Byggeansøgning Sydvestjyllands Kreds

Haveforenings navn og adresse

Ansøgning om byggearbejde
jf. Lejeaftale med Esbjerg Komune
Sæt kryds(x) nedenfor i feltet ud for hvad sagen vedrører

Ombygning / Lovliggørelse
Tilbygning
Nybygning
Have nr.

Havelods adresse

Navn havelejer
Privat adresse
Postnummer
Telefon nr.

By
E-mail

Arbejdets art:
Nærmere beskrivelse af det arbejde der ønskes (nybygning, tilbygning, ombygning, redskabsrum, terrasse)

Tegninger skal vedlægges, samt beskrivelse af materialer i 2 eksemplarer i A4 format
Modtaget haveforeningen
Dato

Underskrift Haveforeningen

Medlems Nr

Underskrift Kredsen

Medlems Nr

Modtaget kredsen
Dato

Byggetilladelsen Godkendt
Dato
Byggeriet skal færdiggøres inden 1 år fra byggetilladelsens godkendelse.
Byggetilladelsen IKKE godkendt
Dato
Afgørelsen sendes til Haveforeningen

Dato

Underskrift Byggeudvalg

Medlems Nr

Dato

Underskrift Byggeudvalg

Medlems Nr

Dato

Underskrift Lejer

Medlems Nr
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Byggeansøgningen koster kr.350.00
Kan betales med kreditkort på kredsens hjemmeside www.sydvestjyllandskreds.dk
Der kan også indbetales på kredsens konto reg 5385 konto 0302620
Oplys haveforening samt nummer på haven ved indbetaling på konto
Byggeansøgningen koster ikke noget, når det er til : fritstående
skure/legehuse/drivhuse, men byggeansøgning skal laves.!!
BYGGETEGNINGER / SITUATIONSPLAN SAMT MATERIALEBESKRIVELSE
skal afleveres i 2 eksemplar i A4 format.
BYGNINGSTEGNINGEN:
Skal vise en grundplan, et snit 4 facader samt være påført mål af bygningen, samt mål fra
bebyggelsen til skel.

SITUATIONSPLAN:
Skal være påtegnet de bygninger der ønskes opført, samt markering af havelågens placering
Samt eksisterende bygninger, det samme er gældende ved om - og tilbygninger.
Det er bestyrelsen i Haveforeningernes pligt at følge byggeriet under opførelsen,Kredsens
byggeudvalg er berettiget til uanmeldt at kontrollerer byggeriet under byggeperioden.
Byggeriet skal færdiggøres inden 1 år fra byggetilladelsens godkendelse
Byggeri der ikke er udført i henhold til tilladelse kan ikke godkendes, men medfører nedrivning

SYN AF BYGGERI OG UDSTEDELSE AF IBRUGTAGNINGSTILLADELSE:
Når byggeriet er færdig SKAL dette meldes til Esbjerg Kreds gennem haveforeningens formand.
Når byggeriet er synet og godkendt af Esbjerg Kreds udstedes en ibrugtagningstilladelse.

Byggeregler for kolonihavehuse, overdækkede terrasser m.m. i kolonihaveforeninger
Kolonihavehuse:
1.
På havelodder over 200 m² må der bygges et havehus på max. 45 m².
2.
Afstand til skel skal være mindst 2,5 meter.
3.
Afstand til nabobebyggelse skal være mindst 5 meter.
4.
Huse skal være en samlet enhed på max. 4 meter i højden i et plan uden kælder eller loftsrum.
4a. Huse under højspændingsledninger må være max. 3,5 meter i højden (iflg. stærkstrømsreglementet)
5.
Huse bygget før 1982 må ligge 1,2 meter fra skel, men ved nedrivning gælder den gældende
byggeafstand til skel på 2,5 meter.
6.
Huse skal udføres i trækonstruktion med udvendig beklædning af træ eller trælignende
materiale.
7.
Det er ikke lovligt at opsætte skurvogne, mandskabsvogne eller containere i stål (regel overført fra
lejekontrakt indgået 1.1.2013)
8.
Taget skal være af et ikke reflekterende fast materiale.
Skure:
9.
På haveloddet må der opføres et fritstående skur på max. 6 m².
10. Afstand til skel skal være mindst 1,0 meter for skure bygget før 1.1.2018.
10a. Afstand til skel skal være mindst 2,5 meter for skure bygget efter 1.1.2018. Skure ved randbeplantninger
er undtaget, og afstanden til skel skal her være 1,0 meter.
10b. Afstand til nabobebyggelse skal være mindst 5 meter (regel overført fra lejekontrakten indgået 1.1.2013).
11
Skure må max. være 2,5 meter i højden.
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12.

Hvis det samlede byggeri ikke overstiger 51 m², og skuret er sammenbygget med huset, må skuret være
større end 6 m².

13.
14.
15.

