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Åbningstider 
For personlig henvendelse: 
Mandag – onsdag: 10-14 
Center for borgerservice 

har lukket onsdag 

Torsdag: 10-17.30 
Fredag: 10-12 
 
Telefonomstilling: 
Mandag – Onsdag 9–15 
Torsdag 9–17.30 
Fredag 9-12 

Den 04.12.2012 

Sagsnummer 
12/2502 

Sagsbehandler 
Aw 
Tlf. direkte 72597204 

Emil Sylvest Udlejregaards Fond 
Store Strandstræde 21 
1255  København K 

 

 

Nabohøring/Partshøring 
 
Vedrørende ejendommen matr. nr. 3a, Udlejre by, Ølstykke med 
adressen Udlejrevej 4, 3650 Ølstykke. 
 
Der er på ovenstående ejendom ansøgt om tilladelse til udnyttelse af 
tagetagen på nuværende og eventuel fremtidig bebyggelse på ejen-
dommen, således at bebyggelsens tagetage i lighed med stueetagen kan 
anvendes til boligformål eller fælleshus/aktivitetshus. 
 
Der er tillige ansøgt om tilladelse til fjernelse af den eksisterende be-
plantning på ejendommen med henblik på etablering af nyt levende 
hegn langs skel, eksempelvis i form af bøgehæk. 
 
Det ansøgte kræver dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplan 
nr.107: 
 
• § 5.2, som fastlægger, at ny bebyggelse kun må opføres i én etage. (Ind-

retning af bolig i en hidtil uudnyttet tagetage svarer i denne forbindelse til 
opførelse af ny bebyggelse). 

 
• § 7.3, som fastlægger, at gårdens beplantning i videst mulig udstrækning 

skal bevares og en beplantningsplan for området skal godkendes af byrådet.  
 
Såfremt I har bemærkninger eller indsigelser til, at der eventuelt di-
spenseres fra nævnte bestemmelser til gennemførelse af det ansøgte, 
skal disse være kommunen i hænde senest den 20.12. 2012. 
 
Bemærkninger kan sendes pr. brev til adressen Egedal Kommune, Råd-
hustorvet 2, 3660 Stenløse, att. Anne Wegener eller pr. mail til adressen 
Anne.Wegener@egekom.dk. 
 
Med venlig hilsen 

 
Anne Wegener 
byplanarkitekt 
Center for Plan, Kultur og Erhverv 
Egedal Kommune 
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• Brevet er sendt til ejerne af matr. nr. 3ga, 3gb samt 3cb, Udlejre by, Ølstyk-
ke. 

• Kopi af brevet sendt til Emil Sylvest Udlejregårds Fond 
 


