JÆGERSPRIS KOMMUNE
EJENDOMSUDVALGET

Det meddeles hermed, at der afholdes møde i
ejendomsudvalget onsdag den 4.okt. 1978 kl.
på Jægerspris Rådhus, udvalgsværelse II med
følgende

D A G S O R D E N

!

1.
Børnehaven, Bakkegården.
Gennemgang af indkomne tilbud.
Arkitekt og ingeniør er tilsagt til kl. 15
S,~endomsudvalret den 11,9,1978
Arkitekt & ingeniør gennemgår projektet og fremkommer med forslag til besparelser.
Mandag den 1 8 .9»1978 kl. 1 5 .0 0
Ejendomsudvalget den 18.9.1978
Det indstilles til byrådet, at licitationen
godkendes og at der godkendes en ekstrabevil
ling på kr. 4o2.953,oo.

i

Ovennævnte beløb er ind. 18 $ moms.
Med 2o \ fo moms andrager beløbet ca. kr. 4;.o.ooo,6K0IIQHIUDVALCET, den 2‘
j. september 1978:

;

Man anbefaler til byrådet at sagen tilbagesendes

i

ejendomsudvalget, idet man anmoder udvalget om at
tage en forhandling med arkitekt og ingeniør om
en billiggørelse af byggeriet.
•Syrådet den 27.9.10,8
Økonomiudvalgets indstilling godkendes.
Den 28.9.1978
til kl. I4 .0 0

arkitekt & ingeniør er tilsagt

B e s v a re t d e n : ___ ^ » 1 0 .1 9 7 8 — j
under j. nr.

-- JaLnJ:----- I

j
1

Vedr. Solbakkevej 15
'Foranlediget af klager fra lejeren i Solbakkevej 15
Qalby over utætte vinduer overalt i huset, har det
været forsøgt at etablere tætningslister på vin
duerne.
Settehar vist sig ugørligt, idet vinduer/vinduesrammer er angrebet af råd, så søm/skruer ikke kan
holde tætningslister.
Tømrermester Ole Jensen tilbyder at udskifte vin
duer som følger:
E stueetagen
5 stk. tophængte vinduer å kr, 15oo,-/stk.
l.sal
1 stk. 3 fags vindue,
monteres som vip
pevindue
2 stk. vippevinduer

"
å "

235o,1725,-/stk.

fait kr. 13.4oo,- éxcl. moms.
E ovenstående pris er medregnet nye vinduesplader
Dveralt.

I Besvaret den : _
I under ]. nr.

_1L.Z_JL___

3.
Vedr. Birkealle 36
Lejeren,
ansøger om at få instal
leret stik for vaskemaskine i ejendommen.
Anslået udgift kr. 12-14oo,- excl. moms.

| Besvaret den: . 9*-*-0«~^7 8 ._ j
I under j. nr.

_______ j

4
Fradragsret for udgifter
ansøger
om torhåndsgodkendelse af fradragsret for udgifte
til energibesparende foranstaltninger i ejerbolig
Ejeren har oplyst, at arbejdet er udført.

1 Besvaret d e n :
I under j. nr.

9.1o .1978
26 - 4 - 72o

9.
Matr.nr. 1 bt, Jæqerspris Hovedgård, Mølleparken
For Jægerspris Boligselskab fremsender Mangor &
Nagel, Ølstykke plan over indretning af bolig
for handicappet.

4

Der søges om dispensation for bestemmelserne om
adgangsforhold.

Besvaret den:

9.1 o .1978

under j. nr.

matr.nr.

lo
Matr.nr. 4 A, Over Dråby, "Birkemosegård"
Ejeren af ovennævnte ejendom,
"Birkemosegård" Jægerspris, fremsender ansøgning
om tilladelse til at opføre en 15 m høj vindmølle
Grundejerforeningens udtalelse i sagen foreligger

Besvaret den

9 .l o . 1978
___matr.nr.__
E*SBt3B5HHa

11
Matr.nr. 8 a.

Tørslev by, GI, Færqeqårdsvej 9

Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af 12.9.d.å.
hvori der meddeles tilladelse til opførelse af
nyt stuehus på følgende vilkår
at det nye stuehus gives et udseende og en pla
cering i umiddelbar tilknytning til Tørslev lands
by efter byrådets nærmere bestemmelse.

Besvare! d e n :__ 9.l o . 1978
under j. nr.

matr.nr.

