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Haveforenings navn og adresse  

 

Ansøgning om byggearbejde 
Jf. Lejeaftalen med Esbjerg Kommune 

 Ombygning. 

Tilbygning. 

Nybygning. 

 
Alt hvad der kræves af installationer udover 
byggeriet, er ikke godkendt med denne 
byggeansøgning, men skal godkendes separat ved 
autoriseret firma. 

 
Have nr.  Havelods adresse  

 

 

 
 

Navn haveejer  

Privat adresse  

Postnummer  By  

Telefonnr.  E-mail  

 
 

Arbejdets art: Nærmere beskrivelse af det arbejde der ønskes opført/ændret med angivelse af m² 

 
 
 
 

Byggetilladelsen godkendt d.  

Byggetilladelsen ikke godkendt d.  

Byggeriet skal færdiggøres inden 1 år fra byggetilladelsens godkendelse. 

 

Dato og underskrift Dato og underskrift 

Sydvestjyllands Kreds og medlems nr. Sydvestjyllands Kreds og medlems nr. 

 

  _ _   _   
 

 
Dato og underskrift lejer og forbundets medlems nr. 

 

 
  _ _ 
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En byggeansøgning koster kr. 600,- til opførelse af hus, overdækket terrasse samt skur. 

 
Indbetales på kredsen reg nr. 5385 konto nr.0302620 - oplys haveforening samt havens nr. 

Byggeansøgningen – plantegningen – facadesnit m.m. skal indsendes som pdf i A4-format til 

byggeudvalgets e-mail: byggeudvalgkreds15@gmail.com 

Behandlingstiden er op til 30 dage fra modtagelsen af betalingen samt ansøgningen. 

 
Det gamle byggeri skal rives ned, før der udstedes en byggetilladelse til et nyt byggeri, såfremt det 

samlede byggeri (nyt og gammelt) overstrider det tilladte antal m2 iflg. Byggereglerne/lokalplanen. 

 

BYGNINGSTEGNINGEN: 

Skal vise en plantegning, facadetegninger fra alle sider med målangivelser, samt mål fra 

bebyggelsen til skel, dette gælder også afstanden til nabobyggeri (mindst 5 meter) som skal 

markeres. 

 

SITUATIONSPLAN: 

Der skal være påtegnet de bygninger der ønskes opført, samt eksisterende bygninger, det samme er 

gældende ved om og tilbygninger. 

Byggeriet skal færdiggøres inden 1 år fra byggetilladelsens godkendelse, hvis ikke det er bygget inden 

for et år, kræves der en ny byggeansøgning. 

Byggeri der ikke er udført i henhold til tilladelse kan ikke godkendes, men medfører nedrivning, der 

gives ikke dispensation. 

Man har som lejer/bygherre selv ansvar for at gældende byggeregler, lokalplan m.m. bliver 

overholdt, dette gælder også byggematerialet. 

 

SYN AF BYGGERI OG UDSTEDELSE AF IBRUGTAGNINGSTILLADELSE: 

Når byggeriet er færdigt SKAL dette meldes til Sydvestjyllands Kreds gennem haveforeningens 

formand, se proceduren for ibrugtagningstilladelser på hjemmesiden. 

Når byggeriet er synet og godkendt af Sydvestjyllands kreds, udstedes en ibrugtagningstilladelse. 

Esbjerg Kommune har ret til at deltage i besigtigelsen. 

Materiale beskrivelse 
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