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Kære Sanne, HF Dan 

 

Tak for din henvendelse af den 23. februar 2021 til Økonomiudvalget. 

 

Du spørger til, hvilken proces for lovliggørelse, der er tiltænkt koloniha-

ver, der ikke er beliggende på jord ejet af Københavns Kommune, men i 

stedet er ejet af fx DSB, som i jeres tilfælde.  

 

Det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der er myndighed i forhold til lov-

liggørelse af byggeri og miljøforhold i kolonihaver, og jeg har derfor bedt 

dem svare på dit spørgsmål.  

 

Det er korrekt, at det forslag til processen for lovliggørelse af kolonihaver, 

der var på dagsordenen til økonomiudvalgets møde den 23. februar 

2021, og som behandles af Borgerrepræsentationen d. 4. marts, kun om-

fatter de kolonihaver, der er beliggende på jord ejet af Københavns Kom-

mune.  

 

Det er dog samtidig hensigten, at grundejerne i de øvrige kolonihaver vil 

få mulighed for at gennemføre lovliggørelsen af byggeri og miljøforhold 

i kolonihaverne efter samme proces som de kolonihaver, der er placeret 

på grunde ejet af Københavns Kommune. Jeres forening kan derfor også 

få glæde af det arbejde, der er blevet lagt i at afklare den mindst muligt 

indgribende proces for lovliggørelse.  

 

Forløbet skal afklares nærmere mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, 

grundejerne og de enkelte haveforeninger før det kan sættes i gang. Den 

konkrete tidshorisont herfor er endnu ikke fastlagt. 

 

I det omfang at Københavns Kommune afholder udgifter til lovliggørelse 

af byggeri og miljøforhold i de kolonihaver, der ligger på jord ejet af kom-

munen, sker det i egenskab af grundejer og udlejer. Kommunen har ikke 

mulighed for at afholde udgifter til lovliggørelse af kolonihaver for pri-

vate eller statslige grundejere. 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil som bygningsmyndighed varetage in-

formationen til jer om lovliggørelsen af jeres kolonihaver.  
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Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte 

enhedschef Judith Furu-Grage i Teknik- og Miljøforvaltningen på 

cd34@kk.dk.                            

 

En kopi af dette brev er sendt til Økonomiudvalget.  

 

Med venlig hilsen  

Lars Weiss 

Overborgmester 
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