12
Matr.nr. 5 X, Over Dråby
Fa. Pernillehuset ApS, søger for ejeren, hr.
om tilladelse til opførelse
af fritidshus.
Huset ønskes placeret 2,46 m fra naboskel (min.
5,o m). Et ekst. sommerhus, der p.t. er placeret
o,5 m fra skel vil blive fjernet.
Der foreligger naboerklæring.

Besvaret den:

4 . lo . 1978
matr.nr.

17

Dag og år:

13

Blad nr.

onsdag, d. 4.lo.78

Matr.nr. 1 ao, Neder Dråby, Uinkelvej 16,
For ejeren af ovennævnte ejendom, specialarbejderforbundet, Frederikssund afd., Frederikssund,
fremsender advokat N.E. Thoregård, Frederikssund
ansøgning om at udlejningsejendom bliver ophævet,
og at huset herefter får status som enfamiliehus.
Efter oplysning fra ejendomsbeskatningen, er der
2 lejeligheder.

Besvaret d e n :______________ j
under j. nr.'

maiir*nr* ____ |

14
Matr.nr. 9 ca, Neder Dråby.
For ejeren af ovennævnte ejendom.
fremsender arkt. Jørgen Petersen,
Hillerød, ansøgning om principiel tilladelse
til at opføre et enfamiliehus.
Der søges om dispensation for følgende i henhold
til deklaration.
Pkt. 1. §4 kravet om bebyggelse i en etage
(med udnyttet tagetage).
Pkt. 2. §4 bygningens højde over terræn.
Pkt. 3. §13 byggefeltet overskrides mod vest.
Pkt. 4. §4 begrænsning af etagearealet på 13o m2.
Pkt. 5* Overskridelse af byggelinien mod vejen
(den projekterede afstand er min. 53o cm
fra vejmidten).
Ejendomsudvalget den 6.9.1978
Der må foretages en afsætning på grunden udvisen
de påtænkt stuegulvkote, hvorefter udvalget vil
foretage en besigtigelse på stedet og på dette
grundlag tage stilling til de her ansøgte punkter
Den 23.9*1978 meddeler arkitekt Jørgen Petersen
at afsætning er foretaget til den 4«lo«1978«

Fsesvaret den:.

9.lo.1978

1 under j, nr.

matr.nr.
. __________ I

13o
Formandens
initialer:

15
Hatr.nr. 7 af, Over Dråby
Det er den 11.8.78 konstateret, at ejeren af
ovennævnte ejendom,
uden byggetilladelse har
opført garage i naboskel og mindre end 1 m fra
vejskel.
Ejendomsudvalget den 6.9«7Q: Må være fjernet se
nest 1.11.1978.
2o.9.78:

Adv. H. Popp-Hadsen fremsender for ejere
skrivelse med oplysning om, at garagen e
bygget for 18 år siden og iøvrigt god
kendt samtidig med sommerhuset.
I forvaltningens arkiv foreligger byg
ningsattest dateret 29.9,61 på et sommer
hus, men:uden garage.
Ligeledes har ejeren overfor ejendomsbe
skatningen ikke givet oplysning om gara
gen.
■

s Besvaret d e n :

4 .l o . 1978

I under j. nr.

matr.nr.
........
„ „

.

16
iatr.nr, 5 af, 5 al, Neder Dråby, Hovedgaden 44.
ornyet behandling af sag vedrørende udskiftning
if olietank, da trykprøveattest ikke er modtaget
',fr. udvalgets beslutning af 2.8.1978

Besvaret d e n : _______________S

17
Hatr.nr. 2 bn, Over Dråby, Kirkevænget 3.
Ejeren af ovennævnte ejendom,
Kirkevænget 3, Jægerspris, fremsender ansøgning
om tilladelse til at forlænge ekst. garage med
en carport.
Den samlede bygningslængde bliver herefter 12,5 m
(max. 8,o m).
B'endomsudvalret den 6.9.1978
Afslået, men Sv.E. Lutzen modsatte sig denne af
gørelse og forlangte sagen forelagt byrådet.
BYRÅDET 21.9.78: Tilbagesendes ejendomsudvalget,
der tager en samtale med ansøgeren vedr. forholdet.
Den 26.9.1978

S

ejeren er tilsagt til kl. 15 . 0 0

Besvaret den

9.lo.1978

under j. nr.

matr.nr.

Dag og 5r:

18

onsdag,d. 4.lo.1978
Hatr.nr. 2 al, Over Dråby, Kirkestien 6

Blad nr.

