Ansøgning om fradragsret for udgifter.

ansøger om fradragsret for udgiften til udskift
ning af oliefyr.
Arbejdet er udført p.g.a.

tæret kedel.

14.3.1978
26-4-7o3

Vedr, matr.nr. 8 qp, Bakkegårde.
Skarridsø huse, Jyderup, søger for ejeren ~
- om tilladelse til opføreis
af sommerhus på ovennævnte ejendom.
Der søges om dispensation for udnyttelse af tag
etagen til beboelse. Desuden ønskes opført med
en højde på 5,3o m (max. 3 m).

6.
Matr.nr, 3 bt. Bakkegårde. Smedebakken 5.
Ejeren af ovennævnte ejendom, hr. Gerner Frand
sen, Kulhuse ansøger om tilladelse til at opføre
tilbygning til værksted, samt garage og kontor.
a,

Garagen ønskes placeret 2,o m fra naboskel
(min. 2,5 m)

b,

Værkstedet ønskes placeret 3,o m fra nabo
skel (min, 5,o m).

c,

Endvidere søges om dispensation for bebyg
gelsesprocent

Sagen har tidligere været behandlet i teknisk ud
valg den 27 .5.1969, hvor man vedtoq at afslå an
søgning om værksted.
Endvidere har bvgningsrådet 11.5.197o afslået
en ansøgning om dispensation for udnyttelsesgrad.

Besvaret den:

.14.3»1978

under j. nr.

matr.nr.

lo.
Hatr*. nr. 9 au, Neder Dråby
Arkitekt Ralf Erlandsen søger for ejeren,
om tilladelse til at opføre sommer
hus .
Bygningen ønskes opført med bebygget areal 129,5 i
(max. 13o m2) bestående af 129,5 m2 stueetage og
129,5 m2 kælder indeholdende bl.a. 13 m2 toilet :
& sauna.
Den max. højde over terræn ønskes 6 m (max.5) og
højden på terræn til den linie, hvor ydervæg og
tagflade mødes 3,9 m (max. 3 m ) . Endelig søges om
dispensation fra de tinglyste servitutter m.h.t.
taghældning, idet denne ønskes udført imedl5°
( min. 2o°)
Ejendomsudvalget den 8.2,1978
Gældende højdebestemmelser skal overholdes fra
niveuplan,
Der 21,2.1978

V -

11

er modtaget niveuplan (nivellement'

Besvaret

14.3.1978

under i. nr. .

matr.nr.

TIL

BY

.

Matr.nr. 8 p, Gerlev - Femhøjvej 24.
Ejeren af ovennævnte ejendom,
Femhøjvej 24, Gerlev fremsender ansøg
ning om tilladelse til at ombygge ekst. hus.
I den forbindelse ønskes direkte adgang fra stue/
køkken til toilet.
1 Besvaret d e n :_

14.3.1978,

matr.nr.
i lindpr i. nr.
I __ _ [Jr|.........___...... ......
Hatr. nr. 7 cz, Neder Dråby, Hybenvej 2o.
ror ejeren af ovennævnte ejendom,
Hybenvej 2o, Jægerspris, fremsender
Derby Huset A/S, Slangerup ansøgning om dispensa
tion for afstand fra skorsten til væg.
Der søges om godkendelse af en afstand på 8 cm.
(min. lo cm.).
Skorstenen er opført som stålskorsten.

• Rpqvarp'f d e n :
I iindpr i nr.

14.3.1978
matr.nr.
__

i

^7
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Blad nr.

Dag og år:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
EJENDOMSUDVALGET

torsdag d.9.3.78
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14.
Matr.nr. 2 ao, Landerslev

'f ø .

O / S ? '!* .,

------ r

Ejeren af ovennævnte ejendom,
søger om tilladelse
til at opføre garage.
Garagen ønskes sammenbygget med ekst. bus i en
afstand af 5 m fra vejskel.

S Besvaret d e n :

l o . 5»1978.

__matr^nr.

j

15.
Matr.nr. 8 K, Kyndby by, Toftekroqen 2.
Ejeren af ovennævnte ejendom, Kyndby Byggeforret
ning, Kyndby ansøger om tilladelse til at flytte
fyrrum til udhus ved carport.
I_cLen forbindelse ønskes opført en fritstående
skorsten (stål) på 5,93 m,højde.
------- —
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! Besvaret d e n :
under j. nr.

■ —

..... »■■» ■
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14.3.1978 __ I
matr.nr.

16.
Matr.nr. 3 æ, Bakkegårde, Frejasvej 4.
Ejeren af ovennævnte ejendom,
Frejasvej 4, Kulhuse, fremsender ansøgning om
tilladelse til at opføre kælder på 77 m2 ved
garage.
Kælderen ønskes placeret 4,o m fra skel mod vej
(min. 6,o m),og 2,o m fra naboskel (min. 5,o m).

14.3.1978
matr.nr.

1/

r

17

.

Matr.nr. 4

Bakkegårde, Skansevej 9.

For grundejerforeningen "Kulhusgården" fremsender
A/S Ingeniørgruppen, Bagsværd skrivelse af
3.3.1978 vedrørende bebyggelse på ovennævnte
ejendom, der ejes af Elimforsamlingem
....
.. ' ' - "^ '"1
I B e sv a re f cleni

15.3.1978

I u nd e r j. nr.

matr.nr.

*
47

ro.

18.

Matr.nr. 6 a h , Over Dråby.
Tømrermester Erik Petersen, GI. Dalbyvej 6. Lvngerup, søger for ejeren,
om tilladelse til at opføre t i ^ y g & n g
til ekst. sommerhus.
Tilbygningen ønskes opført 5 m fra vejskel.
Besvaret den:

lo.3.1978

under i. nr.

matr.nr.

19.
Matr.nr. 5 ez, Bakkegårde, Lindonneve.i 14.
Grundejerforeningen "Yiking" fremsender skrivelse
af 17 .1 o.d.å. vedrørende bebyggelse, samt bygnin
gens anvendelse på ovennævnte ejendom, der ejes a

2 .11.1977

•Ejendonnudvalget den
Prist til 1.1.1978

2.3.78: Ejeren af ovennævnte ejendom,
oplyser i skrivelse af 1.3.78, at
det p.g.a. manglende tid ikke vil være muligt at
udbedre samtlige mangler i indeværende år, og an
moder om udsættelse af arbejdet.
J Besvaret d e n :
2o.

—

under j. nr.
_ _ _ _ _ _ ______ _

----

Bygnings- og boliqreqister.

<?</

Danmarks statistik fremsender forslag til mål
sætning og principper for den statiske udnyttelse
af BBR.
24 - 13

j under j. nr.

t

\

14 .3.1978

Eigil Frederiksen
formand

arkiv

