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Kolonihavehuse på 5O m2

Så er tillægget til vores kontrakt med Ärhus Komrnune underskrevet, så der kan
bygges 5û m2 på hver haveio<i uanset størreisen på haveiodden.

Sorn I også kan se på kontrakten er reglen om placering af husene faldet væk, der er
f.i+ .,al^ ^- ^l^^^-¡^ñ^^!. !r- !r¿!.Ë, r-¡! ! r iJlSrJ=! !! tÉ,E, !.

Er der nogen der har bygget - uden at søge om det - kan det ansøges igennem
Ärhuskredsen, som en norûral byggeans 6gníng,, (íkke over 50 rn2l og det gælder
huse der er opført lør 2Ot5, uden hensyn tílafstandskrav fra hækken.

For følgende haveforeninger Humlehaven - Skjoidhøj - lttaríenlyst som êi undei.lagt
en gældende lokalplan.
Den enkelte havelejer kan rned en normal byggeansøgning gennem Ârhuskredsens
byggeudvalg søge dispensation op til50 m2.

Dispensation gives af Århus kommune Byggeri.p

Venlig hilsen
\

FredeX¡:istet¡sen
-r t.¿L i/., tÀ--¿.
Ärhuskredìen-

E-Ma il: kradsenaarhus@gmaíl.com/www.aarhuskredsen.dk
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Tïlleg til lefekontrakl nre¡l€rn Aerhür Kômmuoe og ¡(oloniha,,qforbundet i fo¡tln.
dcl¡e ¡ncd A¡rhus Byråds godtandcl¡e rf komrnuncplan tlll,'g 56, or¡r ¡t h¡ve
den ra¡k"lmala bygcnnuflg for koronlhavqhuc€ fra de nuverenda ¡r{r rnt ril i0
m2.

17. decemþer 201S
Side 1 af I

TSKñI'K QG ffi8LJø
Centsr for Míüø og Ênergf
Aarhus Kommune

$ckntrdrtct
GrøndalsveJ l, Postboks 4û48
8260 ViÞy J

Telafofl: 89 40 2213
DiraNdÞ tel6fon: Eg {0 AS 85

D¡råktc +mail:
heska@aaúue.dk
wr¡vt¡.aerhug.dk

Sagsôefnndler:
llcnning Skarrup

s{ye rcglcrffortolknlnç
L, Med udgangspuntt r ruftfoto fra 2014 kan aile huse, rom l dag er under 50

m2r, og overhorder afie koronrhar¡eforbundets byggeregrer bãrtset f¡a
krâvet om aÊtand tír sker, btve godkendt oet aneste der skar ske, er en
tegning med oprnåling ef hus samt Svrige bygnlnger minus drivhus. {ofo-
nlhaveforbundet reg€lsæt for godkendelse anvendes.z' Hvis et hus samt øvrrge bygnrnger er over 50 m2 kan det ikke godkendes.
Senesi ved salg skal der ske en reetablerlng t¡l S0 m¿ samt fo;ligge en
godf<endelse af byggeriets stdnelse. Altså skal der r fremtiden ,u**.n
med vurderingen altld forellgge en godkendelse af det samlede bygnings-
areal lnden et salg kan foretäges.

3. TTdllgere krav om maks.beåyggelsesprocent pà LA glbortfalder.
4' ridlþere kr¿v om pracering af bebyggersen r den nederste det af haven

bortfalder,
5. Alþ f¡ernadrettede ürbygnrnger skar fespêktere afstand tir sker på 2,5 m

og lolonihaveforbundets Svrige byggeregler.

Aarhus d.
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tSemærk venligst at der er nogle få koronihever, der er unqlerr¿gt rokarpran {Bra-
brand Haveforening" rp raS, HF skjordhøi)p TBL, Humrehaven lp 53&. HfMarrenrwt
lp 35 o$ FællesgrunrJen Søborglund - lp 596). Ðet er her fortsat lokalplanens ordlyd
der gælder. ûer vil v¿ere mulighed for ðt søge individuer dispensarion hos Byggeri,
Aarhus (ommune-
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Centerchef Claus Nickelsen

Center for Mlüó og €nergi

Frede Kristensen

l(olonihavefarbundet
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Koicnihaveforãunde*s Âartuskr¡ds
F,æcnvangs ÆË f95
E270 HoJbJæg

ændrcs lcþkontraktcn* f7 stl S

fra "Ðcöocåsr i havrrrc rnl kun fir,de *d i tldsruffirytd fv'a 1" agr{l til 30. ¡cgt¿rnbef

tið 'Ovçrnatnrr¡rspcrkrden i h¡vcçnc må flnde *€d fîa sidste lçrdaç i æarts ttl ddstr stndag I

o¡<þöet-

Ændringcn ffier ¡ kruft, når dctte tlllæg er ur,¡ders{crevst tf bcaç pårt€r.

