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BYGGETILLADELSE
Efter byggelovens § 16 meddeles tilladelse til
Etablering af legepladsredskaber på eksisterende legeplads
på ejendommen:
Matr.nr. 3ce Skovlunde By, Skovlunde, Bøgesvinget 1A – 73A. Legepladsen er placeret tæt på vendeplads for enden af Pilevej i den østlige del af rækkehusbebyggelsen.
Det ansøgte er omfattet af BR10, kapitel 1.3.3 og ansøgningen er behandlet
i forhold til BR10, kapitel 2 - 8.
Særlige betingelser der skal opfyldes i forbindelse med tilladelsen,
er anført herunder:
1.

Legeredskaber og faldunderlag skal udføres i overensstemmelse med
DS/EN 1176 og 1177, jf. BR10 kapitel 4.4.

2.

Byggearbejdet skal færdigmeldes til Miljø & Teknik. Sammen med færdigmeldingen skal der fremsendes en erklæring om, at legeredskaberne er opstillet i overensstemmelse med ovennævnte standarder.

3.

Vejareal inkl. fortov må ikke benyttes til materialer, affald, skurvogne
o.l. uden vejbestyrelsens tilladelse, jf. Vejlovens § 102.

Ballerup Kommune sender, så vidt muligt, breve via digital post til borgere
og virksomheder. Læs mere og tilmeld dig via ballerup.dk/selvbetjening
Ekspeditionsog telefontid

Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00
Onsdag lukket

Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgning og projektmateriale modtaget
19-09-2014
Projektet er undersøgt i forhold til anden lovgivning, jf. BR10, kapitel 1.10.
Det er en betingelse, at byggeriet overholder gældende love og bestemmelser, det gælder også forhold, som ikke er beskrevet i ansøgningen. Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra denne
tilladelses dato.
Klagevejledning:
Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af byggelovgivningen kan påklages til Statsforvaltningen Hovedstaden, Borups Allé 177, 2400 København NV.
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Heri ligger, at der ikke kan klages over de skøn, som kommunen har udøvet. Derimod kan der klages, hvis De mener, at reglerne er fortolket forkert.
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Henvendelser i denne sag bedes venligst forsynet med vores sags-nr.

Lars Bjerre Petersen (LARP)
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