
Grundejerforeningen Hellesklint

RETNINGSLINIER FOR GODKENDELSE AF BEBYGGELSE.

Den ubebyggede parcel:
På hver parcel skal der udlægges parkeringsareal til mindst 2 biler. Er der garageareal til en
bil eller flere, nedsættes kravet til 1 parkeringsplads.

Ejere af flere sammenhængende parceller behøver kun at udlægge parkeringsareal på en
enkelt parcel.

Adgangs- og tilkørselsforhold skal etableres til den vej, hvortil parcellen har tildelt
husnummer.

Langtidsparkering af campingvogne på parcellerne er ikke tilladt. Campingvogne skal
medtages efter endt weekend besøg eller ferie.

Bebyggelsens omfang:
På hver parcel må kun opføres 1 beboelse, hvorved forstås et sommerhus med opholdsrum,
soverum og lign. Udover beboelsen må kun opføres et udenomsrum. Herved forstås enten
garage/carport eller et redskabsskur. Garage eller carport må dog være sammenbygget med
redskabsskur.

Udenomsrum må ikke benyttes til overnatning.

Gæstehytter og fritstående toiletter må ikke opstilles.

Såfremt formålet med et byggeri er at drive forretning, feriekoloni, eller lignende skal
generalforsamlingen i hver enkelt tilfælde godkende formålet.

Bebyggelsens afmærkning:
Opførte huse skal være afmærkede med husnummer og matrikelnummer.

Bebyggelsens afstandsforhold:
AI bebyggelse skal holdes 10 meter fra vejmidte.

Bebyggelsens størrelse:
Beboelsen skal mindst andrage 32m2 eksklusive overdækkede terrasser.

Bebyggelsens højde:
Beboelsens største højde (tagryg) må ikke overskride 4,00m. målt fra overkant af
stuebjælkelag. Udenomsrum følger samme regler.

Bebyggelsens indretning:
V Beboelsen må ikke bestå af mere end et beboelseslag og evt. kælder.

Bebyggelsens fundament:
Kælderbjælkelag eller stuebjælkelagets overside må ikke være mere end 40 cm. over



gennemsnitligt naturligt terræn inden for bygningens område.

Bebyggelsens ydervægge:
Ydervægge tillades opført i træ, teglsten, letbeton og visse pladematerialer.

Bebyggelsens tage:
Tage udføres i ensfarvet tagpap, eternit, teglsten, græs eller strå.

Bebyggelsens farver.
Huse af træ, pladematerialer, tegl, eller letbeton må stå ubehandlede eller males. Facader og
større bygningsdele skal males i samme farve på hele huset og eventuelle andre bygninger
på ejendommen. Mindre bygningsdele (døre, vinduer, vindskeder m.v.) må dog males i én
anden farve.

Rene og klare kontrastfarver må ikke benyttes (grønne, røde, gule og blå farver). Såfremt et
medlem er i tvivl om en fan/e kan benyttes, kan bestyrelsen anmodes om en vurdering af
farven. I disse tilfælde kan bestyrelsen efter de gældende regler for godkendelse af
bebyggelse give tilladelse til, at en farve kan benyttes.

Bebyggelsens afløbsforhold:
Afløb fra bygninger skal tilsluttes grundejerforeningens kloak- og rensningsanlæg. På hver
parcel er indført en kloakstikledning, hvortil tilslutning bør ske. Såfremt kloakstikket ikke
benyttes, skal tilslutning ske via en 1 m. brønd med kørebanedæksel .

Kloakindlæg skal foretages straks efter, at beboelsen er under tag, og være afsluttet senest
1 år efter byggeriets igangsættelse. Arbejdet skal udføres af autoriseret mester efter
forskrifterne i DIF norm nr. 64.

(Når kloakindlæg udføres til en ejendom, eller der foretages ændringer i eksisterende anlæg,
skal andragende, bilagt 2 sæt tegninger der viser ledningsførelsen, indsendes til
grundejerforeningens næstformand senest 14 dage før arbejdet igangsættes. Kommunen
syner og godkender kloakarbejdet. Se under pkt. A. Kalundborg kommune).

Bebyggelsens antenner:
Antenner opsættes så diskret som muligt.

Brugte sommerhuse:
Brugte sommerhuse skal godkendes af den samlede bestyrelse og skal samme år de bliver
opstillet, udvendigt bringes i en sådan tilstand, at de fremtræder som nye huse. (Af
ansøgningen skal det tydeligt fremgå, at denne vedrører godkendelse af et brugt

Garage/carporte:
I forbindelse med byggeri eller efter at beboelsen er opført på parcellen, må der opføres en
garage eller en carport, såfremt der ikke på parcellen i forvejen er opstillet et fritstående
redskabsskur eller lign.

Det er tilladt at indrette redskabsskur i garage eller carporte. Materialerne skal i det ydre
fremtræde som nye og svare til beboelsens farver.



Redskabsskure:
Redskabsskur eller udhus må først opstilles på parcellen samtidig med, eller når beboelsen
er opført. På hver parcel må der kun opstilles et redskabsskur/udhus og kun, såfremt der
ikke i forvejen er opstillet garage eller carport. Det er tilladt at indrette redskabsskur/udhus i
en garage eller carport.

Materialerne skal i det ydre fremtræde som nye, og svare til beboelsens farver.

Arbejdsskure:
Et arbejdsskur er kun beregnet til opbevaring af materialer og redskaber m.v. i
byggeperioden. Arbejdsskur tillades opstillet, når tegninger af beboelsen er godkendt og
skuret må først opstilles det år, byggeriet påbegyndes og skal fjernes senes 3 år efter
godkendelsesdatoen.

Dispensation:
Bestyrelsen må dispensere fra ovennævnte regler, når byggeriets karakter ikke forringes
eller bryder helheden, dog må der ikke gives dispensation for husstørrelse eller hushøjder.

Ændringer:
Ændringer af retningslinjer for godkendelse af bebyggelse kan kun ske på
generalforsamlinger og kun såfremt ændringsforslag har været optaget på
generalforsamlingens dagsorden og i øvrigt opfylder de krav, der gælder for ændringer af
love og bestemmelser jfr. foreningens love.
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Således vedtages på generalforsamlingen den 8/11 1972.


