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1.
Meddelelser fra formanden.

2.
Der er givet tilladelse/accept til
følgende:

. .

2 1

matr. nr. 2-d Venslev by, Ferslev,
- indretning af 9 lejlig
heder i eksisterende bygning - j.nr.
96-1990.
2.2.
matr. nr. 96-b Skuldelev by, Skulde
lev,
- tilbygning til
sommerhus - j.nr. 66-1992.
2.3.
matr. nr. 1-hz Skibby by, Skibby,
- tilbygning i 2 etager
til erhverv - j.nr. 92-1992.
2.4.
matr. nr. 29-b Skibby by, Skibby,
- inddragelse af carport
til beboelse - j.nr. 96-1992.
2.5.
matr. nr. 5-af Skibby by, Skibby,
Marbækskolen - konverte
ring af eksisterende oliefyret cen
tral til naturgas - j.nr. 100-1992.

26. n o v . 199 2.
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2.6.
matr. nr. 3-ed Skibby by, Skibby,
Nordhøj - konvertering
af eksisterende oliefyret central til
naturgas - j.nr. 101-1992.
2.7.
matr. nr. 3-ba Skibby by, Skibby,
De Gamles Hjem - kon
vertering af eksisterende oliefyret
central til naturgas - j.nr.
102-1992.
2 .8 .

matr. nr. 11-c Skibby by, Skibby,
Genbrugscentralen konvertering af eksisterende oliefy
ret central til naturgas - j.nr.
103-1992.
2.9.
matr. nr. 3-c Skibby by, Skibby,
- ombygning af stueetage
til grill- og pizzabar - j.nr.
105-1992.
2.10.
matr. nr. 7-ee Skibby by, Skibby,
- udestue - j.nr. 106-1992.
2.11.
matr. nr. 9-cq Vellerup by, Vellerup,
- indretning af garde
robe i eksist. vindfang - j.nr.
107-1992.
2 . 12,

matr. nr. 10-e Skibby by, Skibby,
Fritidscentret - konverte
ring af eksisterende oliefyret cen
tral til naturgas - j.nr. 109-1992.

