
Ansøgning for boligændringer 
udenfor boligen 

Praktiske oplysninger. 

Navn: Dato: 

Adresse: Post.nr. & By: 

Telefon: Mail: 

Ved opførsel af skur, drivhus, carport, overdækket terrasse eller lign. skal der til denne ansøgning vedlægges: 

✓ Oversigtskort, der viser hvor på grunden bygningen placeres, inkl. mål på afstand til skel og øvrige

bygninger.

✓ Plan, facade og gavltegninger af bygningen, hvor alle mål fremgår. Dvs. Højde, Bredde, Dybde, samt

placering af vinduer, døre.

Derudover skal der oplyses følgende: 

✓ Materiale- og farvevalg for: - Tag, - Ydervægge, - Isolering osv.

✓ Hvordan tagvand afledes.

✓ Oplysning om, evt. installationer. (f.eks. stikkontakt, afløb m.m.)

✓ Oplysning om, evt. fastgørelse til anden bygning, i tegningsform.

2. Beskriv dit projekt.

Ansøgning kan fremsendes på mail til: 
Teknikogdrift@fabbo.dk 

Ansøgning kan sendes pr. post til: 
Fyns Almennyttige Boligselskab 
Vestre Stationsvej 5 
5000 Odense C 

3. Aflevering.

Enhver boligændring må ikke udføres eller påbegyndes, førend du har modtaget selskabets skriftlige 
tilladelse. 

Ansøgninger om boligændringer udenfor boligen vil blive behandlet hurtigst muligt, og i den rækkefølge 
de modtages. I travle perioder kan der forventes en behandlingstid på optil 8 uger.    
Pga. sommerferie tælles juli måned ikke med i de 8 uger. 
Så fremsend gerne din ansøgning i god tid.  

Alt afhængigt af det tilsendte materiale kan det eventuelt blive nødvendigt at rekvirere yderligere 
oplysninger. Vi gør opmærksom på at behandlingstiden ikke påbegyndes førend sagen er fuldt oplyst. 

2. Personlige oplysninger.
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Tjekliste ved ansøgning om opsætning af: 

Garage, carport, skur, udhus, udestue, overdækning (min.1 side åben), 

drivhus og lign. 

□ Situationsplan (se Eksempel 1) 

Situationsplanen skal være målfast og målsat eksempelvis 1:200 og vise bygningens 

placering på grunden, samt afstand til skel og øvrige bygninger. Den skal forsynes med 

nordpil, vejadgang samt eksisterende bygninger. Påfør adresse på tegningen. 

□ Plantegning af bygning, der ønskes opført (se Eksempel 2) 

Planen skal være målfast og målsat eksempelvis 1:50.  Påfør adresse på tegningen. 

□ Facade- og gavltegninger (se Eksempel 3) 

Facade- og gavltegningerne skal vise bygningens højde, placering af vinduer, døre mm. 

Tegningen skal være målfast og målsat eksempelvis 1:50. Påfør adresse på tegningen. 

□ Oplysning om, materialevalg og farve for: - Tag, - Ydervægge, - Isolering osv. 

□ Oplysning om, hvordan tagvand afledes. 

□ Oplysning om, evt. installationer. 

□ Oplysning om, evt. fastgørelse til anden bygning, i tegningsform. 

 

 

Eksempel 1 Situationsplan,  

målfast, eks. 1:200 

Alternativt kan udsnit  

udskrives fra  

www.geofyn.dk 

 

 

 

 

 

 

  

 Eksempel 2 Plan,  

 målfast, eks. 1:50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel 3 Facader og gavl, 

målfast, eks. 1:50 

 

http://www.geofyn.dk/
abp
Udstregning
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