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Forslag D til pkt. 5 – Behandling af indkomne forslag 

 

Emne: Kvalificeret byggetilsyn.  

Baggrund: I de senere år har vi set et stigende antal af nybyggerier i vores forening. 

Tendensen er at der bygges større og højere end tidligere og tit vælges det at støbe 
fundamenter og gulve. Det kræver større opmærksomhed, større mængder 
byggemateriel og at professionelle entreprenører og håndværksfirmaer forestår 

arbejdet. Vi har set flere eksempler på at byggeprocesser har været til gene for 
naboer og beboere i foreningen, ligesom P-pladsen er blevet benyttet til 

oplagringsplads. Bestyrelsen har nu formuleret retningslinjer for tilkørsel i forening og 
anvendelse af P-pladsen m.m.    

For at sikre at de kommende byggerier overholder gældende byggebestemmelser og 

regler fremsættes følgende forslag.  

Forslag: Det foreslås at Foreningen indleder et samarbejde med en byggeteknisk 
rådgiver som på bestyrelsens vegne kan:  

1. Foretage gennemgang af dokumentationsgrundlag for nybygning og ombygning af 

huse som foreningens medlemmer ønsker at iværksætte og som kræver godkendelse 
af foreningen og kommunen.   

2. Bistå bestyrelsen ved syn af bygninger i forbindelse med salg og overdragelser, så 
det sikres at regler for byggeafstande til skel, byggehøjder, størrelser m.v. 

overholdes.  

3. Rekvireres til at foretage vurdering af igangværende byggeprojekter eller forhold i 
foreningen som strider mod gældende vedtægter, kommunens regler eller gældende 

Lokalplan.  

4. Rekvireres til at forestå løbende tilsyn med at byggeplads og 
materialeopbevaringsplads ikke er til gene for foreningens øvrige medlemmer og i 

øvrigt lever op til de krav foreningen har opstillet.  

Økonomi: Det foreslås at Foreningens udgifter til betaling af den byggetekniske 
rådgiver inddækkes ved pålæg af et gebyr for medlemmer som ønsker at iværksætte 
projekter, omfattende nedrivning, nybygning og ombygning af huse på foreningens 

parceller.  Det skønnes at en gennemgang af tegninger koster max 2.000 kr. medens 
et besøg koster mellem 2.500 kr. – 3.500 kr. 

Forslagsstillere: 

Heidi Denning og Finn Nørgaard, have 234 
Mette og Bent Hansen, have 325 