1992.
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2.13.
matr. nr. 44-a Skuldelev by, Skulde
lev,
- indretning af
beboelse i eksisterende udlænge j.nr. 111-1992.
2.14.
matr. nr. 50-b Skuldelev by, Skulde- carport - j.nr.
lev,
112-1992.
2.15.
matr. nr. 1-fg Skibby by, Skibby
- vinterhave - j.nr.
113-1992.
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3.
Efterretningssager.
3.1.
Trafikministeriet fremsend
er den 23. oktober 1992 bekendtgørel
se nr. 823 af 29. september 1992 af
lov om hyre- kørsel, der omfatter æn
dringer ved- rørende restancer til
det offentlige inden for hyrekørsels
området.
J.nr. TF 22.11
3.2.
Trafikministeriet fremsender den 2.
november 1992 kopi af skrivelse til
Chaufførernes Fagforening vedrøren
de foreningens pressemeddelelse om
gener ved kørsel over trafikbump.
Ministeriet mener ikke, at der
grundlag for at antage, at kørsel
over bump er skadelig.
J.nr. TF 05.13.00
3.3.
Miljøstyrelsen, Affald- og genanven
delseskontoret meddeler i skrivelse
af 28. oktober 1992, at rådet vedrø
rende genanvendelse og mindre forure
nende teknologi på møde den 27. okto
ber 1992 har vedtaget, at der ikke
ydes yderligere standardtilskud til
2-delt indsamling og hjemmekomposte
ring af organisk affald fra private
husstande i 1992.
J.nr. TF 07.01.05
3.4.
Frederiksborg amt, Miljøafdelingen
fremsender den 29. oktober 1992
rapportering af tilstand og udvikling
i vandløb, søer og kystvande på bag
grund af det overvågningsprogram, som
amtet udfører i forbindelse med vand
miljøplanen. Resultaterne er fra
overvågningen 1991.
J.nr. TF 09.00P01
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3.5.
Frederiksborg amt, Miljøafdelingen
fremsender den 4. november 1992
folderen "Vandkvalitet og vandforbrug
1991".
J.nr. TF 13.02.00
3.6.
Hovedstadsregionens Naturgas I/S
fremsender den 6. november 1992
referat af repræsentantskabsmødet
fredag den 30. oktober 1992.
J.nr. TF 13.11.00
3.7.
Skov- og naturstyrelsen har den 26.
oktober 1992 sendt en handlingsplan
for råstofindvinding på havområdet.
Rapporten omfatter ikke skallegrav
ningen i Roskilde fjord, der vil
blive behandlet i en særlig rapport,
der for tiden er under udarbejdelse i
en arbejdsgruppe, hvor kommunen er
repræsenteret.
J.nr. TF 01.09
3.8.
Skov- og naturstyrelsen fremsendte
den 21. september 1992 et forslag til
grænser for støj fra skalleindvindin
gen på Roskilde fjord.
Skibby kommune meddeler i skrivelse
af 29. oktober 1992, at forslaget
tiltrædes.
J.nr. TF 01.09G01
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3.9.
Teknisk forvaltning meddelte den 26.
oktober 1992 KTAS tilladelse til
nedlægning af kabel i Østbyvej og
Torpevej på sædvanlige vilkår.
J.nr. TF 05.12.00G01
3.10.
Teknisk forvaltning meddelte den 3.
november 1992 NESA tilladelse til
nedlægning af kabel fra Stærevænget
ad Vigvejen på sædvanlige vilkår.
J.nr. TF 05.12.00G01
3.11.
Teknisk forvaltning meddelte den 17.
november 1992 HNG tilladelse til ned
lægning af distributionsledning i By
gaden på sædvanlige vilkår.
J.nr. TF 05.12.00G01
3.12.
Miljøministeriet, Planstyrelsen
fremsender for Statens bygnings
fredningsfond Å r sb e r e tn in g 1991,

2 5 - å r e t fo r fo n d en s virk som h ed .

J.nr. TF 01.10
3.13.
DUOBUS, Gammel Køge Landevej 3, 2500
Valby fremsender med skrivelse af 16.
november 1992 det første nyhedsbrev
vedrørende forsøg med en ny type
meget miljøvenlige busser, der både
kan køre på strøm og på diesel.
L
Busserne skal køre i en forsøgsperi
ode på 1 år fra Rådhuspladsen til
Hans Knudsens Plads, hvorefter man
vil vurdere resultaterne.
Der vil løbende blive tilsendt et
nyhedsbrev til orientering.
J.nr. TF 13.05.00
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3.14.
Levnedsmiddelkontrollen i Frederiks
sund fremsender den 18. november 1992
kopi af skrivelse til ejeren af
hvori meddeles, at re
sultaterne af mejeriets kvalitets
undersøgelser af mælken fra besæt
ningen fortsat er utilfredsstillende.
Skrivelsen er vedlagt bilag, hvori
opridses 5 punkter til afhjælpning af
problemet.
Ejeren er meddelt en frist på 3 måne
der til nedbringelse af celletallet.
I modsat fald vil besætningens god
kendelse til levering af mælk til
produktion af konsummælk blive til
bagekaldt.
Levnedsmiddelkontrollen følger sagen
op.
J.nr. TF 09.12.01K03
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3.15.
Cykel- og vandresti omkring Isefior
den og Roskilde Fjord
J.nr. TF 05.04.00G01
Odsherreds Turistbureau og Dansk Fri
tidsforum samt de tre Odsherred kommuner har igangsat et projekt om
planlægning af et stiforløb omkring
Isefjorden og Roskildefjorden.
Forvaltningen har medvirket med rent
praktiske oplysninger omkring udar
bejdelsen.
Kommunen vil få tilsendt forslaget
før det præsenteres på et borgmester
møde for de berørte kommuner.
Ideen falder fint i tråd med kommu
nens egne planer om erhvervsudvikling
og turisme.
Da stiføringen vil gå langs Selsøvej
igennem det område, som er omfattet
af den igangværende fredningssag, må
kommunen rette henvendelse til Fred
ningsnævnet om, at der optages en be
stemmelse om, at fredningen ikke er
til hinder for gennemførelse af sti
pr ojektet.
Henvendelsen til Fredningsnævnet af
venter modtagelsen af stiprojektet.

2 6 . n ov. 1992.
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3.16.
Bygge- og boligstyrelsen, 6. kontor
meddeler i skrivelse af 26. oktober
1992, at styrelsen på grundlag af
statusopgørelse pr. 5. oktober 1992
har noteret, at Skibby kommune ikke
forventer at bruge kvote på 16 priva
te andelsboliger i indeværende år.
Tilsagnsrammen på disse boliger
betragtes hermed som bortfaldet.
J.nr. TF 03.02.00
3.17.
Frederiksborg statsamt fremsender med
skrivelse af 3. november 1992 kopi af
skrivelse til
hvori
meddeles, at statsamtet ikke kan fo
retage videre i sagen vedrørende byg
gelovsklage angående terrænregulering
på ejendommen matr. nr. 6 au Vellerup, beliggende
J.nr. TF 02.01.00G01
3.18.
Genopførelse af nedbrændt hus
i

'¡A Y
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J.nr. TF 01.03.00.G01
Frederiksborg amt har ved skrivelse
af 12. november 1992 meddelt afslag
på ansøgning om at genopføre et 45 m2
hus på ejendommen
matr.
nr. 11-e Skuldelev by, Skuldelev.
Afslaget kan inden 4 uger påklages
til Overfredningsnævnet.
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3.19.
Zonetilladelse til opførelse af
beboelsesbygning
J.nr. TF 1-1992
Frederiksborg amt har ved skrivelse
af 30. oktober 1992 meddelt zonetil
ladelse til at opføre en beboelses
bygning og en garage i tilknytning
til en bestående driftbygning på
landbrugsejendommen,
matr. nr. 24-c Vejleby by.
Tilladelsen kan påklages inden 4 uger
efter offentliggørelsen.

3.20.
Orientering om byggesag
J.nr. TF 44-1992
Teknisk forvaltning erfarede d. 14.
april 1992, at der på ejendommen
matr. nr. 1-gt Skibby by,
Skibby var byggeri igang, til hvilket
der ikke var givet tilladelse.
Samme dag blev der i henhold til byg
gelovens § 16 påbudt standsning af
byggeriet.
D. 22. april 1992 anmelder ejeren et
18 m2 udhus til opførelse.
D. 24. april 1992 gives "Meddelelse
om byggearbejde" på betingelse af,
"at ingen del af udhuset må opføres
nærmere vejmidte end 11,0 meter, sva
rende til 7,0 meter fra vejskel, jfr.
Partiel byplan nr. 4".
Byggeriet er ikke færdigmeldt.
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3.21.
Anke over udvalgets afgørelse vedrø
rende etablering af autoværksted på
ejendommen
J.nr. TF 01.02.05G01
/ CtSj-cf

cp

Planstyrelsen har afgjort ovenstående
klagesag.
Styrelsen har ikke givet klageren
medhold.
3.22.
j&cts)
Afslag på ansøgning om oprettelse af
nv landbrugsejendom
J.nr. TF 01.03.04G01
Jordbrugskommisionen har meddelt
afslag til opdeling af ovennævnte
ejendom i 2 landbrugsejendomme.
Frederiksborg Amt finder derfor ikke
anledning til at realitetsbehandle
sagen i henhold til landzonebestemmelserne.
3.23.
Dispensation til at grave en sø
Koholm Mose
J.nr. TF 01.05.04G01
Frederiksborg Amt har meddelt dispen
sation i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 til at grave en sø på
ca. 2.500 m2 på ejendommen matr.nr.
8-a Skuldelev by, Skuldelev. Land
skabsafdelingen er part i projektet,
der financieres via Frederiksborg
Amts naturforvaltningsmidler.
Dispensationen må ikke udnyttes før
klagefristen udløber den 11. dec.
1992.

