Ansøgning om
etablering af faste hegn

Denne dokumentsamling indeholder:
Vejledning
Ansøgningsskema
Tegning over det planlagte hegn
Formål og arbejdsgang:
Generalforsamlingen har besluttet at give tilladelse til etablering af faste hegn, under nogle
konkrete regler.
Ordensreglerne fastlægger i §15:

Der må efter ansøgning opsættes et fast hegn minimum 0,5 m. inde på grunden og højden må ikke overstige 1,80 m. På sider
ud mod fællesarealer, skal der plantes levende hegn uden på det faste hegn, der skal dække det faste hegn. Det levende hegn
skal plejes og fremmes aktivt, og hvis det faste hegn ikke er dækket af et levende hegn efter fire år fra tilladelse til fast hegn,
skal det faste hegn nedtages.
Disse hegn er ikke omfattet af de gældende Deklaration, men afvigelse, som er beskrevet
ovenfor, er godkendt af Ballerup Kommune.
Arbejdsgangen er, at du udfylder ansøgningen og du kan aflevere din ansøgning til os i
åbningstiden (se hjemmesiden, aflevere den i vores postkasse eller sende den på mail til
byggesager@ofharrestrup.dk.
Ansøger du om godkendelse af bestående hegn, giver du os ved din underskrift tilladelse til at
gå ind i din have og kontrollere hegnet. Ønsker du ikke at give denne tilladelse, skal du
tydeligt angive det på ansøgningen og må så kontakte os for at aftale tid for besigtigelse
I udvalget for byggesager, kan du få råd og vejledning omkring udfyldelsen af dokumenterne.

Vejledning:
Du skal selv udfylde alle dokumenter.
Lav tegningen så tydeligt som muligt med lineal. Bemærk målestoks forholdet 1:100. 1 meter i
virkelighedens verden skal være 1 centimeter på tegningen. Husk at påføre adressen øverst på
tegningen, og dit navn og dato nederst.
Læs vejledningen under tegningen.
Skriver/tegner du forkert, så lav en ny tegning: ingen overstregninger etc.

www.ofharrestrup.dk

Samtlige hegns placering på grunden 1:100
Adresse i O/F Harrestrup: _______________________

Vejledning: Denne tegning skal vise ALLE hegn på parcellen . Husk at angive en
nord-pil samt angive hvilke fællesområder som hegnet støder op til, f.eks. grønne
områder, veje, stier el.l.

Tegning udført af: _________________________ Dato: ___/___-____

Modtaget hos OF:

Omegnens Fritidshaveforening
OF Harrestrup
Frejavej 44
2740 Skovlunde

Ekspeditionsgebyr: kr. 0,00

Ansøgning om etablering af hegn eller
godkendelse af bestående hegn
Ansøgning om: Godkendelse af bestående hegn
Tilladelse til nyetablering af hegn

Ejendommen
Parcelvej og nummer:
Medlemsnummer:

Hegnet
Beskrivelse af hegnet:

Hegnets højde:

Afstand til skel:

Materialer til hegnet:
Beskriv beplantning foran hegnet:

Ansøger
Medlemmets navn:

Dato:

Adresse:
Telefonnummer:
Mail adresse:

Godkendelse
Godkendt af OF Harrestrup
Dato:
Underskrift:

Underskrift:

