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.
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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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