3,2.2. -
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3.24.
Tilladelse til opførelse af læskur på
ejendommen
J.nr. TF 01.05.00G01
Fredningsnævnet har den 21. oktober
1992 tilladt ejeren at opføre et ca.
3x5 m læskur i træ med græstørv på
taget til brug for heste i en gammel
grusgrav på ejendommen.
3.25.
Ændret anvendelse af overflødiggjort
landbrugsbygning på ejendommen
J.nr. TF 01.03.04G01
Forvaltningen har meddelt ejeren af
ovennævnte ejendom, at den ansøgte
ændrede anvendelse ikke kræver tilla
delse i henhold til Planloven og Byg
geloven.
3.26.
Endelig godkendelse af projekt til
individuel naturgasforsvning af Skib
by bv
J.nr. TF 13.11.00G01
HNG meddeler i brev af 2. november
1992, at Energistyrelsens krav til
antal tilsluttede forbrugere til
naturgasnettet nu er opfyldt.
Af hensyn til godkendelse inden fy
ringssæsonens start er godkendelses
skrivelse til HNG og kopi til Energi
styrelsen fremsendt øjeblikkeligt ved
borgmesteren.

26.

HOV.

199 2.
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4.
Tilslutningspligt til naturgas i
Venslev og Skibby
J.nr. TF 13.03.00G02
Afgøres af byrådet
I naturgasprojekterne for Venslev og
Skibby er der en bestemmelse om til
slutningspligt for nyt byggeri og ved
større ombygninger, hvor ejendommens
varmeanlæg udskiftes.
Af hensyn til en hurtig gennemførelse
af naturgasprojektet blev beslutnin
gen om tilslutningspligten udskudt.
Såfremt Byrådet beslutter sig for
tilslutningspligt skal det meddeles
skriftligt til ejerne af de berørte
ejendomme sammen med oplysning om
godkendelsen af naturgasprojektet
samt oplysninger om klageadgang og
klagefrist. Tilslutningspligten skal
tinglyses på de enkelte ejendomme.
Klagefristen er 4 uger, og klagen be
handles af Energistyrelsen.
Administrativ kan det anbefales at
beslutte tilslutningspligt for nv be
byggelse . da det er en overkommelig
opgave at håndhæve, da pligten ikke
er byrdefuld for de berørte grundeje
re, og da den er rimelig i forhold
til naturgasselskabets investerings
planlægning.
Tilslutningspligt til eksisterende
bebyggelse er arbejdskrævende at
håndhæve og vil nemt kunne opleves
som et overgreb af de berørte grund
ejere. Det gældende elopvarmningsfor
bud sammen med en god omtale af na
turgasprojektet er nok den bedste mo
tivering til overgang til naturgasop
varmning.
Forvaltningens indstilling
Det anbefales at vedtage tilslut
ningspligt til naturgasnettet for ny
bebyggelse i forsyningsområderne i
Venslev og Skibby i henhold til "Be
kendtgørelse om tilslutning mv. til
kollektive varmeforsyningsanlæg" nr.
196 af 22. marts 1991 § 2 og § 5.
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5.
Kollektiv trafikplan 1993
J.nr. TF 13.05.00G02
Afgøres i udvalget
HT og DSB har i fællesskab udarbejdet
Kollektiv Trafikplan 1992.
Planen fastlægger de kvalitetsmål som
HT og DSB arbejder hen imod. Dernæst
beskrives principper for den regiona
le og lokale trafikbetjening. Desuden
beskrives konkrete anlæg og tiltag,
hvad angår infrastruktur, udbygning
af terminaler, busser, og tog, infor
mation og takstsystemer samt de han
dicappedes specielle forhold.
I opslag 3.7 og 9.3 omtales "en hur
tigere linie Frederikssund - Skibby Kirke Hyllinge - Gevninge - Svogers
lev - Roskilde søges tilvejebragt in
den for den korte tidshorizont frem
til 1977".
HT og DSB vil gerne have tilsendt
kommentarer inden udgangen af januar
1993.
Del af opslag 3.7 vedlagt.
Forvaltningens indstilling

HT tilskrives, at Skibby kommune vil
etablere holdepladsanlæg for hurtig
bus inden sommerkøreplanens ikraft
træden 199 3.
Desuden ønskes en regionalbuslinie
Skibby - Holbæk optaget i trafikpla
nen.

