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Retningslinier for carporte, markiser og tilbygninger, herunder udestuer.
For at sikre områdets arkitektoniske kvaliteter, er disse fælles retningslinier udarbejdet, i et samarbejde mellem
Faaborg-Midtfyn Kommune og Kuben.
Carporte:
Carporte, skure og udhuse udføres i træ og med samme udtryk og farve (Naturfarve/Nye huse mod øst Ralfarve
nr. 000 25 00 (NCS S 8000N)), som eks. carporte og udhuse.
Tilbygninger i murværk:
Tilbygninger opført i murværk skal bruges som boligareal.
Tilbygninger opført i murværk skal opføres i samme mursten, og med samme fuge som hovedhuset.
Tilbygninger opført i murværk skal opføres med tagsten i sammen farve og materiale som hovedhus.
Tilbygninger opført i murværk skal opføres med samme taghældning som hovedhuset.
Tilbygninger i træ:
Tilbygninger udført i træ skal opføres med samme træbeklædning, og med samme udtryk og farve som på hovedhuset/carporten. Indenfor området må træværket efter nærmere aftale med kommunen, ændres, hvis farveændringen samlet sker indenfor et helt torv.
Tilbygninger udført i træ skal opføres med samme tagmateriale og tag hældning som carporten.
Udestuer:
Tilbygninger udført i glas skal opføres med trækonstruktioner eller aluminium, i samme farve som vinduesrammerne. (Hvide/Nye huse mod øst: RALfarve nr. 9007 )
Tilbygninger udført i glas skal opføres med samme taghældning som hovedhuset og med tagbeklædning af glas
eller tagsten i samme farve og materiale som hovedhus.
Tilbygninger udført i glas med tagsten som tagbeklædning, skal opføres uden udhæng så udtrykket på tilbygningen svarer til hovedhuset.
Alle tilbygninger:
Tilbygninger skal altid holdes min 25 cm fra øvrige vinduer, døre og 50 cm fra hjørner.
Tilbygninger der placeres i indhak, skal placeres i forlængelse af hjørnet.
Tilbygninger udføres med tagrender og nedløb i zink, tagrender udføres i samme plan som på hovedhuset.
Boligtype D1R:
Indeholder pergolaer og har mulighed for at tilføje glaspartier i pergolaens åbninger.
Forhold til lokalplanen:
Ved tilbygning eller anden planlægning på de enkelte grunde, gøres der opmærksom på den eksisterende lokalplans bestemmelser i forhold til afstand fra skel og bebyggelsesprocent. Det kan betyde, at der ved nogle af
boligerne ikke gives mulighed for tilbygninger.
Bilag 1: Områdekort der viser torvenes placering
Bilag 2: Plan og facader der viser forskellige muligheder for tilbygning af havestue.

Dybdalgårdvej torv 1.2.3.4.5

BILAG 1

Dato: 23.04.09

9345 05.06

© Copyright Grundkort Fyn A/S
Områdekort
ikke målfast

Dato: 16-04-2009 11:00:55
Målforhold: 1:1500

Dybdalgårdvej torv 1.2.3.4.5

BILAG 2 a

Dato: 23.04.09

9345 05.06

Dybdalgårdvej torv 1.2.3.4.5

BILAG 2 b

Dato: 23.04.09

9345 05.06

