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Venlig hilsen
Lars Højmark
Fagchef

Teknik og Byg
Østergade 22
9510 Arden
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 97113640

lahoj@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Som myndighed må vi ikke sende fortrolige eller følsomme personoplysninger via mail. Vi bruger derfor digital post. Du kan skrive og sende dokumenter sikkert
til kommunen fra din digitale postkasse. Log på borger.dk eller eboks.dk. Som virksomhed kan du bruge postkassen på virk.dk. Borgerservice kan hjælpe dig,
hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse.
Myndigheder og samarbejdspartnere som anvender sikker mail kan skrive til sikkerpost@mariagerfjord.dk. (kræver en certifikatløsning)
Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger på vores hjemmeside https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse

Fra: Erik Kirkegaard Mikkelsen <ermik@mariagerfjord.dk>
Sendt: 19. maj 2020 09:15
Til: Jørgen Ejner Hammer Sørensen <josor@mariagerfjord.dk>; Torben Ladefoged <tolad@mariagerfjord.dk>; Lars Højmark <lahoj@mariagerfjord.dk>
Cc: Mogens Eduard Jespersen <mojes@mariagerfjord.dk>
Emne: Anmodning/begæring om optagelse på den politiske dagsorden, den 8. juni 2020, Udvalget for Teknin og Miljø.
Kære Alle.
I fortsættelse af tidligere korrespondance skal jeg hermed genfremsætte min anmodning/begæring om punktets optagelse på dagsordenen til
Udvalget for Teknik og Miljøs førstkommende møde, mandag den 8. juni 2020.
Begæring om punktets optagelse på den politiske dagsorden skyldes, at det synes åbenbart urimeligt at pålægge et krav om attest fra en certificeret
brandrådgiver, når henses til sagens simple karakter, ved ansøgning om tilbygning af en 16 m2 stor udestue, hvor der ikke installeres nogen form for
brandfremmende installationer, i form af brændeovn eller lignende.
Kravet synes derfor helt ude af proportioner, og derfor må det kun være rimeligt, at der rent politisk kan afviges fra reglen, ved i dette specielle
tilfælde at meddele dispensation.
Det er for øvrigt kommet mig for øren, at også andre steder i landet arbejdes der mod denne, i specielle sager, urimelige bestemmelse.
Venlig hilsen
Erik Kirkegaard Mikkelsen
Byrådsmedlem

Byråd og Politikere
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 40715798

ermik@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk
Som myndighed må vi ikke sende fortrolige eller følsomme personoplysninger via mail. Vi bruger derfor digital post. Du kan skrive og sende dokumenter sikkert
til kommunen fra din digitale postkasse. Log på borger.dk eller eboks.dk. Som virksomhed kan du bruge postkassen på virk.dk. Borgerservice kan hjælpe dig,
hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse.
Myndigheder og samarbejdspartnere som anvender sikker mail kan skrive til sikkerpost@mariagerfjord.dk. (kræver en certifikatløsning)
Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger på vores hjemmeside https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse

Fra: Erik Kirkegaard Mikkelsen
Sendt: 6. maj 2020 23:06
Til: Jørgen Ejner Hammer Sørensen; Lars Højmark; Torben Ladefoged
Cc: Niels Erik Borup Poulsen; Per Kragelund; Niels Peter Christoffersen; Peter Muhl Vejen Nielsen; Jens Riise Dalgaard; Mogens Eduard Jespersen
Emne: Anmodning om Tillægsdagsorden til UTM møde, den 11. maj 2020.

Kære alle.
Med vedhæftede fil som grundlag for politisk behandling begæres sagen behandlet på førstkommende møde i UTM, mandag den 11. maj.
Som det fremgår af vedhæftede drejer sagen sig om tilbygning af en 16 m2 stor udestue til en andelsbolig, der udgør et areal på 90 m2. Der er stillet
krav om, at en certificeret brandrådgiver skal udstede en attest. Der er her tale om en ”papirtiger”, og kun det, til en pris af 15000,00 kr.
Det synes ganske urimeligt at pålægge en sådan ganske nytteløs attest, i en sag som denne. Det skal også nævnes, at 6 andre andelsboliger, ud af 15,
er forsynet med udestue, men før denne bestemmelse blev indført. Alle tilbygget efter samme tegning.
Der har været korrespondance med forvaltningen, der ikke mener sig i stand til at meddele dispensation.
Jeg vil derfor opfordre til, at vi politisk meddeler dispensation.
Af vedhæftede skrivelse af 3. maj fremgår, at jeg anmodede om sagens optagelse på ordinær dagsorden til UTM. Da det ikke er tilfældet anmodes
om Tillægs-Dagsorden.
Venlig hilsen
Erik Kirkegaard Mikkelsen
Byrådsmedlem

Byråd og Politikere
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Telefon: +45 97113000
Telefon direkte: +45 40715798

ermik@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk
Som myndighed må vi ikke sende fortrolige eller følsomme personoplysninger via mail. Vi bruger derfor digital post. Du kan skrive og sende dokumenter sikkert
til kommunen fra din digitale postkasse. Log på borger.dk eller eboks.dk. Som virksomhed kan du bruge postkassen på virk.dk. Borgerservice kan hjælpe dig,
hvis du har spørgsmål til brug af din digitale postkasse.
Myndigheder og samarbejdspartnere som anvender sikker mail kan skrive til sikkerpost@mariagerfjord.dk. (kræver en certifikatløsning)
Læs mere om kommunens behandling af personoplysninger på vores hjemmeside https://www.mariagerfjord.dk/Kommunen/Databeskyttelse

