
 

N
år en kolonihave – m

ed et kolonihavehus m
ed et 

ildsted bliver ledigt, skal ildstedet fjernes, også selvom
 

ildstedet er lovligt opført på opførelsestidspunktet. 
U

dendørs er åben ild ikke tilladt under nogen form
. 

H
erfra er dog undtaget flytbare grill. 

 
14. Kolonihaveforeningen er forpligtet til at renholde og 

vedligeholde veje, stier og fæ
llesarealer, som

 jfr. 
kontrakten indgår i det lejede om

råde. 
 15. N

ordjysk K
reds generelle vedtæ

gter for haveforeninger skal 
godkendes af A

alborg kom
m

une, Park og N
atur. D

isse 
vedtæ

gter skal væ
re gæ

ldende i enhver haveforening, 
som

 er lejer ved A
alborg Kom

m
une. 

 16.  Kolonihaveforeningen og dens m
edlem

m
er er pligtige til, at 

efterkom
m

e: Kolonihave Forbundets og N
ordjyske K

reds 
vedtæ

gter, N
ordjysk K

reds generelle vedtæ
gter 

for haveforeninger, A
alborg Kom

m
unes ”A

lm
indelige 

bestem
m

elser for kolonihaver” sam
t foreningens 

egne interne regler.  
Det påhviler kolonihaveforeningens bestyrelse, at 
sørge for, at ovennæ

vnte bestem
m

elser udleveres til 
hver enkelt kolonihaveejer. 

 17. Kolonihaveforeningens bestyrelse har pligt til at påse, at 
vedtæ

gter og bestem
m

elser overholdes m
ed ansvar 

overfor N
ordjysk K

reds, som
 igen er ansvarlig overfor 

A
alborg Kom

m
une, Park og N

atur. Kolonihavebestyrelser 
og haveejere har i tvivlsspørgsm

ål pligt til, at søge kontakt 
til og oplysning hos N

ordjysk K
reds. 

 18. Såfrem
t kolonihaveforeningens bestyrelse forholder sig 

passiv i relation til overtræ
delse af gæ

ldende vedtæ
gter og 

bestem
m

elser, er N
ordjysk K

reds efter sam
råd m

ed Park 
og N

atur pligtig til, på den enkelte kolonihaveforenings 
regning og risiko, at foretage de nødvendige tiltag overfor 
haveforeninger og haveejere i relation til påtale og håndhæ

- 
velse af sådanne eventuelle overtræ

delser. 
 19. O

vertræ
delse af ”A

lm
indelige bestem

m
elser for kolo- 

nihaver” kan m
edføre fortabelse af m

uligheden for at 
leje kolonihave i A

alborg Kom
m

une. 
 20. N

æ
rvæ

rende ”A
lm

indelige bestem
m

elser for kolonihaver” 
er foranstående N

orjysk K
reds generelle vedtæ

gter for 
haveforeninger og interne ordensregler 

 21. D
ispensation fra ”A

lm
indelige bestem

m
elser for 

kolonihaver” kan kun gives af N
ordjysk K

reds og A
alborg 

K
om

m
une i fæ

llesskab. 
 22. O

venstående bestem
m

elser træ
der i kraft den 1. april 

2017 til afløsning af ”Alm
indelige bestem

m
elser for 

kolonihaver” af 1. april 2016.  
  

      Sæ
rlige bestem

m
elser for pensionisthaver 

 1.     S
åvel pensionisthaverne som

 pensionisthavehusene er 
A

alborg Kom
m

unes ejendom
. Pensionisthave og -hus 

udlejes kun til pensionister, der har fast bopæ
l og 

folkeregisteradresse i A
alborg Kom

m
une, udenfor 

kolonihaveforeningen. 
 2.   Tilm

elding og udlejning af pensionisthaver foretages af 
P

ark og N
atur – Steen B

ruun A
ndersen – 99312253 - 

M
ail: steen.andersen@

aalborg.dk  
 3.   Pensionisthaverne kan ikke sæ

lges, ej heller udlejes eller 
overdrages til fam

ilie eller andre personer. Ved pensionist- 
havelejem

ålets ophør disponerer A
alborg Kom

m
une over 

pensionisthave og -hus. 
 4.   A

nsvaret for pasning af pensionisthaven sam
t indvendig 

vedligeholdelse af pensionisthavehuset sam
t toiletforhold påhviler 

pensionisthavelejeren. A
alborg Kom

m
une, Park og N

atur, 
varetager pensionisthavehusenes udvendige vedligeholdelse. 

