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Dette reglement galder ved nybygning/tilbygning/ombygning/overdakket terrasse/ikke overdakket
terrasse/ drivhus og legehus. rrlt skal fpres pd byggetegning med mil - placering p6 grunden samt
afstand til skel . Byggeansogning skal udfyldes af ans@ger og underskrives af haveforeningens
bestyrelse inden indsendelse til kredsens byggeudvalg .
Efter byggeudvalgets forelobige godkendelse af byggeansdgning og tegninger gives en forelobig bygge
tilladelse . Tilladelsen gelder i lL 5r . Byggeriet skal vere fardiggjort indenfor 1 5r fra ans6gningsdato i
,
modsat fald indsendes ny byggr:ansogning til byggeudvalget . Efter ferdiggOrelse af byggeriet kontrol _
leres og opmdles efter forel@big godkendt originaltegning .OpmSling foretages med udvendige m6l pd
alle bygninger og opfOrelser og foretages af haveforeningens bestyrelse . Endelig godkendelse med
sternpel og underskrifter gives af kredsens byggeudvalg .
Alle teg;Fftrger,skal udfOres i mdl 1:50 eller 1:100 og sammen med tegningerne over bebyggelsen
ihdsendeE etrffindplan over haveparcellen . Alle bygninger skal fores pd grundplan og skal vise alle
bebyggelservplacering pd grunclen . Det gelder ogs6 ved ombygning/andringer/tilbygning af allerede
eksisterende bygninger ligesom det galder for drivhus/legehus og Sbne terrasser . Toilet - og
redskabsskur skal v€re sammerrbygget med hovedhuset , dog kan der gives tilladelse til en placering
,
der ikke overskrider 4 meter fra hovedbygning og at de forbindes til hovedhus med et plankeverk, ikke
over 1.50 meter h6jt.
Pfr grundplanen skal endvidere ',rises placering af evt. str6mkabel/vandledning og placering af parcellens
hovedstophane . Endvidere angives placering af evt. samletank til spildevand . Angives sSdan : SpT.
Tegninger p5 byggeriet skal vise snit af huse , fire facader og vere angivet rned udvendig mAl . Byggematerialer skal oplyses ( bradder/r;tolper/isolening o.s.v.) Alle bygninger - evt. bortset fra drivhus - skal
vere udfOrt i tre, dog kan der som brandsikring gives tilladelse til Cembrit Fiber ( Hardieplank) . Bygninger bor vere anbragt p5 en muret eller stobt punktsokkel . opmuning eller stobning af andet i haven er
ikke tilladt , ej heller stobning al'betongulv i bygninger eller terrasser i haven .Bygningskonstruktionen
skal vare udf@rt forsvarligt, herunder forankring af bundrem , stolper og spar . Alt trevark bor vere
behandlet mod rdd & svamp.
Hver haveparcel mA bebygges rnred 10 % af havens M2 -areal , dog max 40 M2 + 15 M2 overdekket ter
rasse. Overdekket terrasse ska I vere sammenbygget med hovedhus/opholdshus . Den mA vare om
givet af to fulde vegge hvoraf opholdshusets regnes for den ene . Der skal vere to Sbne sider . De ibne
sider m6 vere omgivet af 1 eller 2 leskerme med en brystningsh 6jde pit ikke over 1.20 meter . @verbygninger pE laskerme er ikke tilladt uanset materiale .
Ingen bygningsdel md vere hOjere end 4 meter, mSlt fra terran .Enkelte havekolonier kan efter
anspgning om dispensation fra o,venstiende gives tilladelse til heve bygningerne. lsifald mSles
hushojden fra nederste del af bundrem .Dispensationen kan gives ved hyppige og hoje ovesvommelser,
Eventuel dispensation gives af Randes kommune og kolonihaveforbundets kreds @stjylllandLegehuse nni max have en storrelse pi 5.3 M2 inclusive terrasse . Hojden mi ikke overstige L.50 meter .
