Journalist Mette Birch Breuning, Aarhus Stiftstidende henvendte sig til Aarhuskredsen, vedr. en artikel
omkring byggesagsbehandling i Aarhuskredsen.
Dette svar sendte Aarhuskredsen til Mette Birch Breuning den 8. april 2021:
Hej Mette,
Se vores svar på din mail med rødt:
Kære Aarhuskreds i Kolonihaveforbundet
Jeg er journalist ved Århus Stiftstidende og kontakter jer med henblik på et telefonisk interview vedr.
byggetilladelser i de århusianske kolonihaver. Interviewet må meget gerne finde sted i dag eller i morgen.
Som det fremgår af jeres hjemmeside, er det ikke muligt at få byggetilladelser grundet coronapandemien.
Jeg er i den forbindelse interesseret i at høre:
- Hvor længe har I haft lukket for ansøgninger?
Vi har haft lukket i den tid hvor Corona forsamlingsforbuddet er på 5 personer.
Af samme grund kan bestyrelsen heller ikke samles fysisk. Derfor er der ikke plads til besøgende udefra.
- Hvorfor er det ikke muligt at ansøge via e-mail, ved at lægge ansøgningen i jeres postkasse eller på
anden vis?
Vi modtager ansøgninger og drøfter dem med ansøger. Alle ansøgninger skal afleveres personligt. Vi
udreder uklarheder med det samme og ofte vil en ansøger have en tilladelse indenfor en uge. Skulle det
foregå frem og tilbage via e-mail vil det blive en meget længere proces, og i øvrigt har vi ikke elektronisk
sagsbehandlingsudstyr, som eksempelvis kommunen har det. Byggeudvalget fortæller, at det måske er 10
procent at de ansøgninger der modtages, der kan godkendes direkte. Så behandlingen hvor der er fysisk
fremmøde på kontoret er meget tidsbesparende. Samtidig forsøger vi at sikre os, at havelejerne har
forstået byggeretningslinjerne, således at de ikke senere, når huset skal synes, risikerer at skulle lave
bekostelige ændringer, for at huset kan blive godkendt og få en ibrugtagningstilladelse.
- Hvorfor har I ikke åbnet op for ansøgningerne igen – især nu når genåbningen er sat i værks?
Genåbning? Coronarestriktionernes forsamlingsforbud på mere end 5 personer indendørs gælder stadig.
- Hvornår forventer I at kunne åbne for ansøgninger igen?
Så snart Mette Frederiksen melder ud at vi må mødes mere end 5 personer.
- Hvor stor en ”pukkel” af ansøgninger forventer I at kunne se frem til/hvor travlt forventer I at få,
når I igen gør det muligt at ansøge?
Vi forventer ikke den store pukkel, ansøgningerne vil blive behandlet hurtigst muligt.
Desuden er der nogle kolonihaveejere, der problematiserer kommunikationen og samarbejdet med jer. Det
vil vi også gerne give jer mulighed for at svare på.
Bestyrelsen består af frivillige medlemmer, der normalt mødes 2,5 timer i kontortiden hver uge om
tirsdagen.
Vi bruger derudover mange timer på at syne huse og holde møder med medlemmer udenfor kontortiden.
Vi har pt Coronarestriktioner der begrænser forsamling indendøre til 5 personer. Så snart denne
begrænsning forsvinder, åbner vi atter op for fysisk fremmøde for vores medlemmer.
Vi har i den lukkede periode besvaret mail og holdt møder med bestyrelser, så jeg er noget uforstående
overfor at man problematiserer kommunikationen.
Det er da klart, at det må være frustrerende at man må vente på en byggetilladelse. Og vi vil da også
arbejde på at få de indkomne sager behandlet hurtigst muligt.
Aarhuskredsens byggeudvalg, som behandler byggeansøgningerne, oplyser at de fleste som har henvendt
sig omkring aflevering af byggesager, har fuld forståelse for lukningen.
I øvrigt skal det bemærkes at sæsonen lige er startet her den 28. marts.
I en mail som du sendte torsdag den 8. april skriver du at: ”nogle kolonihaveejere ikke ønsker at stå frem
med navn, da de frygter at deres ansøgninger kan ryge bagest i køen.” Hertil er jeg nødt til at bemærke, at

den frygt absolut intet har med virkeligheden at gøre. Vi behandler altid alle ansøgninger efter først-tilmølle princippet, og vi diskriminerer aldrig!
Med venlig hilsen
Mette Marie Birch Breuning

Med venlig hilsen
Teddy Steen Juhl
formand
på vegne af Kolonihaveforbundets Aarhus Kreds.

