Dag og år:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
EJENDOMSUDVALGET

Det meddeles hermed, at der afholdes møde i ejen
domsudvalget mandag den 2 .12.1974 kl. 1 4 ,oo på
Jægerspris Rådhus, udvalgsværelse I med følgende

DAGSORDEN
1.

/

Kignæshallen 17-1

L

Vedrørende om- og tilbygning af Kignæshallen.

| Besvaret deu:_4«12.1974_.... t

2.

under j. nr.

17-1

Jægerspris Bibliotek

17-1

i
....i

2.1. Vedrørende ombygning af bibliotek.
2.2

Amtsrådet meddeler i skrivelse af 13.11.1974
godkendelse til indretning af parkeringsplads
med såvel ud- som indkørsel fra Birkealle.
i,..............

y_

4.12.1974

c besvaret der*:
| under j. nr.

17-1
.u .t:

3.

Svømmebassin

29-1-2

Rapport vedrørende afholdt syn af svømmebassiner
i Jægerspris kommune.

f: Besvare':

denr

| under j. nr

<3

5*12.1974

25-1-2

/c /
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4.

Bygningsreglementet.
Boligministeriet fremsender tillæg nr. 6 til
bygningsreglementet af 1972 .
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•,

funder j. nr,
5-

4.12.1974

251 1-2
-

Matr. nr. 2 bg. Bakkegårde. Valmueve,1 17.

c é C y€^<-

Ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender fornyet
ansøgning om tilladelse til at bibeholde udhus,
som er opført uden byggetilladelse.
Udhuset er placeret l,o m. fra naboskel
(min. 2,5o m.).
Sagen blev behandlet i ejendomsudvalget, hvor

N r. 5 8 7

A/S OAFOLO - FREDERIKSHAVN

1 0 - 2-3

man vedtog at nævnte -udhus skulle flyttes in
den 1.5.1975.

I Besvare; den:

5.12.1974

'? under j. nr.

matr.nr.

•jssf-

6.

Matr. nr.

-i

. u .^ r* M i«

56.

aa. Bakkegårde. Strandve.i

Ejeren af ovennævnte ejendom,

fy?

o^Yo
O

fremsender
ansøgning om dispensation for højde på car
port nærmere skel end 5»o m.
Der søges om godkendelse af en højde på
(max. 2,4o m.).

i Besvaret d e n :.„ 5. 12.1974
| under i. nr.

2,65 m.

I

matr.nr.
“\

Matr. nr. 7 fr, Over Dråby, Lillevangsve.i 41.
Por ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender landinspektør
Søliner Pedersen, Frederikssund ansøgning om
dispensation fra den i dekl. lyst 5«3*1967
givne bestemmelse vedrørende byggelinie mod
vej.

7.

Der søges om godkendelse af en afstand til
skel mod vej på 6,0 m . , hvor denne i h.t. de
klaration skal være 7 »o m.

r

1 Besvaret den
i under j. nr.

1

5.12.1974
matr.nr.
__________

Matr. nr. t bs, Meder Dråby, Egeve.f"4 .
Ejeren af ovennævnte ejendom,

,
, frem
sender fornyet ansøgning om tilladelse til at
bibeholde en overdækning, som er opført uden
byggetilladelse.
Sagen blev behandlet den 9*9«74> hvor man ved
tog at overdækningen skulle være fjernet inden

1.12.1974.
esvarex dan:
under i. nr.

5.12.1974
matr.nr.

.....

.
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75.

Dag og år:

B lad nr.

2.12.1974

Matr. nr. 13 z, Kyndby by, Hvilehø.j Sideve ,j 15.

113

Ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender ansøgning
om dispensation i forbindelse med fundering af
sommerhus.
Der søges om tilladelse til at bibeholde sommer
huset på sokkelsten på trods af krav om støbt
fundament i h.t. byggetilladelse af lo.nov.1969 .

L
lo.

&03 V c*ro'( C!<vs:!

5.12.1974

under j, nr.

matr.nr.

