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Ansøgning  om  byggetilladelse  
GODKENDT  D.    

  
  
  
  

Ansøger:  
Navn:   
Adresse/Havenr:    
Kontaktoplysninger:   
 
    
  
  
Kære    
  
Vi  kan  med  glæde  informere  dig  om  at  dit  byggeri  kan  godkendes  og  vi  hermed  på  bestyrelsens  vegne  
fremsender  en  godkendelse  på  din  byggetilladelse  d.d.  Denne  er  gældende  i  12  måneder  fra  dags  dato.    
  
I  forbindelse  med  byggeriet  vil  vi  informere  dig  om  følgende  generelle  formalia:  
  
1)  Det  er  haveejerens  eget  ansvar  at  leve  op  til  og  overholde  til  enhver  tid  gældende  lovgivning  og  
regler,  herunder  brandkrav.  Hvis  byggeriet  indbefatter  særlige  foranstaltninger  i  forbindelse  med  
brandkrav,  skal  dokumentation  indsendes  til  bestyrelsen  inden  byggetilladelsen  udløber.  
  
2)  Byggeriet  må  være  MAX  3.70  m  fra  terræn  (inkl.  sokkel),  hvilket  betyder  at  bygningen  ikke  på  noget  
sted  må  overstige  3.70  fra  terræn.  Hvis  du  ønsker  at  regulere  terrænet,  skal  der  indsendes  separat  
begrundelse  og  ansøgning  til  bestyrelsen.  

3)  I  forbindelse  med  et  byggeri  beder  vi  om  venligst  at  overholde  Haveforeningens  ordensreglement  
§16:  ”Brug  af  plæneklippere,  støjende  værktøj  eller  udstyr  er  ikke  tilladt  på  hverdage  efter  kl.  20.00,  lørdage  
efter  kl.  16.00,  søn-  og  helligdage  efter  kl.12.00,  og  må  ingen  dage  påbegyndes  før  kl.  09.00”.  Hvis  du  har  
brug  for  at  larme  udenfor  dette  tidsrum  så  er  det  nødvendigt  at  du  tager  en  snak  med  dine  naboer,  så  
de  er  forberedte  og  indforståede.    

4)  Særlige  forhold  gælder  ved  byggeri  på  Poppelvej.  Grundet  hovedledningens  tracé  gælder  en  særlig  
deklaration  med  indskærpede  regler  vedrørende  byggerier  m.m.  på  grunden.  Denne  deklaration  skal  
følges  og  overholdes.  Information  følger  på  et  særskilt  møde.  Byggetilladelsen  er  kun  gyldig  såfremt  
byggeriet  ikke  er  i  konflikt  med  deklarationen.  
  
  
Ved  tvivlspørgsmål  er  du  altid  velkommen  til  at  kontakte  bestyrelsen.  
  
God  fornøjelse.  

  
  
  

Med  venlig  hilsen  
  

Stisa  og  Christine  
På  vegne  af  bestyrelsen  og  byggeudvalget  

 