26. nov. 1992.
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J
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Forsyning fra Nv Krogstrup vandværk.
Jægerspris kommune.
J.nr. TF 13.02.10G01
Afgøres af udvalget
Ejerne af ejendommene
har i skrivelse af 12. novem
ber 1992 anmodet Skibby kommune om
godkendelse til at blive tilsluttet
Ny Krogstrup vandværk i Jægerspris
kommune.
De 3 ejendomme er beliggende yderst
i Skibby kommune, hvor det er eneste
mulighed for tilslutning til almen
vandforsyning.
Jægerspris kommune er indstillet på,
at der leveres vand over kommunegræn
sen.
Forvaltningens indstilling;

Skibby kommune har ingen indvendinger
mod at de 3 ejendomme forsynes fra Ny
Krogstrup vandværk.

26. nov. 1992.
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7.
Betalingsvedtægt for kloakforsyningen
J.nr. TF 06.01.00P24
Afgøres af udvalget
Byrådet har på møde den 19. august
1992 bemyndiget miljø- og teknikud
valget til at afgøre sagen, dog på
betingelse af, at udvalget er enigt
og fuldtalligt.
Forvaltningen har udarbejdet oplæg
til ny betalingsvedtægt i henhold til
miljøministeriets lovbekendtgørelse
nr. 644 af 21. juli 1992 om beta
lingsregler for spildevandsanlæg m.v.
Sagen har senest været behandlet af
udvalget den 29. oktober 1992, hvor
forslaget blev indstillet til godken
delse i ØK (udvalget var ikke fuld
talligt).
Økonomiudvalget besluttede på møde
den 10. november 1992, at sende sagen
til fornyet behandling i miljø- og
teknikudvalget, idet Miljøplan den
9. november 1992 fremsendte forslag
om en tilføjelse vedrørende Skuldelev
Strand.
Forvaltningen har efter drøftelse med
Miljøplan udarbejdet nyt forslag til
betalingsvedtægt.
Revideret forslag til betalingsved
tægt vedlægges.
Forvaltningens indstilling
Det reviderede forslag til betalings
vedtægt godkendes.
Betalingsvedtægten offentliggøres i
Lokalavisen.
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Ansøgning om tillægsbevilling til
etablering af parkeringsbane m.m. ud
for Hovedgaden
J.nr. TF 00.01005
Afgøres af byrådet
I forbindelse med salget af Hovedga
den
blev det aftalt, at der skulle
etableres en parkeringsbane og et
plankeværk ud for ejendommen. Til
etableringen har byrådet den 22.
april 1992 givet en anlægsbevilling
på kr. 50.000 financieret af salgs
indtægten.
Efter arbejdernes udførelse kan an
lægsudgiften opgøres til ialt
kr. 66.120.
Årsagen til budgetoverskridelsen
skyldes, at anlægsudgiften oprindelig
er anslået for lavt.
Der søges om en tillægsbeviling til
anlægsudgiften på kr. 16.000 financi
eret af kassebeholdningen.
Forvaltningens indstilling.

