Terrasser i Morelhaven 2021
Den oprindelige terrasses mål var 3 x 3 meter, med tilhørende plantekasser (To høje og to lave).
Terrassebrædderne skal være i lærk. Terrassebrædderne skal lægges, så de ligger parallelt med bygningens
længderetning. Brædderne skal males med terrasseolie i farven teak.
Siden er blev det tilladt at bygge hegn på to sider af terrassen. Oprindeligt skulle der bruges 125x125 mm
imprægnerede stolper, støbt i beton, til hegnet. Siden blev det også tilladt at bruge 100x100 mm stolper. Der er
primært anvendt 100x100 mm stolper, da disse virker mindre voldsomme.
Der anvendes galvaniseret rionet 6 mm til hegnet.
Der plantes 4 stk. vedbend pr. løbende meter. Planterne plantes op ad rionettet.
Når terrassen/hegnet bygges større, skal det ske i ovennævnte materialer.
At bygge hegn rundt om terrassen er en mulighed, ikke et krav. Det gælder uanset om man har den normale
størrelse eller har udvidet terrassen
Der er ikke krav om, at der ved udvidelse af terrassen købes yderligere plantekasser

I forbindelse med udvidelsen af terrasser, er der en række praktiske ting, der skal tages højde for.
Fra stolpens yderste kant (der vender væk fra terrassen) og til plantekassens yderside beregnes 30 cm. Dette for at
give plads til vedbenden, som er god til at sprede sig.
Plantekassen er 40 cm dyb.
Det betyder at der fra terrassens kant til ydersiden af et eventuelt hegn beregnes 70 cm.
Plantekasser og/eller hegn må ALDRIG rage ud over gavlen. Maksimalt flugte med gavlen.
Ifølge den oprindelige løsning er der hegn på to sider. Det er nu muligt at sætte hegn hele vejen rundt om. Med EN
åbning. (Se tegning). Åbningen er 70 cm.
Hegnet skal stå i rette vinkler i forhold til bygningen. Også når et eksisterende hegn skal forlænges. Der er kun krav
om to plantekasser på langsiden. Der vil derfor være et areal på typisk 300x40 cm, som vil være ”kasseløst”. Ejeren
må, når der bygges hegn omkring kasserne, lægge træ på dette areal.
Hvis der ikke bygges hegn om terrassen, er ovennævnte udbygning af træareal med 300x40 cm IKKE tilladt.
I tilfælde af tvivl, kontaktes Torsten for afklaring. Før påbegyndelse af udbygning.

