativ som
bindende retningslinie.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
Indstilling tiltrådt.

Frederikssund kommune
Pian og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

Sao nr. 166

Tilbvoninq - Ansøqninq om dispensation fra højdekrav
matr.nr. 254 df Frederikssund bvqrunde samt
overdraqelse af bemvndiqelse til forvaltninqen

Journal nr.:

B 326/98 - kbp.

Sag fra:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 154

Lovgrundlag:

Bygningsreglement for småhuse (BR-S 98).

Sagsfremstilling:

Ole G. Kristiansen har ansøgt om byggetilladelse til opførelse af en til
bygning i VA plan på
og ansøgt om dispensation fra byg
ningsreglementets bestemmelser om det skrå højdegrænseplan.
Tilbygningen ønskes opført ca. 6 meter fra skellet mod den kun ca. 4
meter brede adgangsvej, og altså ca. 10 meter fra modstående vejside.
I henhold til Bygningsreglementet for småhuse BR-S-98 afs. 2.4.1, må
bebyggelsens højde ikke overstige 0,4 x afstanden til modstående vej
side. Tilbygningens tagryg vil overskride denne højdegrænse med ca.
1,3 meter.
Sagen er den 26.10.1998 sendt til høring ved de berørte naboer, som i
henhold til byggelovens bestemmelser har 14 dage til at fremsende en
udtalelse. Eventuelle udtalelser om sagen vil således fremlægge ved
mødet.
I bygningsreglementet findes der lempeligere bestemmelser ved stier og
hvis det drejer sig om en tinglyst adgangsvej for 2 ejendomme og ad
gangsvejen er placeret på grundstykket. Dette er ikke tilfældet her, men
situationen kan sidestilles hermed, da vejens bredde ud for ejendommen
kun er ca. 4 meter. Ved en vejbredde på ca. 7,2 meter ville bygningen
med en afstand på 6 meter fra vejen være lovlig.

Bevilling:

Ingen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Facadetegning og situationsplan

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:
at der meddeles dispensation fra BR-S-98 afs. 2.4.1, således at det skrå
højdegrænseplan må overskrides med op til 1,3 meter, samt at dis
pensationen betinges af, at tilbygningen holdes mindst 6 meter fra
skel mod vej.
at forvaltningen bemyndiges til, efter nabohøring, at meddele dis
pensation til mindre overskridelser af det skrå højdegrænseplan i

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

fremtidige sager, hvis der efter forvaltningen vurdering findes grund
lag for at meddele dispensationen samt
at forvaltningen i modsat fald kan give afslag på dispensationsansøg
ninger, hvis der ikke findes grundlag for meddele dispensation. En
sådan bemyndigelse kan lette sagsgangen og mindske sagsbehand
lingstiden.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
Indstillingen tiltrådt, dog således at kompetencen fastholdes hos
formanden, indtil en samlet revision af kompetenceplan på bygge
sager er drøftet i udvalget.

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

Saq nr. 167

Havestue -

Journal nr.:

B 78/98 - kbp

Sag fra:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 155

Lovgrundlag:

Lokalplan nr. 13 og lov om planlægning.

Sagsfremstilling:

har som ejer af matr.nr. 18 m Græse ansøgt om byg
getilladelse til opførelse af en ny havestue med glasvægge og plasttermo-plader
Ejendommen er omfattet i lokalplan nr. 13. Lokalplanen har til formål at
sikre landsbymiljøet i Græse.
adskiller sig dog fra
, da det udadtil fremstår som et mere traditionelt parcel
husområde der ikke har samme bevaringsværdi som nogle landsbyens
ældre kvarterer.

- matr. nr. 18 m Græse.

Byggeriet kræver dispensation fra lokalplan nr. 13, § 7 og § 8, hvori det
bl.a. fremgår:
"Tage skal udføres som symmetriske sadeltage og tagfladernes vinkel
skal være 40 - 55 grader. Ved tilbygninger dog 1 5 - 5 5 grader.
Beboelsesbygningers ydervægge skal opføres i mursten (Havestuer er
dog ikke et decideret beboelsesrum).
Tilbygninger skal tilpasses den bestående bygning og landsby-miljøet,
mht. materialevalg og udformning.
Tage skal dækkes med teglsten."
ansøgte om byggetilladelsen den 12.03.1998 og fik
efterfølgende besked om, at byggearbejdet var i strid med lokalplanen,
og kommunen modtog først den 18.09.1998 en skriftlig dispensations
ansøgning. Bygnings- og miljøafdelingen konstaterede ved et tilsyn den
21.10.1998, at havestuen var opført og færdiggjort uden kommunens
tilladelse.
Projektet har i overensstemmelse med planlovens § 20 været til høring
ved berørte naboer og grundejerforeningen. Kommunen har i forbindelse
med høringen modtaget svar fra ejeren af
, som har ud
talt sig som positiv overfor at dispensationerne meddeles.
En gennemgang byggesagsarkivet har vist, at der tidligere er givet til
ladelse til etablering af flere overdækkede terrasser med plasttag på
Murkærvænget. Ved tilsynet har Bygnings- og miljøafdelingen bemær
ket: at en af de overdækkede terrasser siden er blevet lukket til en have
stue, at der findes carporte med pvc-trapez-plader, samt at der er etab
leret drivhuse på flere af grundene.
Bevilling:

Ingen.