Det indstilles, at der ydes en til
lægsbevilling på konto 237 00 850 08
på kr. 16.000 financieret over kasse
beholdningen.
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9.
Kloakering af Onsved bv
Licitation
J.nr. TF 06.11.01022
Afgøres af byrådet
Kloakeringen af Onsved by har været
udbudt i offentlig licitation.
Ved licitationen den 17. november
1992 indkom ialt 9 tilbud, hvis
størrelse fremgår af vedlagte notat
af 19. november 1992 fra Miljøplan.
Det fremgår af notatet, at Miljøplan
ikke kan anbefale, at arbejdet over
drages til den lavestbydende,
tilbudssum kr. 800.823.
Det anbefales istedet, at arbejdet
overdrages til næstlavestbydende,
med en tilbudssum på kr. 922.225.
Sidsnævnte har tidligere udført ad
skillige arbejder for kommunen på
tilfredsstillende måde.
Forvaltningens indstilling.
Det indstilles, at arbejdet overdra
ges til næstlavestbydende for en til
budssum på kr. 922.225.
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10.

Kloakering af Onsved
Anlægsbevilling
J.nr. TF 06.11.01005
Afgøres af byrådet
Til kloakeringen af Onsved by er der
i budget 1992 afsat et rådighedsbeløb
på kr. 1.400.000, konto 052 30 845 50
På grundlag af den afholdte licitati
on har Miljøplan A/S udarbejdet et
samlet overslag på kr. 1.250.000.
Til gennemførelse af kloakarbejdet
søges om frigivelse af en anlægsbe
villing på kr. 1.250.000.
Arbejdet er forudsat udført i perio
den ca. 1. december 1992 - 1. april
1993.
Forvaltningens indstilling.
Det anbefales, at der gives anlægs
bevilling på kr. 1.250.000, konto
052 30 845 50 til kloakering af Ons
ved.
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11.

Dispensation for garagebygnings pla
cering i forhold til byggelinie mod
ve*
J.nr. TF 99-1992
Afgøres af udvalget
Ejeren af ejendommen
matr. nr. 1-ec Skibby by, Skibby, har
i forbindelse med anmeldelse af en
garage ansøgt om dispensation til at
placere garagen i en afstand af 12,0
m fra vejmidte (vendepladsmidte).
I henhold til Partiel byplan nr. 4 er
der ud ejendommen fastlagt en bygge
linie på 13,0 m.
Det fremgår af samme byplans § 4,
stk. 2, at garager ikke må opføres
nærmere den for bebyggelsen langs ve
jen fastsatte byggelinie end 5,0 m.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling

Der meddeles dispensation fra Partiel
byplan nr. 4, § 4, stk. 2 og § 10,
stk. 3 til at opføre garagen i en af
stand af 12,0 m fra vejmidte.
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12.
Dispensation fra fredningsbestemmel
ser til at opføre tilbygninger til
bestående enfamilieshus
J.nr. TF 108-1992
Afgøres af Fredningsnævnet og Frede
riksborg amt.
På ejendommen
matr.
nr. 77-x Skuldelev by, Skuldelev er
der ved skrivelse af den 25. oktober
1992 ansøgt om tilladelse til at op
føre 2 tilbygninger til eksisterende
enfamilieshus, samt udførelse af tag
etage på eksisterende udhus.
Ejendommen er omfattet af "Skuldelev
Ås-fredningen" og ligger endvidere
inden for strandbeskyttelseslinien.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling
Ansøgningen fremsendes til Frednings
nævnet og Frederiksborg amt med anbe
faling af, at der foretages tilbyg
ning til enfamilieshusets nordside og
at der eventuelt kan udføres nyt tag
som sadeltag på udhuset med højst 45°
taghældning, og således at udhustaget
overholder bestemmelserne i BR-S85,
12.5.1 om højde i forhold til nabo
skel.
Opførelse af glasvinterhaven mod syd
og udførelse af 1. sal på udhuset kan
ikke anbefales.
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13.
Dispensation for beboelses afstand
til naboskel
J.nr. TF 114-1992
Afgøres af udvalget
Ejeren af ejendommen
raatr. nr. 6-f Ferslev by, Ferslev har
ansøgt om tilladelse til at indrette
en eksisterende garagebygning til be
boelse.
Afstanden fra garage til naboskel er
1,4 m.
Tilladelse til at indrette beboelsen
i garagen som ansøgt kræver dispensa
tion fra BR-S85, 2.4.1., idet afstan
den fra enfamilieshuse til skel i
henhold til bestemmelsen skal være
mindst 2,5 m.
Skibby kommune ejer naboejendommen.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling

Skibby kommune, som ejer af naboejedommen, har intet at indvende imod,
at der på
indrettes bebo
else i en afstand af 1,4 m fra nabo
skel .
Der meddeles dispensation fra BR-S85,
2.4.1. til at indrette beboelse i ga
ragen, hvis afstand til naboskel er
1,4 m.