 5.   Pensionisthavehuset m
å ikke æ

ndres ved om
bygning, 

tilbygning eller lignende uden A
alborg Kom

m
une, Park & 

N
aturs skriftlige godkendelse. 

 6.   Pensionisthavelejeren m
å selv sørge for anskaffelse af 

haveredskaber, m
øbler m

.v. 
 7.   Pensionisthavelejeren betaler alle forbrugsafgifter, herunder 

vandforbrug efter aflæ
sning af fæ

lles vandur. Eventuel 
installation af flaskegasanlæ

g i pensionist havehuset skal 
udføres efter de til enhver tid gæ

ldende bestem
m

elser for 
flaskegasanlæ

g.  
 

8.   M
isligholdelse af pensionisthavehus eller pensionisthave 

m
edfører ophæ

velse af lejem
ålet, og pensionisthavelejeren er 

erstatningspligtig, hvis A
alborg Kom

m
une, Park & N

atur, finder 
m

isligholdelsen af en sådan karakter, at erstatningskrav bør 
gøres gæ

ldende. 
 9.   Pensionisthaverne indgår i en kolonihaveforening og er derm

ed 
underkastet de i kolonihaveforeningen gæ

ldende vedtæ
gter og 

bestem
m

elser, herunder ”A
lm

indelige bestem
m

elser for 
kolonihaver” af 1. april 2017, dog m

ed respekt af næ
rvæ

rende 
”S

æ
rlige bestem

m
elser for pensionisthaver”. 

 10.  O
venstående bestem

m
elser træ

der i kraft den 1. april 
2017 til afløsning af ”S

æ
rlige bestem

m
elser for pensionisthaver” 

af 1. april 2016. 
 

A
ALBO

RG
 KO

M
M

U
N

E 
By- og Landskabsforvaltningen - Park og Natur 

                  Stigsborg Brygge 5 
        Tlf. 99312253 

                  9400 Nørresundby 
 

              
       

                    Kirsten Lund A
ndersen              /            Steen B

ruun A
ndersen 

 
A

lm
indelige 

bestem
m

elser 
for kolonihaver  

         
   G

æ
ldende fra 1. april 2017 



 A
lm

indelige bestem
m

elser fo
r 

kolonihaver 
 

Forud for næ
rvæ

rende ”Alm
indelige bestem

m
elser” gæ

lder alle 
tinglyste bestem

m
elser, såsom

 lokalplaner, deklarationer, 
servitutter og lignende, hvorved kan oplyses, at der for følgende 
haveselskaber er tinglyst lokalplaner: 

 
D

raget, Budum
vang, Sofiedal og D

alen. 
 

Eventuel ansøgning om
 dispensation fra de næ

vnte tinglyste           
bestem

m
elser skal af det berørte haveselskabs bestyrelse frem

sen-  
des til A

alborg Kom
m

une, By- og Landskabsforvaltningen, P
ark og N

atur, 
Stigsborg B

rygge 5, 9400 N
ørresundby.  

 1.     Arealerne tilhører A
alborg Kom

m
une og udlejes til 

N
ordjysk Kreds og videre til kolonihaveforeningerne. D

e 
anlagte haveparceller skal dyrkes og anvendes som

 
kolonihaver. H

averne skal drives uden anvendelse af 
kem

iske bekæ
m

pelsesm
idler. D

er m
å ikke drives 

erhvervsvirksom
hed fra haverne.  

 2.   Kolonihaveforeningens bestyrelse frem
lejer koloni- 

haverne til borgere m
ed en lovlig bolig i A

alborg 
Kom

m
une. E

n kolonihavelejer m
å ikke leje m

ere end én 
kolonihave. 

 3.   Kolonihavehusene m
å ikke anvendes til helårs- 

beboelse. Kolonihaveejerne skal have fast bopæ
l- 

og folkeregisteradresse i A
alborg Kom

m
une, udenfor 

haveforeningen. I perioden 1/11 – 31/3 er det ikke tilladt 
at opholde sig i kolonihavehuset i perioden kl. 
21.00 – 06.00. Vandet skal i de enkelte koloni- 
haveforeninger lukkes i perioden 1/11 – 31/3. 
 