Matr. nr. 4 g. Bakkegårde. Skansevej 9.
Por Elimforsamlingen, København K, fremsender
hr. Arne Esbensen, Prejasgade 8 ,3 , København N
ansøgning om tilladelse til at opføre en til
bygning indeholdende værelse, spisestue, køkken
m.v.

/o.

Besvarer den; _
under

iHaM8^3S(MTacafci?SMU&'

11.

matr.nr.

nr.
wa

Matr. nr. 5 ds. Bakkegårde. Krakasvej 15.
I forbindelse med besigtigelse til bygningsattes
på ovennævnte ejendom, der ejes af
, er det konstateret, at carportens højde
nærmere skel end 5 >o m. er hævet 2,60 m. over
terræn, (max. 2 ,4o m.).
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lBesvarer d^r:. „„. 5. 12.1974

1

i)

under i , , ,
r '.■ „ .r .L .v s ? :.’. '

12.

rsx '.-»ry«jprr 'T s a w sa

Matr. nr. 5 v. Bakkegårde. Yikinp'eve.i 52.
Ejeren af ovennævnte ejendom,
, er med skrivelse
af 1 1 .7.1974 anmodet om, at bringe ulovlig be
byggelse i overensstemmelse med bygningsregle
mentets krav inden 1 .9«1974 *
Da intet er foretaget, ønskes udvalgets videre
i sagen.
r
' ..... . ......
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i Besvare i. de;s;...

5.12.1974...

i

i under j. nr.

matr.nr.
.-. —

5

13.

Matr. nr.

CE.«BnKX&

3

3 cb. Landerslev. Strandbove .i 2.

Som vedtaget på ejendomsudvalgets møde den

4 . 11.d.å. fremsender ejeren af ovennævnte ejen
dom
ansøgning om tilladelse til at bibe
holde et udhus.

Udhuset ønskes~'opførtTrsoffi~’dirékte
ekst. hus.

I

i Besvaret den:
under i. nr.

N r. 5 8 7

S DAFOLO ■FREDERIKSHAVN

til

5.12.1974
matr.nr.
1 0 -2 -3

Matr. nr. 1 ag, Bakkegårde, Skolevej 15.

. s .o

Æ

Ejeren af ovennævnte ejendom,
frem
sender ansøgning om tilladelse til at opføre
et sommerhus.
Overdækket terrasse i forbindelse med sommer
huset ønskes placeret 4 j° ni .fra naboskel.
(min. 5 ,o m.).

| Besvaret den:
1 under i. nr,

5.12.1974_

i
9
matr.nr.
____
___ “ .1

Matr. nr. 15 b, 17 c, 24 b, Dalby by - Dalby
strand._____________________________________
Naturfredningsnævnet for Frederiksborg amts
sydlige fredningskreds, Helsingør, fremsender
skrivelse af 18.11.d.å. vedrørende opført
kiosk på ovennævnte ejendom.
Nævnet finder ikke anledning til at meddele
dispensation for strandbyggelinien.

| besvaret den

5.12.1974

1

matr.nr.

under j.

Matr. nr. 14 bt, Barakkerne, Fjordglimtvej 1.
Ejeren af ovennævnte ejendom,
er med skrivelse af 1 2 .9.1973 anmodet om, at
et på ejendommen opført udhus flyttes således,
at afstanden til skel mod vej bliver min.
6 ,o m.
Da intet er foretaget, ønskes udvalgets videre
i sagen.
w rr? "

besvarer d e n :

5.12.1974

under j. nr.

matr.nr.

--- s

a r 35».i-&'s&.:ss

Matr. nr. 14 a. Barakkerne. Friordskoveård.
/?Fornyet behandling af sag vedrørende oprydning
efter brand m.v. på ovennævnte ejendom, der
ejes af

Besvare: den:
matr.nr.

under s. nr.
P .

U .

V .

Verner Larsen
formand

i

*&></- /? -? > -

75

N r. 5 8 7

A/S DAfOLO - FREDERIKSHAVN