26. nov. 1992.

Formandens
initialer

Blad nr.

322

Dag og år

MI L J Ø - OG
TEKNIKUDVALG

14.
Tilladelse til udførelse af 3-rammede
vinduer og tagkvist
J.nr. TF 116-1992
Afgøres af udvalget
Arkitekt Jørgen Kjær Hansen har for
ejeren af ejendommen
matr. nr. 13 Østby by, Selsø ansøgt
om tilladelse til at genopføre et en
familieshus.
Huset genopføres med en anden place
ring og med en andet udseende end det
nedbrændte hus.
Samtidig ansøges om tilladelse til at
udføre 3 gavlvinduer som 3-rammede,
samt til at anbringe en tagkvist på
[Bset.
Ejendommen ligger i et område i Øst
by, for hvilket der i henhold til Lo
kalplan nr. 35 gælder særlige bestem
melser:
Ifølge §6, stk. 4 må der ikke uden
særlig tilladelse anbringes kviste.
Det fremgår af § 7, stk. 4, at vindu
er skal udføres 2-rammede og side
hængslede.
Ejendommen er endvidere omfattet af
lokalplanens særlige bevaringsbestem
melser, hvilket betyder, at byrådets
tilladelse skal indhentes inden ned
rivning, ombygning, m.v.. Byrådet kan
ved bl.a. ildsvåde tillade eller kræ
ve bebyggelse opført i princippet med
samme beliggenhed og hovedform som
den nedrevne.
Der vil foreligge erklæring fra Østby
bylaug på mødet.
Der vedlægges situationsplan og faca
detegning.
Forvaltningens indstilling