Formandens initialer:

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller:
at der meddeles dispensation fra Lokalplan nr. 13, § 7 og § 8, således at
havestuen må have plast-tag og glasvægge,
at dispensationen meddeles på betingelse af at havestuen tilpasses
huset mht. farvevalg o. lign. Den opførte havestue er malet blå og
denne farve bør ændres til en mere passende farve.
Byplanafdelingen har foreslået at det betinges at, havestuen males i
en af følgende farver: hvid, lys grå eller en mørk brun farve,
at forvaltningen bemyndiges til at meddele lignende betingede dispen
sationer ved opførelse af havestuer på

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
Indstillingen tiltrådt.

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

Saq nr. 168

Marbæk Lvstbådehavn
Indretninq af boliq i eksist. laqerbvqninq (ca. 94 m2)

Journal nr.:

B 266 / 98

Sag fra:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 156

Lovgrundlag:

Marbæk Lystbådehavn er beliggende inden for strandbeskyttelseslini
en mod Roskildefjord og inden for åbeskyttelseslinien mod Sillebro å.
Marbæk Lystbådehavn er omfattet af Kommuneplan 1997-2009, Ram
mebestemmelser-Fritidsområde F 1.1 Kalvøen og Lystbådehavnene,
som i punkt 2 fastsætter at 2 “ Området skal friholdes for anlæg og be
byggelse som ikke er nødvendig for områdets anvendelse til fritidsom
råde

Sagsfremstilling:

Teknisk Forvaltning har den 22. juli 1998 modtaget en ansøgning om
tilladelse til at indrette en beboelseslejlighed i en eksisterende lager
bygning på Marbæk Lystbådehavn.
Ansøgeren har i sin ansøgning anført at det er nødvendigt for hav
nens drift, at havneassistenten bor på havneområdet.
Ansøgeren henviser yderligere til, at havneanlæg jf. Lov om natur
beskyttelse, § 15, stk. 4.5, ikke er omfattet af forbudet i § 15, stk. 1.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Ingen

Indstilling:

Teknisk Forvaltning anbefaler at det indstilles til Frederiksborg amt at
give den ansøgte tilladelse på vilkår:
at det tinglyses på ejendommen, at ejendommen kun må bebos af en
person, der er ansat som havneassistent til at holde daglig opsyn
med havnen.
at bygningen ikke gøres højere end laden som ligger ved siden af.
at bygningens konstruktion og udseende godkendes af Frederiks
sund kommune.
at der søges og opnås byggetilladelse til projektet.

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
Indstillingen tiltrådt.

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

Saci nr. 169

Forespørqsel fra McDonald’s om placerinq af - oq trafikale
forhold for - McDonald’s på hiørnet af Frederiksborqvei oq
Ådalsvei

Journal nr.:

01.02P15/2718 & 05.00G01/3642 - pf

Sag fra:

Byrådet den 1. September 1998

Lovgrundlag:

Vejloven, Planloven, kommuneplanen

Sagsfremstilling:

Byrådet har I møde den 1. september 1998 vedtaget, at der på visse be
tingelser kan igangsættes lokalplanlægning for en restaurant på hjørnet
af Frederiksborgvej og Ådalsvej.
Betingelserne var - udover de tidligere af byrådet opstillede betingelser,
samt Teknisk Forvaltnigs præciseringer af 24. Juli 1998:
a. at vejprojektet godkendes med den ændring at Frederiksborgvej
forrykkes mod nord
b. at McDonald’s forhandler med NESA om køb af nødvendigt areal,
c. at McDonald’s afholder samtlige udgifter forbundet med
vejomlægning m.m.
d. at bygningsudformningen bearbejdes yderligere og
e. at stiføringen kan rykkes et stykke ind på NESA’s område (ved McDo
nald’s erhvervelse af arealet) for at give mulighed for afgrænsning
med bøgepur.
McDonald's har - med henvisning til møde med borgmesteren den 8.
Oktober 1998 - den 23. oktober 1998 fremsendt meddelelse om, at der
opnået tilsagn fra NESA om at kunne råde over de nødvendige arealer
Samtidig fremsendes kopi af tilbud fra byplanarkitektfirmaet Hasløv og
Kjærsgaard om medvirken i lokalplanlægningen.
Endelig fremsendes en udateret og usigneret tegning over et tredje
facadeforslag.
I et supplerende brev af 11. November 1998 har McDonald’s oplyst, at
tegningen er udført af arkitektfirmaet Rudolf Lolk, Esbjerg.
Dette tredje facadeforslag adskiller sig fra de to foregående ved at der
nu er tale om et tag, der er helt lukket. I modsætning til de oprindelige
forslag, hvor tagformen dækkede over et skjult nedsænket fladt tag, der
indeholdt diverse udluftningsrør med videre.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Kopi af McDonald’s brev af 23.10.98 med tilhørende tegninger (alternativ
3).