  4.   B
yggeregler 

  
B

yggelinjer 
 

1. H
ovedhusets placering er overalt lagt fast i haveloddens 

byggezone på 100 m
2.  

 2. B
yggelinjen er overalt lagt 2,5 m

eter fra haveloddens skel, 
således at hovedhusets placerings-fixpunkt overalt ligger fast.  
 3. Inden for det enkelte havelod skal hovedhuset placeres 
inden for et 100 m

2 stort byggefelt, og på en sådan m
åde, at 

der overalt i om
rådet skal væ

re m
indst 5 m

eter til hoved- 
husene i om

kringliggende kolonihaver.  
 Kolonihavehusets udstræ

kning og udform
ning  

 1. P
å hvert havelod m

å kun opføres et hovedhus inden for 
følgende ram

m
er:  

 a. D
et bebyggede grundareal til beboelse (hovedhus) m

å ikke 
overstige 50 m

2.  
Til beboelsesarealet m

edregnes lukkede udestuer og lignende.  
  

b. U
dover de i punkt a. næ

vnte boligarealer, m
å der i forbindelse 

m
ed hovedhus opføres skur, åbne terrasser, tagudhæ

ng over 50 
cm

 og drivhus på tilsam
m

en 30 m
2 under hensyntagen til afsnit c.  

E
n åben terrasse skal have m

indst 1 side helt åben.  
For at betegnes som

 overdæ
kket areal er det en forudsæ

tning, at 
m

indst 1 side er total fri (uden fast væ
g, skydedør eller flethegn). 

S
åfrem

t dette ikke er opfyldt, m
edregnes arealet til beboelse, der 

har en sam
let begræ

nsning på 50 m
2.  

 c. Inden- eller uden for byggelinjen m
å der opføres et skur 

(redskabsskur eller legehus) på m
ax. 10 m

2 (flytbare legehus på 
under 4 m

2 m
edregnes ikke) og et drivhus på m

ax. 10 m
2. S

kuret 
og drivhuset skal holdes m

indst 1 m
. fra lodgræ

nsen, og 2,5 m
 fra 

øvrige bebyggelser. I drivhuset m
å højst en side/tag væ

re uden 
glas. 
D

isse bygningers sam
lede areal skal rum

m
es inden for de 30 m

2, 
der er næ

vnt i punkt b.  
H

øjde på disse bygninger m
å højst væ

re 2,50 m
. til kip m

ed evt. 
sokkel.  
S

kur/drivhus og hovedhus kan dog sam
m

enbygges, i så fald 
gæ

lder hovedhusets afstandsregler til lodgræ
nsen på 2,5 m

. H
vis 

hovedhuset og skur/drivhus ligger ud til vej/sti, læ
hegn eller 

m
arker, gæ

lder 1 m
 reglen for skure/drivhuset.. 

D
er m

å ikke væ
re adgang til skuret fra hovedhuset.  

S
kure m

å ingenlunde anvendes til beboelse.  
 2. Alle bygninger skal opføres m

ed sadel-, fladt- eller skrånende 
tag, m

ansard tag o.l. er ikke tilladt. 
 3. H

ovedhuset m
å ikke opføres m

ed m
ere end 3,0 m

 høje 
bygningssider, herved forstås højden m

ellem
 terræ

n og den linje, 
hvor ydervæ

gge og tagflader m
ødes, bortset fra gavl trekanter.  

 4. H
ovedhusets højde på tagryg m

å ikke overstige 4,0 m
, og 

overkant af gulv skal ligge m
indst 15 cm

 over terræ
n. 

 5. Alle bebyggelse m
å ikke skæ

m
m

e om
rådet i form

, udførelse og  
vedligeholdelse. 
 6. Kolonihavehusene m

å kun bygges i én etage uden kæ
lder, dog 

tillades en frugtkæ
lder på m

ax. 2 m
2. 

 7. E
vt. hem

s m
å ikke væ

re m
ed udsyn. 

 8. D
er m

å ikke etableres hæ
vede opholdsarealer f.eks. træ

- 
terrasser næ

rm
ere end 2,5 m

 til haveparcellens skel. Etablering af 
opholdsarealer op til 30 cm

 over naturligt terræ
n anses ikke som

 et 
hæ

vet opholdsareal. 
  

