
BORGERREPRÆSENTATIONEN

18.  Medlemsforslag vedr. lovliggørelse af kolonihaver (2020-0807409)

Medlemsforslag

Det foreslås,

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen at
udarbejde forslag til håndtering af lovliggørelse af kolonihaverne i Københavns Kommune som
er mindst muligt indgribende for kolonihaveejerne.

(Stillet af Socialdemokratiet)

Motivering

Rundt omkring i Danmark opstod der sidst i 1800-tallet kolonihaver fortrinsvis ved de store
industribyer, hvor der var behov for lys og luft og adgang til at dyrke sine egne grøntsager. I 1891 tog
en arbejderorganisation initiativet til de første haver i København og siden fulgte mange flere.
Kolonihaver har et helt klart socialt sigte og skal være et økonomisk realistisk tilbud til alle dele af
befolkningen.

Kolonihaverne har stor værdi for København. Kolonihaverne er hjem for et stort lokalt fællesskab,
hvor de grønne haver og det sociale samvær nydes. Kolonihaverne er et stort stykke dansk og ikke
mindst københavnsk kulturhistorie.

Nye myndighedskrav til nybyggeri og lovliggørelse af eksisterende byggeri primært ift. brandsikring
og indhentning af byggetilladelser betyder, at kolonihavelejerne risikerer at skulle igennem et forløb
med omfattende sagsbehandling og indgribende forandringer, der kan tage lang tid og have store
økonomiske konsekvenser for de enkelte kolonihavelejere.

Der skal findes en løsning på lovliggørelse af kolonihaverne i København, som opfylder kravene,
men samtidig er mindst mulig indgribende overfor kolonihavelejerne.

Der kan hentes inspiration fra erfaringer i andre kommuners håndtering af regulering af kolonihaver.

 

Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 8. oktober 2020

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning

 



Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning, som Frie Grønne, Danmarks Nye
Venstrefløjsparti, tilsluttede sig.

”Partierne vil ved behandlingen af lovliggørelse af kolonihaverne lægge vægt på, at lovgivningen
overholdes, og at kravene til indretning af kolonihaverne formuleres, så de understøtter målene om
CO2-neutralitet, bæredygtighed og nedbringelse af luftforureningen.”

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning, som Venstre tilsluttede sig:

”At lovliggørelsen ikke sker på bekostning af reglerne om kloakering, brandsikring, klimasikring med
nedsivning af regnvand, og at der ikke sker en fortætning udover hvad der i øvrigt gælder i forhold til
kommuneplanen for de kvarterer, hvor der er enfamiliesboliger”.