Drivhuse mA maxvare pd 10.0 I\/|2 istdrrelse og ikke over2.7O meter ih6jden, inclusive fundament.
Drivhuse skal vare bygget over et skelet bestiende af tre eller metal og mA ikke have halve eller hele
vagge i tri= eller andet uigennernsigtigt materiale . Drivhuse skal best6 af skelet og gennemsigtigt
materiale som glas eller plastic pri vagge . Drivhustag skal vare som drivhusets /vrige dele . Drivhuset
mi ikke sammenbygges med andre bygninger og skal have egen indgang udefra . Undtaget fra sammen bygning er almindelige vegdrivhuse . lngen bygning / overdekket terrasse/ ikke overdakket terrasse /
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legehuse samt drivhuse med treskelet mA opf6res narmere skel end 2,5 meter .
Alle bygningers udformning skal i alle tilfelde vere i overensstemmelse med vedtagter og reglernenters
bestemmelse .
Alle opholdsrum , herunder k6lrken , skalvere forsyiret med oplukkeligt vindue med underkant hOjst
1,20 meter over gulv og med mindste friibning 0,5 x 1,5 meter eller dOr direkte til det fri sifremt rum met ikke har adgang til mindst ,l rum med dbninger af fprnevnte art . Mellem de to rum som det pigaldende rum har adgang til mi der ikke vane 6ben forbindelse . I rrum hvor der anvendes iltforbrugende
opvarrnningsapparater skal der vere friskluftstilf6rsel og aftrek gennem uafsperrelige ventiler gennem
yderveg eller tag . Bygninger rri ikke indeholde ildsteder hvortil der kraves skorsten .
Det er tilladt at indrette gasfyrede opvarmningsapparater og indrette aftrek dertil . Der henvises til
geldende bestemmelser desangiende . Ventilation bOr sikres ved aftreksventil eller oplukkeligt vindue.
Elinstallationer md anvendes , installationen skal udf6res af en autoniseret elinstallatdr '
Skyllevandstoiletter mi kun etableres med aflob til en samletank , godkendt af foreningens hjemsteds kommune . Samletanken skal tilsluttes af en autoriseret kloakmester og kopi af tilladelse fra kommunen
tfil samletanken og fardigerklering med underskrifter fra kloakmester skal indsendes til kredsen .
Vaskemaskiner og opvaskemaskiner sidestilles med skyllevandstoiletter .

Ovenstiende materialekrav til bygninger er undtaget nir det galder fallesbebyggelse pA fallesarealer,
lejet og betalt af haveforeningeln . Dog skal den opforte tokalitet beklades med tre udvendigt s5 de bibeholder kolonihavepraget . HarrCieplank er tilladt . Krav om hOjde p6 max 4 meter milt fra terren skal
overholdes , .HlF Venezuela nriler h6jde fra nederste del af bundrem .
Ligeledes skal kravet om 2,5 meter fra skel til andre haveparceller og veje overholdes .
mi kun udledes
Ved etablering af skylletoilet/bad skal krav om udledning af spildevand overholdes . Det
skal
godkendt
samletank
til
til en samletank , godkendt af f oreningens trjemstedskommune . Tilslutning
under
med
udfores af autoriseret kloakmester . Efter tilslutning indsendes kopi af ferdiggorelsesattest
skrift til kredsen .
ikke
Enhver form for bebyggelse eller bygningsllgnende projekter , herunder drivhus/overdakket /
bygninger skal
overdekket terrasse o! t"gellus skal fOres p5 grundplan . Ved opforelse af ovennavnte
un der kredsen '
der udfyldes ANSOGNtNG oM BYGGET|ILADELSE som indsendes til byggeudvalget
Godkendelse sker ved kredsens byggeudvalg ogl eller foreningens hjemstedskommune '
til kredsens byggeudvalg '
Haveforeningens bestyrelse skal underskrive byggeans6gning f6r aflevering
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