Ejer vil rive gammelt hus ned
r nu ender sagenibyrådet
NEDRIVNING: Ejeren
af hus i Reerslev
ønsker at rive huset
ned og bygge et nyt
og større. Men nu
skal sagen først forbi byrådet, før den
kan afgøres.

vurderer dog, at huset kunne reddes, hvis de nødvendige

HøJE-TAASTRUP:

den. Han peger desuden på,
bliver svært at udnytte
blandt andet tagetagen, hvis
det eksisterende hus skalopat det

fylde nutidige isoleringstykkelser, og at det planlagte
hus ikke overskrider lokal-

En bygge-

byrådets bord, fordi politi-

gen var at renovere huset
og lave en tilbygning, men
bygningen viste sig at være
i værre stand end forventet,
så en renovering vil blive en
dyr omgang. Derfor ønsker
ejeren at rive huset ned og
bygge et nyt og større hus
samme sted. Men eftersom
huset er bevaringsværdigt,

Huset påTingstedvei 23 blev sidste år solgtfor 1,5 millioner kioner, og nu ønsker den nye ejer at rive huset
ned. Men politikerne er ikke enige om, hvorvidt han skol have lov, da huset er bevoringsværdigt.
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at rive huset ned. De Konservative foreslog, at man
tilladelse til nedrivning,
men at der kun må bygges

mod nedrivningen, da huset

har en høj bevaringsvær-

gav

di, og fordi de mener, at det

et nyt hus i samme størrelse, men Socialdemokratiet

vil blive
meget dominerende i bybilIedet, idet det bliver både højere, bredere oglængere end

stemte imod en nedrivning.
Derfor valgte De Konserva-

tive at benytte sig af stanils-

det eksisterende.

Socialdemokraterne har af

riingsretten, hvilket bety-

kommunen.

der, at sagen nu ender på

samme årsag stemt imod
en tilladelse til at rive huset

byrådets næste møde den 27.

ned.

Men nu skal sagen altså
tur forbi byrådet, før den

februar.

kan afgøres. Medlemmerne
af plan- og miljøudvalget er Bylaug er imod
nemlig ikke enige om, hvor- - Reerslev: Stærkende Landsvidt ejeren skal have lov til bylaug har gjort indsigelse

indstilling, siger Peter
Faarbæk (S), formand for
deres

plan- og miljøudvalget.

foreslåede nye hus

kræver det en tilladelse fra
en

sagen

misk realistisk at renovere

fra Reerslev ender nu på

kerne ikke kan blive enige.
Sagen drejer sig om et hus
på Tingstedvej 23, som den
nye ejer købte for 1,5 millioner kroner sidste år. Menin-

i

mener ikke, at bygningen er
i en stand, så det er økono-
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sag

ressourcer var tilstede

Ejerens arkitekt

-

Vi mener, at vi skal værne

Traditionelt hus
Der er tale om et længehus
fra før 1900. Det ligger på
traditionel vis med gavlen
ud mod gaden, Iige som de

gamle landsbyhuse,

der

også ses længere nede ad
Tingstedvej.

Administrationen vur-

om vores landsbyers særpræg, og når landsbylauget
anbefaler, at huset ikke ri-

derer, at huset er et flnt eksempel på et traditionelt hus
fra det gamle Reerslev, men

ves ned, så væIger vi at føIge

at det er i dårlig stand. Man

planens bestemmelser.
Det er da også administrationens vurdering, at det
mere er husets beliggenhed
i landsbyen og dets udseende, der er af værdi for miljøet, end at det er selve huset.

Samtidig er huset ret liile i
til de krav, der stilles
til en nutidig familiebolig.
forhold

Det er derfor. administrationens anbefaling, at der
gives tilladelse til at nedrive
huset ned vilkår om, at der
skal opføres et nyt hus med
samme proportioner, materialer og bygningsmæssige

fremtræden samt samme
orientering med gavlen mod
gaden.

Det kan have en bredde på
op til 7,85 meter, en længde
på op til 17,5 meter og en facadehøjde på op til3,30 meter til overkant af gesims.

Nu bliver det så byrådet
opgave at tage den endelige

beslutningi sagen.

