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Til alle medlemmer af· 

grundejerforeningen 

~---------------------------

Som følger af a"t r~la"tos, Egtvedvej 2, har klaget til Ølstykke 

kommune over et opfør"t udhus mellem tilbygningens gavl og na

boejendommen, er grundejerforeningen blevet inddraget i sagen. 

Uddrag af bygningsinspektoratets skrivelse af 28. marts 1983. 

Angår: 

Ølstykke kOlnmune 
Rddhustl 
FrtdtrikSbo'g'"tj j 
J6S0 Ølslykke 
n/. (01) 8/78427· Lokal: 
Giro 9041397 

ANBEFALET 

Byqninqsinspektoratet 

Ulovlig opført tilbygning til ejendommen matr. nr. 12
gs 

Ølstykke, 

beliggende EgtvedveJ 4, Ølstykke. 

~ på foranledning af en modtaget klage fra ejeren af naboejendo~en, Egtedvej 

2, har der været fo~~taget en besigtigelse på stedet den 24. marts 1983. 
, 

Det blev på stedet konstateret, at De har opfør~ en overdækket og lukket . 
mellembygning fra tilbygningens gavl til naboejendommens facade. ~~ __ 

gheden herve 

l måned fra d.d. at berigtige det 

ulovlige forhold ved at fjerne den opførte bebyggelse. 

Såfremt nærværende påbud ikke efterkommes inden udløbet af den nævnte 

frist vil sagen blive overgivet til politimesteren i Frederikssund med 

anmodning om, at der i henhold ~il byggelovens § 17, stk. 2, rejses til

tale mod Dem. 
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I anledning af denne sag har grundejerforeningens bestyrelse, 

som er påtaleberettiget, indstillet til Ølstykke kommune, at 

der gives dispensa~ion ~il opførsel af udhuse. 

Sagen elev forelagt Byplanuctvalget den IB.maj 1983, hvor det 
besluttedes at meddele, at udvalget er positiv overfor ansøg

ningen. Deref~er blev grundejerforeningens bestyrelse indkaldt 

til et møde med Byplanudvalget, idet der var en række betingel

ser i'or opførselen kan udi·øres. 

Hele bestyrelsen deltog i dette møde den 2. juni 19~3. Her 
gennemgik kommuneingeniøren og forn.anden for Byplanudvalget 

~ de betingelser, der skal opfyldes før der gives dispensa~ion • 
.. ~/ 

Kommunen foreslog, at vi kontak~eoe en fagmand, ide~ byggeriet 
skal opfylde brandved~ægter, byggeloven m.v., ligesom man 
ønskede, at der blev Udfærdiget skitse~egninger til projektet. 

På den baggrund tog bes~yrelsen kontakt med en arkitekt. Det 

er al tal t med ark i tekten, at han skal udarbejde delnødvendige 

for at der kan opnås en generel dispensation i'or hele Kilde
holm l. Arbejdet er al" tal ~ til en fast pris at· kr. 5.000,-

Sagens status er nu, a~ der er givet en generel d.lspensa~ion. 

Der er dog et problelli, so~ endnu lkke er løst. Dette bliver 
i'orelagt l"or Hyplanudvalge I" aen 21. december 1'18,. 

På nuværende tidspunx~ er en ting helt ~astlag~; konsekvensen 
al· den klage som jv~a"tos har lremført overf'or Ølstykke kommune, 

erI at alle, der har op~ør~ ud.hus uden tllladelse) skal ljerne 

de~"e. Derefter kan der søges byggetllladelse ~ll a~ opi·øre 
udhuse I" et·ter ae re~ningslinier, SOffi er ai"stukket at" Byplan
udvalget. 

I "till"ælde al a~ der er nogle at· be ooerne, som har ændret ved 

de~ eksisterende hus, eller opi"ør" legehuse, dri vnuse uoen a" 
søge aispensatlon, vil bestyrelsen anoet"ale a~ bringe dette 
forhold i orden ved at søge dispensation fra den pågældende 

deklaration. 


