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Ansøgning om opførsel af Skur, væksthus eller lejehus 

Ifølge foreningens ordensregler, skal der ansøges om byggetilladelse inden opførsel af Skur, 

Væksthus eller Lejehus.  

Navn  Have  

 

Kryds af hvilke byggetilladelse du ønsker: 

 Skur  Væksthus  Lejehus  

 

For at opnå byggetilladelse er jeg indforstået med nedenstående betingelser:  

• Tegning med angivelse af mål, placering og materialevalg afleveres til bestyrelsen eller 

sendes til formand@solsikken.one inden byggeriet påbegyndes 

• Det enkelte redskabsskur skal placeres således, at eventuelle udhæng er min. 0,5 meter fra 

såvel naboskel, som skel til sti. Redskabsskuret skal placeres i et af de fire hjørner på 

parcellen. 

• Facadefarve på redskabsskuret; Svenskrød, Sort, Grøn eller brun. Tag og udhæng skal være 

sort. Hvide vinduesrammer er tilladt.    

• Det højeste punkt på redskabsskuret må maksimalt være 2,3 meter. 

• Hældning på tag må maks. være 10 grader. 

• Redskabsskuret må højst være 9,9 m2. brutto. 

• Redskabsskuret skal altid have indgang fra egen grund. 

• Redskabsskuret må ikke opføres på støbt fundament, da det skal kunne fjernes i forbindelse 

med ophør af lejemål. 

• Den enkelte havelejer har til hver en tid ret til at tage sit redskabsskur, lejehus og væksthus 

med sig, i tilfælde af opsigelse af lejemål. 

• Foreningen kan frit disponere over redskabsskur, lejehus og væksthus, som ikke er blevet 

fjernet ved et lejemåls ophør, med mindre andet er aftalt med foreningen. 

• Der ydes ingen erstatning for omkostninger ved flytning af redskabsskur, lejehus og 

væksthus, hvis Køge Kommune opsiger den nuværende lejeaftale med nyttehaveforeningen 

Solsikken 

 

• Der må opstilles et stort eller to mindre væksthuse. Det samlet areal må maksimalt være 9,9 

m2  

• Væksthuset skal være placeret mindst 50 cm fra hegnet og skal være udført i glas eller kalket 

glas i rammer, og i øvrigt være konstrueret til formålet.  

• Væksthuse i træ. Tegning skal godkendes af bestyrelsen før det bygges. Det skal overholde 

de samme mål som de præfabrikerede. Maksimum 9,9 m2. 

 

• Det er tilladt at opstille et lille legehus af træ på maksimum 2 m2 i haven.  
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