
ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE  SEPTEMBER 1993 TF/k 

   Revideret 12/10-93 
   Revideret 29/9-95 

   Revideret 23/7-98 
   Omdelt 2/11-98 TF7jt 
 

AFDELINGSBESTYRELSEN 

Skurreglement for 1- og 2- etages huse 

i TORVEPARKEN 

1. Der må generelt opsættes skure i baghave, idet følgende dog skal overholdes 

 

2. Skuret skal følge Småhusreglementet, BR-S 85 punkt 13.1 og 13.2 og må højst være 10 m2 

 

3. Der skal være mindst 2,5m til facade eller nærmeste udestuefacade 

 

4. Skurets højde må maksimum være på 2,4 m henholdsvis 4,5 cm fald pr. m for skure tilhørende 1-plans 

huse og 12 cm fald pr. m for skure tilhørende 2-plans huse, samme fald som udesuetag (tilsvarende 

brandvæg med fald mod fællesareal (skure mod skel til anden bebyggelse end Torveparken skal følge BR-

S 85). 

 

5. En del 1-plans huse og enkelte 2-plans huse (hvor der er plads) kan også få tilladelse til at opføre skur i 

forhaven, hvor Småhusreglementet ligeledes skal følges. Dog kan afstand til facade reduceres til 1,4 m, 

hvilket kræver brandsikring (bd30). 

Højde maksimum 2,1 m med fald mod sti som under punkt 4. 

 

6. Skuret må gerne opføres i skel med nabotilladelse og kan opføres som dobbeltskur over skel. For de 

skure, som er placeret nærmere facaden end 2,5 m, skal væg mod skel være bd 90. 

a. Skure i både for- og baghave må ikke have et samlet areal over 10 m2 

 

7. Det forudsættes, at skure opføres i gode kvalitetsmaterialer, behandlet træ, vandfast plade, stenex eller 

eternit. Det må være i beboeres interesse, at der ikke opføres ”sildekasser” 

Opsætning af tagrender kan udelades. 

 

8. Farvevalg følger regler for udestuer. 

 

9. Inden opførelse skal skitse med diverse mål samt placering indsendes til varmemester/afdelingsbestyrelse 

for godkendelse. 

 

10. Tagmaterialer: Eternit, tagpap, eller gennemsigtige plasttagplader udført efter fabrikkens anvisning. 

     Dobbeltskure over skel skal have samme tagmateriale. 

 

En del eksisterende skure har fået ”personligdispensation”, som betyder, at disse skure skal fjernes ved fraflytning. 

Øvrige eksisterende skure, som overholder ovenstående reglement, er accepteret og kan – tilsvarende nye skure, 

udført efter reglementets bestemmelser – overdrages ny lejer ved fraflytning. 