131
Formandens
initialer:

For ejeren af ovennævnte ejendom,
Kirkestien 6, Jægerspris fremsender
ansøgning om tilladelse til
at hæve taget på ekst. carport.
Bygningshøjden bliver hermed ændret fra 2,28 m
til 3,o m.
(max. 2,4o m).
Ejendomsudvalget den 3« 7 »1978
Max. 2,4om. i højden fastholdes.
.hen 9*8« 1978 modtaget fornyet ansøgning om dis
pensation for bygningshøjde.
Ejendomsudvalget den 6.9.1,::78
Tidligere afgørelse fastholdes.
Den 26.9.1978

ejerener tilsagt til møde kl.
15»3o«
1

i Besvaret d e n : __9«1°«1?78.

19
Matr.nr,

16 a, Over Dråby, Dråbyvej 32.

Ejeren af ovennævnte ejendom,
Dråbyvej 32, Jægerspris, fremsender ansøg
ning om tilladelse til at opsætte høj tagkonstruk
tion på ekst. hus.
Huset er den ene del af et dobbelthus, der er
bygget med fælles væg i skel.

1 Besvaret den:

9»lo»1978

jjjnder j. nr.

matr.nr.

]

2o
Matr.nr. 1 a, m.fl. Svanholm Gods.
Svanholm Storkollektiv Jarnved K/S, Svanholm Gods
4o5o Skibby, fremsender redegørelse i henhold
til ejendomsudvalgets skrivelse af 28.8.1978.

j Besvaret d e n :

9.lo.1978

j under j, nr.

matr.nr.

3

*

/J f
A

T

21
Matr.nr. 8 v, Kyndby by, Toftekroqen 14.
Ejeren af ovennævnte ejendom, hr.
Toftekrogen 14, Jægerspris, fremsender ansøgning
om tilladelse til at opføre en carport m/udhus.
Bygningen ønskes opført med en samlet bygningslæne
de på lo m i skel.
(Max. 8,o m).

1 Besvaret d e n :.

9.10.1978

| under j. nr.

matr.nr.

]

Eigil Frederiksen
formand

MØDET HÆVET KL.:

Dag og år:

Blad nr.

onsdag d.4.lo.78

JÆGERSPRIS KOMMUNE
EJENDOMSUDVALGET

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

22
Udvidelse af rådhus.
Behandling af sag vedrørende udvidelse af Jægerspris rådhus, idet der ønskes udvalgets afgørelse
m.h.t. licitationsform.

Besvaret den :

5«lo«1978

under ]. nr.

Arkiv

OLALA ,

i

TilJøK

23
Matr.nr. 16 B. Barakkerne, Højvancen 1
Ejeren af ovennævnte ejendom,
Højvangen 1, Jægerspris, fremsender ansøgning
om tilladelse til at indrette beboelse i tagetage:
Ejendommen er beliggende i sommerhusområde,
(max. 1 etage)
Ejendomsudvalget den 6,9.1978
Afslået

2.1o.78:

132
Formandens
initialer:

Ejeren fremsender fornyet ansøgning
om tilladelse til indretning af beboelse
i tagetagen.

I Besvaret d e n :

9»lo»1978
_

matr *nr*

24
Matr.nr. 5 ef, Neder Dråby, Hovedgaden 78
For i
fremsender Sv.Aage Søgaard, Gerlev ansøgning om
tilladelse til at opføre en carport.
Carporten ønskes placeret direkte i skel mod
Birkealle. (min.-6jO m).

Besvaret d e n

9

* 1

0

* 1 9 7 8

matr.nr.

~3T

433
25.
Matr.nr.

5 FG, Bakkegårde,

Ejeren af ovennævnte ejendom,
søger om tilla
delse til at opføre sommerhus med garagekælder.
Mak. højde fra ekst. terræn til tagfladeskæring
med ydervæg bliver 4,3 m (max. 3 m). Grunden har
hvor bygningen ønskes placeret, et naturligt fale
på ca. 1,5 m.
iendomsudvalget den 7.6.1978
Niveuplan skal fremsendes, hvorefter sagen
behandles påny.
12.6.78; ejeren underrettet telefonisk.

24.8.78; Ejeren fremsender den ønskede niveauplan
Niveauet er angivet ud fra et vilkårlig
nul-pkt.

6 .9 .7 8 ; Ej endomsudvalge t ;
Der må foretages en bygningsafsætning
(med galger) på stedet, hvorefter ud
valget på grundlag af det ønskede projekt
vil foretage bedømmelse af det rimelige
i det ansøgt.
wm —-•* I.T—

■■■■.I

Besvaret d en:__ 5.1o ^1978_

|jjnder j. nr.

matr.nr.