5.  Kolonihaveforeningens bestyrelse er byggeansvarlig og skal 
førend et sådant arbejde påbegyndes, godkende ny- og om

byg- 
ning sam

t renovering m
ed hensyn til størrelse, placering og 

afstand til skel. Til brug for denne godkendelse skal kolonihaveejeren 
frem

læ
gge en skriftlig beskrivelse af det påtæ

nkte bygge- eller 
renoveringsarbejde.  
Eksisterende bebyggelse der ikke opfylder kravet om

 
afstand til haveparcellens skel, kan ikke om

bygges. 

Ved genopbygning efter brand skal bebyggelsen 
lovliggøres. I tvivlsspørgsm

ål er N
ordjysk Kreds 

endelig instans. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.   A
lle kolonihavebygninger og fæ

llesbygninger skal 
væ

re om
fattet af en fæ

lles eller individuel brand- 
forsikring. I forhold til A

alborg Kom
m

une påhviler det i 
tilfæ

lde af m
anglende forsikring kolonihavefore- 

ningen, at sørge for oprydning efter brand, m
iljø-

forurening eller lignende. 
 7.   Træ

er, buske eller anden beplantning skal væ
re 

placeret m
in. 1,0 m

 fra skel, og m
å ikke gå over skel. 

 
8. 

E
get hegn (hæ

kke, plankevæ
rker, rafte- og pilehegn, 

trådhegn og egentlige m
ure) skal væ

re placeret m
in 

1,0 m
eter fra skel/lodgræ

nse, dog accepteres at eget 
hegn står vinkelret fra fæ

lleshegn. 
M

ax. højden på eget hegn fastsæ
ttes på de enkelte 

haveforeningers generalforsam
ling. 

 9. 
D

er er p.t. ikke m
ulighed for tilslutning til offentlig 

kloakanlæ
g og der m

å ikke etableres nedsivningsanlæ
g. 

D
et er tilladt at nedgrave en typegodkendt sam

letank. 
Etablering af sam

letanke for spildevand m
.v. er underlagt 

M
iljø- og Fødevarem

inisteriets bekendtgørelse nr. 153 af 
25. februar 2016 om

 spildevandstilladelser m
.v. efter 

m
iljøbeskyttelsesloven kap. 3 og 4. Ansøgningen skal sendes til 

E
nergi- og M

iljøforvaltningen, Stigsborg B
rygge 5, 9400 

N
ørresundby. O

pm
æ

rksom
heden henledes på, at 

kom
m

unalbestyrelse i henhold til bestem
m

elser i m
edfør af 

m
iljølovgivningen kan m

eddele påbud m
ed henblik på at 

begræ
nse risikoen for grundvandsforurening og for at begræ

nse 
gener og uhygiejniske forhold. 

 10.  O
prettelse eller æ

ndring af telefon, el- og vandforsy-
ning m

å kun ske på foranledning af kolonihavefore- 
fningens bestyrelse. Forinden et ledningsarbejde 
begyndes, skal ledningens placering væ

re godkendt af 
A

alborg Kom
m

une, P
ark og N

atur. Inden for A
alborg 

Kom
m

unes Elforsyningsom
råde skal evt. el-tilslutning 

ske i henhold til elforsyningens leverings- og 
tilslutnings bestem

m
elser. H

vor kolonihaveforeningen 
skal forsynes fra andre elforsyningsselskaber, skal 
disse selskabers regler følges. Installation af gasanlæ

g 
skal udføres efter de til enhver tid gæ

ldende 
bestem

m
elser for flaske gasanlæ

g. 
 11. U

dgifter til etablering og forbrug af vand, el og gas 
sam

t telefon er A
alborg Kom

m
une uvedkom

m
ende. 

 12.  O
verdragelse af en kolonihave skal ske ved m

edvirken 
af kolonihaveforeningens bestyrelse (vurderingsnæ

vn), 
og den fæ

lles vurdering efter Kolonihaveforbundets 
vurderingsbestem

m
elser fastsæ

tter 
overtagelsesprisen. Ankeinstans er N

ordjysk K
reds 

A
nkenæ

vn. 
 

13. Enhver form
 for åbne ildsteder, kakkelovne, pejse o.l., 

som
 kræ

ver skorsten, m
å ikke etableres i kolonihave- 

bebyggelserne. 


