
 
BYGGETILLADELSE / GODKENDELSE AF BYGGERI / IBRUGTAGNINGSTILLADELSE 
Skemaet skal bruges både ved nybyggeri og ved om/tilbygning i Horsens Kommune. Al byggeri 

i alle 15 haveforeninger i Horsens administreres fra Januar 2018 af Sydøstjyllands Kreds. 

Defination af renovering= Det er når man KUN renoverer dele af huset, det kan IKKE defineres som en renovering når man skifer en hel 

husside af gangen – sker dette er det en ombygning som byggeteam skal administrere 

 
Haveforeningens Navn: _______________________                    Haveejer:____________________________________ 

                                                                                                         Havenr.  :________ 

  Tegn en skitse med mål af grundplan på huset og placering på grunden. Er det en tilbygning skal 

eksisterende byggeri markeres / skraveres og indtegnes. Max 50 m2 i alt. Udleverede byggedetaljer 

skal overholdes. 

 

 1 tern er lig med 1 m2   -                                          Særlige bemærkninger kan anføres herunder: 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                     

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                          

                                                    

                                                    

                                                    

 
Forventet byggestart dato: ______________                               Forventet byggeslut dato:___________________ (byggetid ialt højest 2 år) 

 

Underskrift og dato af: 

 

 

___________________________________                               ________________________________________ 

Formand i egen haveforening                                                         Navn Bygherre og bygherres  tlf. nr. 

 

Aflever dette skema udfyldt til Kredsens bygningsinspektør inden byggeri igangsættes og få Kredsens byggetilladelse. 

 

 

Dato: _________ Byggetilladelse godkendt/givet af Kredsens byggeinspektør: ______________________________ 

                                                                                                                               Byggeinspektør / TEAM nr. og tlf.nr.

 

Dato: ________ Byggeinspektørens check af fundament-placering og størrelse: ____________________                                     

                    Byggeinspektør 

http://lexin.emu.dk/pictures/7483.JPG


 

 

 

1 tern = 1 x 1 m 

 

Døre og vinduer skitseres på med ca. placering 

 

Facade forside – skitse med mål påført 

 

                                 

                                  

                                 

                                 

                 

                                 

                                 

                                 

 

 Gavlside 1 – skitse med mål påført 

 

                                 

                                  

                                 

                                 

                 

                                 

                                 

                                 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Facade bagside – skitse med mål påført 

 

                                 

                                  

                                 

                                 

                 

                                 

                                 

                                 

 

Gavlside 2 – skitse med mål påført 

 

                                 

                                  

                                 

                                 

                 

                                 

                                 

                                 

 

 

 

Tagkonstruktion: (sæt kryds) 

 

Fladt tag  : _____ 

 

Fladt tag m/hældning : _____ 

 

Tag 25 gr.  : _____ 

 

Tag 45 gr.  : _____ 

 

 

Tagbeklædning type : __________________ 

 

Højde f/terræn til rygning : __________________ 

 

Funderingstype  : __________________ 

 

Overdækket terrasse antal m2 : __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Efter endt/færdiggørelse af byggeri skal det godkendes af Kredsens byggeinspektør og ibrugtagningstilladelse gives. 

 

 

Dato: _________       Byggeri godkendt/Ibrugtagning givet   : ___________________________________________ 

                                                                                                    Kredsens byggeinspektør 

 

 

 

Byggeansøgning/ibrugtagningstilladelse udskrives/underskrives i 2 ens eksemplarer =  

1 stk. til Kredsen og 1 stk. til haveejer 