Huset må ikke overstige 45 m², selvom skuret er mindre end 6 m².
Skure skal have selvstændig indgang udefra, og der må ikke være indgang direkte til huset.
Skure der er sammenbygget med hovedhuset og ligger 2,5 meter fra skel må max.
være 4 m i højden.
15a. Skure under højspændingsledninger må max. være 3,5 meter i højden (iflg. stærkstrømsreglementet).
16. Skure der er bygget før 1.1.2013 kan sammenbygges med huset med et plankeværk,
såfremt der er mindre end 1,5 meter imellem hus og skur (ny regel pr. 1.9.2015). Der
måles fra sokkel til sokkel.
Drivhuse, pavilloner og orangerier:
17. På haveloddet må der opføres drivhus på max. 12 m².
18. Afstand til skel skal være mindst 1,0 meter.
19. Drivhuset må max. være 2,5 meter i højden.
20. Drivhuse skal være glasklare.
21. Orangerier og pavilloner med tag af tagsten eller pap sidestilles ikke med et drivhus.
22. Orangerier og pavilloner skal medregnes i de 15 m² overdækkede terrasser, der er
tilladt. Der skal være en åbning på mindst 1,4 meter i fuld højde.
Overdækkede terasser:
23. Der må opføres en overdækket terrasse på max. 15 m², som ikke er hævet over terræn.
23a. Såfremt hovedhuset ikke er 45 m², må den overdækkede terrasse være tilsvarende større end 15 m² (ny
regel pr. 1.1.2018).
24. Afstand til skel skal være mindst 1,0 meter for overdækkede terrasser bygget før 1.1.2018.
24a. Afstand til skel skal være mindst 2,5 for overdækkede terrasser bygget efter 1.1.2018
25. Overdækkede terrasser, der ligger mindst 2,5 meter fra skel og som er sammenbygget med hovedhuset,
må være 4 m i højden.
25a. Overdækkede terrasser under højspændingsledninger må max. være 3,5 meter i højden (Iflg.
stærkstrømsreglementet).
26. Overdækkede terrasser der er fritstående på arealet, må max. være 2,5 meter i højden.
27. Der skal være en åbning ud uden dør, låge eller lignende på mindst 1,40 meter og i fuld højde.
27a. Åbningen må lukkes med plastik eller lignende.
28. Overdækkede terrasser må bestå at flere terrasser, hvis ikke de overstiger 15 m² samlet.
29. Tagvand fra terrassen skal holdes inde på egen grund.
Hems:
30. Hems kan opføres til opbevaring.
31. Hemsen må ikke bruges til ophold, da der ingen flugtvej er.
32. Hemsen må max. være 4,5 m², som måles der, hvor loftshøjden er 1,5 meter eller derover.
33. Der må være vindue i hemsen, hvis vinduet er uigennemsigtigt og ikke kan åbnes (ny regel pr. 1.1.2018).
Udhæng:
34. Udhæng på husene må max. være 60 cm i henhold til byggeloven (ny regel pr. 1.9.2015)
35. Huse bygget før 1.9.2015, kan få dispensation, idet der ikke tidligere har været regler om udhæng.
Trailerpladser i haverne:
36. Der må laves en trailerplads i haven, indgangen må højst være 2 meter. Trailerpladsen skal være forsynet
med en havelåge på maks. 1,8 meter høj.
Legehus:
37. Der må bygges et legehus på 3 m² med en højde på max. 1,80 og mindst 1,0 meter fra
37a. Legehuse bygget efter 1.1.2018 skal ligge mindst 2,5 meter fra skel.
Ildsteder, solfangere og flagstænger:
38. Der må ikke etableres ildsteder, der kræver skorstene (enkelte dispensationer findes).
39. Gaskomfur og gasovne er tilladt.
40. Udendørs, flytbare pejse er tilladt.
41. Det er tilladt at opsætte solfangere og de dertil nødvendige installationer.
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42.
43.
44.

Installationerne til solfangerne skal overholde de til enhver tid gældende regler.
Solfangerne må ikke være blanke og reflekterende.
På hvert havelod må der uden tilladelse opstilles en flagstang på max. 8 meter.

Plankeværk, vindmøller m.m
45. Der kan gives dispensation til plankeværk til haver der ligger op imod randbeplantninger og vådområder,
hvor en hæk ikke kan gro. Ansøgning om dispensation skal afleveres til Kredsen, som også beslutter om
der kan gives tilladelse til et plankeværk (overført fra lejekontrakten indgået 1.1.2013).
45a. Plankeværk skal bygges således: Plankeværket skal opbygges i 7,5cm x 7,5cm
stolper i max. højde af 180 over jord og beklædes med brædder 10cm x 1,6cm lodret
stående forskudt fra side til side, med et mellemrum på 5cm imellem brædderne. Farven
skal holdes i trykimprægneret grøn eller grøn umbra. Det skal tilstræbes at man følger
naboens hegn i vides mulig omfang fremover af hensyn til helhedsudtrykket (Besluttet af
bestyrelsen den 2.11.2016).
46. Der må ikke opsættes vindmøller i kolonihaverne efter 1.1.2018.
47. Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted (overført fra lejekontrakt indgået 1.1.2013)
48. Bebyggelsen skal holdes i pæn og velholdt stand (overført fra lejekontrakt indgået 1.1.2003).
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Skitse vedr. påtænkt byggeri jvf. Overstående
Både afstand til hæk/skel og nabobebyggelse samt mål på det påtænkte byggeri skal anføres.
Bestående byggeri skal også indtegnes med målangivelse.

Materialebeskrivelse:
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