Der meddeles tilladelse til udførelse
af 3 stk. 3-rammede vinduer i gavle,
samt til udførelse af tagkvist.
Der meddeles tilladelse til at opføre
huset med placering og udseende som
ansøgt.
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15.
Zonetilladelse til etablering af tøm
rer /snedkerværksted i eksisterende
bygning
J.nr. 01.03.04
Afgøres af Frederiksborg amt
Ejeren af ejendommen
matr.
nr. 24-b Venslev by, Ferslev har an
søgt om tilladelse til at etablere et
tømrer/snedkerværksted i en del ejen
dommens bygninger.
I henhold til Lov om planlægning, §
35 må der ikke i landzoner uden til
ladelse fra landzonemyndigheden ske
ændring i anvendelsen af bestående
bebyggelse.
Tilladelse til etablering af tømrer/snedkerværkstedet kræver zonetilla
delse.
Ejeren oplyser, at der ikke ændres på
eksisterende facader.
Indstillingsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling
Ansøgningen fremsendes til Frederiks
borg amt med anbefaling.
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V
Erhvervsudøvelse i___________________
matr.nr. 7-e Skibby by, Skibby
J.nr. TF 01.02.05G02
Afgøres i udvalget
Som besluttet af udvalget på mødet
den 27. august 1992 har forvaltningen
kontaktet
som har
sendt en redegørelse for
an
vendelse.
Det fremgår heraf, at fa. H. Helbo
Hansen Å/S før overtagelsesdagen d.
1. dec. 1987 anvendte ejendommen til
opmagasinering af byggestrømsgrej og
skure mv.
På det foreliggende grundlag kan det
ikke umiddelbart afvises, at den nu
værende anvendelse er en fortsat lov
lig anvendelse af ejendommen.
Grundejerforeningen "Hjortehaven" har
i breve af 12. og 20. okt. 1992 gjort
opmærksom på, at der i henhold til
deklaration lyst den 2. nov. 1978 for
området er byggepligt på parcellerne,
således at der inden 3 år fra overta
gelsesdagen skal påbegyndes opførelse
af beboelseshus.
Grundejerforeningen fremfører, at by
retsdom af 20. december 1991 fast
slår, at matr.nr. 7-e er at betragte
som 4 parceller i deklarationens for
stand, og som følge heraf gælder de
klarationens byggepligtbestemmelser
også for matr.nr. 7-e.
Påtaleberettigede er Skibby kommune
og grundsælgeren.
Grundejerforeningen ønsker, at kommu
nen benytter sin påtaleret til at
håndhæve byggepligten på matr.nr.
7-e.
Grundsælgerens krav om byggepligt må
ses i sammenhæng med de ydelser, som
denne selv i henhold til deklaratio
nen skal erlægge: vejadgang, kloak,
el-forsyning, vejbelysning, telefon
kabler, antennefremføring, vandforsy
ning.
C
fortsættes
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fortsat
Da disse ydelser ikke er erlagt og
parcellerne ikke er udstykket, er det
forvaltningens opfattelse, at bygge
pligtsbestemmelsen ikke er trådt i
kraft.
Forvaltningens indstilling
Medmindre andet dokumenteres, tages
det til efterretning, at H. Helbo
Hansen A/S driver en lovlig, eksiste
rende lager- og oplagsvirksomhed på
ejendommen matr.nr. 7-e Skibby by,
Skibby.
Der optages forhandling med firmaet
om afhjælpning af gener ved afskærmnende foranstaltninger.
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17.
Dispensation fra Lokalplan 52 til
forlægning af beplantningsbælte ved
kommunal grenplads.
J.nr. TF 01.02.05G02
Afgøres af udvalget
I forbindelse med etablering af gren
plads som besluttet af udvalget den
24. sept. 1992 er det hensigtsmæssigt
at udnytte arealet helt op til nord
skellet. Derved kan det i Lokalplan
52 § 10.1 nævnte 10 m brede beplant
ningsbælte ikke udføres.
På containerpladsen ved siden af er
beplantningsbæltet heller ikke blevet
udført.
Det er forvaltningens opfattelse, at
et 10 m bredt beplantningsbælte i
grenpladsens vestskel vil yde en me
get bedre afskærmning mod indblik fra
hovedlandevejen, samt give læ på ar
bejdsarealet.
Før dispensation til forlægning af
beplantningsbæltet kan gives skal den
til høring i området.
Tegningsbilag vedlagt.
Forvaltningens indstilling

Såfremt der ikke indgår indsigelser
ved høringen, gives der dispensation
fra Lokalplan 59 § 10.1 til forlæg
ning af beplantningsbæltet ved den
kommunale grenplads.
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,^-cc/L 18.
s-iøf-eøé1, Cc^
Oplysningsskemaer for støttet boligbvgqeri i årene 1993-96.

/o

J.nr. TF 03.00.01

fS>g S*'?oJe-C-’
cy
____r*gt, ty racene/ c

Sagen afgøres af byrådet.

srx~e^cT

cf~

jr/c.<

si di'aør~c:øS
Bygge- og Boligstyrelsen har i skri
-------tr--------velse af 13. november 1992 anmodet
kommunen om, inden den 31. december
1
/o c /Q
Sf
1992, at indsende kommunens ønsker om
kvoter og rådighedsbeløb for årene
/i¿j-isøsi
ero
1993-96 for følgende byggeri:

* n * c f /r - ijs ?

/c>/ / 2

- almennyttige boliger og integrerede
ungdomsboliger
pncJøi 1*-*^
- private andelsboliger
- selvstændige ungdomsboliger
S7 L *
- ældreboliger
- byfornyelse og sanering
& fs-s-r g~r~y
- støtte efter boligbyggerilovens §
73b til blandt andet sanering
Indstillingsbilag er vedlagt.
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