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Kære Lene,
I forlængelse af din skrivelse og telefonsamtale om udstykning af matrikel nr. 12 FÆ Farum By, Farum, skal jeg
hermed vende tilbage med en mere konkret ansøgning.
Baggrunden for at ejendommen ønskes udstykket er, at ejer ønsker at optimere salget og give plads til opførelse
af et nyt byggeri på grunden.
Jf. bilag 1 &2 har sælger lavet et forslag på en næsten ligelig opdeling af grunden, således at der anslået vil
være 1062 m2 tilbage på matr. 12 FÆ og ca. 950 m2 på den nye matrikel og gør det en stor forskel at
grundstykkerne bliver næsten lige store, kan dette muligvis også lade sig gøre.
Den tilbageværende bygning på det nye grundstykke er alene en garage opført i træ og er let at rive ned,
alternativt lader man den stå, men den står ikke umiddelbart i vejen for en opdeling.
Begge grunde vil have direkte adgang til Rørmosevej som de i øvrigt allerede har i dag.
Til brug for kommunens behandling af ansøgningen, har jeg endvidere vedlagt generalfuldmagt fra ejer.
Vi håber naturligvis på et positivt svar og ser frem til at få en tilbagemelding, gerne så hurtigt det gøres muligt.
På forhånd tak.
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