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Byggetilladelse – efter Bygningsreglement 2018 (BR18) 
 

Adresse:  Parkvej 1B, 6261 Bredbro 
Matrikel nr.:  337 
Ejendomsnr.: 1318 
 
Der gives byggetilladelse til:  
Etablering af aktivitetsområde  med multibane , legeplads  og 2 mindre overdækkede arealer. 
Multibane på 13x21 meter med 0,9 meter høje bander. 
Ca. 10 legepladsredskaber 
Klatrevæg med højde på ca. 2 meter. 
Pergola og 2 overdækning på ca. 25 m² pr stk. 
 
 
Byggetilladelsen er givet på følgende grundlag: 

 Konstruktionsklasse:  1 (KK1) jf. BR18 § 489  (overdækning) 
 Brandklasse:   1 (BK1) jf. BR18 § 493 (overdækning) 

 
Tilladelsen er givet på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med: 

 Fremsendte projektmateriale af 28.8.2022 med tilhørende beskrivelse  
 

Tilladelsen er gyldig i 1 år fra dags dato.  
 
Dispensationer: 
Der er med denne tilladelse ikke givet nogen form for dispensation iht. BR18 § 13. 
 
Byggeretten: 
Arealet er beliggende i landzone. Der er meddelt landzonetilladelse til det ansøgte den 
19.12.2022 
 
Byggesagsgebyr – Gebyrfri        kr. 0,00 
 
Gebyr for byggesagsbehandling/afgørelser beregnes efter medgået tid og timetaksten er kr. 796,00. 
Ved afgørelse fremsendes faktura på forbrugt tid. Tidsforbrug udover dette vil blive faktureret ved afslut-
ning af sagen. Faktura på gebyr fremsendes særskilt. Byggesagsgebyret opkræves efter BR18 § 39. 
 
Legeredskaber er gebyrfrit jf. budget og takstblad 
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Byggetilladelsen er givet på følgende vilkår: 
 

 Redskaber skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod naboer 
 

 Byggearbejdet skal meddeles påbegyndt til Tønder Kommune jf. BR18 § 15  
 

 Byggearbejdet skal færdigmeldes til Tønder Kommune jf. BR18 § 40 
 

 Inden ibrugtagning af legepladsen skal der til Tønder Kommune fremsendes rapport fra 
certificeret legepladsinspektør. Hvor det skal dokumenteres at 

o Redskaber opfylder DS/EN standarder for legepladser mm. 
o Udendørs motionsredskaber skal projekteres og udføres i overensstemmelse 

med DS/EN 16630 Fastinstalleret udendørs fitnessudstyr – Sikkerhedskrav og 
prøvningsmetoder jævnfør § 363. 

o Motionsredskaber, der også anvendes som legepladsredskaber, skal projekteres, 
så redskabet og underlaget er egnede til den faktiske anvendelse jævnfør § 364. 

 
 (Gælder for frivillige forening) At hvis Tønder Kommune skal betale for rapporten skal der 

sendes en mail til teknisk@toender.dk med bestilling af efterinstallationsrapport af lege-
redskaber.  
 

 Byggeriet må ikke tages i brug før Tønder Kommune har givet ibrugtagningstil-
ladelse jf. BR18 § 43. 

 
Orientering 
 

 Habitatvurdering § 38  
Der er foretaget vurdering jf. BEK om udpegning og administration af internationale na-
turbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det er vurderet at der ikke vil 
ske beskadigelse eller ødelæggelse af de arter der er optaget i habitatdirektivets bilag 
IV 

 
 Museumslov 

At der med henvisning til Museumsloven (bek nr. 358 af 8. april 2014) § 24 gøres op-
mærksom på §§ 25, 26 og 27 i samme lov. Der kan tages kontakt til Haderslev Muse-
um (74 52 75 66) ved byggearbejder, der er omfattet af loven. Haderslev Museum, 
Dalgade 7, 6100 er herfra orienteret om byggesagen. Vejledning kan læses på Kul-
turstyrelsens hjemmeside. 
http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/museernes-
arkaeologiske-arbejde/vejledning-om-arkaeologiske-undersoegelser/ 

 
 Affald: 

At byggeaffald sorteres og bortskaffes i henhold Tønder Kommunes vejledning om 
håndtering af bygge- og anlægsaffald. 
 

 Jordforurening: 
Jordflytning skal anmeldelse digital på Jordweb.  Læs mere på Tønder Kommunes 
hjemmeside. 
 

 BBR 
Når du færdigmelder din byggesag så søger vi for at BBR bliver opdateret. 
Dog skal du stadig tjekke din BBR for eventuelle fejl. 

 
 
Klagevejledning 
Efter Byggelovens § 23, stk. 1 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der f.eks. 
kan klages, hvis man mener, at Kommunen ikke lovligt har kunnet træffe afgørelsen. Der kan 
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derimod ikke klages over, at Kommunen efter ens opfattelse burde have truffet en anden afgø-
relse. 
Klage over retlige spørgsmål skal indgives skriftligt til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Vi-
borg inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse. 
Klagen skal sendes enten via din Digitale postkasse eller som e-mail til: 
Byg@naevneneshus.dk 
Hvis I/du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra 
den dag, I/du har modtaget afgørelsen. 
 
 
Det er ejers og ejers rådgivers ansvar at de tekniske bestemmelser i BR18 er overholdt 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Per Egeris Svendsen 
Byggesagsbehandler 
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