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

Kopi af McDonald’s brev af 11. November 1998,
Kopi af tidligere fremsendte tegning af 11.06.98 (alternativ 2).

Indstilling:

Teknisk Forvaltning anbefaler
at udvalget tager stilling mellem de to viste alternativer, idet det fra
McDonald’s pr. telefon er tilkendegivet, at yderligere bearbejdelse af
facaderne ikke er acceptabel for firmaet samt, at et eventuelt krav herom
fra Byrådets side vil medføre, at firmaet trækker sin ansøgning om pla
cering i Frederikssund tilbage.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
Udvalget tiltrådte forslag 2 med ønske om mørkt murværk.
Birgit Madsen kan ikke godkende nogen af forslagene.

Formandens initialer:

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Saq nr. 170

Opstillinq af midlertidiq pavillon på
Frederikssund markjorder

, matr.nr. 1 ea

Journal nr.:

B 383/98

Lovgrundlag:

Kommuneplanens rammeområde E 1.1 og BR-95.

Sagsfremstilling:

Ejeren, BST Frederiksborg amt vest ApS, søger tilladelse til opstilling af
midlertidig pavillon på ejendommen i 1 år.
Området er ikke lokalplanlagt, men holdt uden for lokalplan 59. Ved en
revision af lokalplan 59 kan det overvejes samtidig at inddrage grund
stykket i den nye lokalplan, men indtil dette er sket er det kun Kommu
neplanens rammebestemmelser og bestemmelserne i Byggeloven og
Bygningsreglement, BR-95 der regulerer byggeri på ejendommen.
Ifølge Kommuneplanens rammebestemmelser er der ingen hindringer
for at placere en bygning på det pågældende sted.
Pavillonen opføres på med parkeringsarealet, uden fundament, og
kræver derfor dispensation fra BR-95 kap. 5.1, stk. 3.
I byggetilladelsen til den eksisterende erhvervsbygning er antallet af par
keringspladser godkendt til 19 stk., placering af den ansøgte pavillon vil
blokere for 5 stk. parkeringspladser, og kræver derfor dispensation fra
BR-95, kap. 2.1.3, stk. 2.
Der er ingen bestemmelser om tagform eller tagmateriale, dog skal byg
ningens højde overholde bestemmelserne i BR-95 kap. 3.2, stk. 1 a.

Bevilling:

Ingen

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:

Ingen

Bilag:

Situationspian

Indstilling:

Forvaltningen anbefaler ,at der gives de dispensationer som muliggør
opsætning af pavillonen midlertidig i 1 år på følgende vilkår:
at pavillonen placeres, så dens nordfacade flugter med det eksisterende
udhus’ nordfacade.
at der fremsendes detailprojekt til byggeriet, med plan- snit- og
facadetegninger.
at der søges og opnås byggetilladelse til projektet før pavillonen
opsættes.

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

at der redegøres for hvor der etableres 5 stk. reserve parkeringspladser,
som erstatning for de 5 stk. hvor pavillonen placeres.
at det tinglyses på ejendommen at tilladelsen er midlertidig og gælder 1
år fra tilladelsens dato.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
Indstillingen tiltrådt.

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

Sag nr. 171

Forvaltningen orienterer

Sag fra:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr 157

1 Sag nr. 136 pkt. 2, behandlet på Pian og Miljøudvalgets møde
den 8. oktober 1998
, matr.nr. 10 f Græse. Teknisk Forvaltning har
anket amtets meddelelse om tilladelse til at bibeholde hal, som
besluttet af udvalget.
2 Nyt bygningsreglement for småhuse
Bilag: brev fra Bolig- og Byministeriet
3 Værkstedslokaler på Falkenborgskolen,
, matr. nr.
127 a m.f!. Frederikssund bygrunde
Der er meddelt dispensation for indretning af værkstedslokaler for
bestemmelser om niveaufri adgang, rumhøjde og gulv under
terræn.
4 Opførelse af garage på 75 m2,
, matr.nr. 22
Snostrup
Der er givet afslag til dispensation i henhold lov om by og
landzoner

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:
Udsat ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
ad 1 Udvalget ønsker orientering om tidligere sagsbehandling i
denne sag i 1992.
ad 2 Forvaltningen redegør ved næste status for byggesagsbehand
lingen om de ændrede retningslinier
ad 3 Til efterretning.
ad 4 Til efterretning.

Formandens initialer:

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Sag nr. 172____________

Eventuelt

Sag fra:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr. 158

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
Intet.

Frederikssund kommune
Plan og Miljøudvalget
17. november 1998

Formandens initialer:

Lukket møde
Sag nr. 173

________

Eventuelt

Sag fra:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998 sag nr.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 12. november 1998:
Udsat til ekstraordinært møde den 17.11.1998 kl. 16.30.

Beslutninger:

Plan og Miljøudvalgets møde den 17. november 1998:
Intet.