Undrr¡trfü

For A¡rñus Komrffin€,
dcn 16.4.2O15
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For Ko{onih¿vr{brã¡ndcts Aarfi uskruds
den

ffiúa
Frudê
kredsforrnard
Ko{cnihaveforùundets¡ Å¿r'lruskf cds
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TILLIEG TIL ARE,ÀLI-EJEKONTRAKT AF 26, APRIL T994 VEDRøRENDE KOLONIHAVE-
AREA¡.ËR I AAR.HUS KOMMUNE

Mellem

Aarhus Kornmune
Teknik og Miljø
Natur og Miljø
Grøndalsvej 1D
8260 Viby J

CVR-nr, 5513 3018
("Aarhus Kommune")

v9

Koloni havefo rbundets Aa rhuskreds
Rosenvangs Allé 195
827Q Højbjers
( "Kof onihaveforbu ndet")

hver for sig "?art" og sammen "Parterne"

er der indgået følgende tillæg til areallejekontrakt af 26, april 1994 vedrørende kolonihave-
a rea ler ('Tillægget").

1. Indledning

1.1 Aarhus Kommune har i Aarhus Kommunes spitdevandsplan 2010-2012 blandt andet
bestemt, at kolonihaver i kommunen skal være kloakeret. På den baggrund har Parter-
ne i Ïillægget aftalt, hvem der skal sørge for kloakering af arealer omfattet af arealleje-
kontrakten af 26. april 1994 vedrørende kolonihavearealer i Aarhus Kommune ("Areal-
lejekontrakten"), og hvordan der skal forholdes med udgifterne til kloakering af koloni-
havea rea lerne o mfattet af Areal lejekontrakten.

7.2 Areallejekontrakten oprelholdes i sin helhed bortset fra, hvad Parterne i Tillægget har
bestemt.

2. Definitioner

2,L I underpunkterne iil dette punkt opregnes definitioner gældende for Tillægget;

z'L.t Ved "Enkelte Haveforening" forstås én af de i Areallejekontrakten g 1 opregnede have-
foreninger.

2.L,2 Ved "Enkelte Havefejer" forstås én lejer af et havelod i den Enkelte Haveforening



2'l'3 Ved "Enkelte Havelod" íorstås el delareal, aigrænseL af haveskel, iden Enkeire Harre-
iaran,nnturcrtrrtg, sorrì den Enkelte Haveforening fremlejer til den Enkelte Havele,er.

2'1'4 ved "Koionihavehus" forstås enhver bygninglinstaiiation på oet Ënkelie Havetod, der
si<al tilsluttes kioak for så vídl angår spildevand.

2 L'5 Ved "Faerdiggørelse Ai Klo¿keringen" af Den Enkelie Haveforening forstås det tidspunkt,
h'¡o¡'entreprenør har færdigmeldt anlægsarbejdet i den Ènkelte Haveforening og det ergodkendt af Aarhus Kommune.

3. Areallejekontrakten g g Lejeafgift sarnt regurering af denne m.m"

3'1 Aarhus Kcrnmunes udgifter lil kloakering af den Ënkelte Haveforening betales af Koloni-haveforbundet via en forhøielse ai den i Arealleiekontrakten fastsalre årtig. ur"utL;"(lejeafgifr),

3'1'1 Parterne har aftall, at den årlige areallejeforhøjelse for den Enkelle Haveforening be-regnes på løigende måde ¡"Areallejeforhøjelsen ior den Enkelte Haveforening,,);

(samlet anlægsudgift til kloakering ekskl. moms for den Enkelte Haveforening, forstået
som men ikke begrænset til udgífter til projektering, byggestyring samt anlægs- og mð-terialeudgifter + t¡lsrutningsbidrag for den Enkeire Haveforening) * 2,g53 pct, p.a.

3'L'2 Arealfejeforhøjelsen for den Enkelte Haveforening betales af Kolonihaveforbundet i til-læg I'l den i Areallejekontrakten fastsatte årlige áreaile;e (lejeafgÍft). Areailejeforhøjel-
sen for den Enkelle Haveforening indekseres ikke.

3'1'3 Parterne har aftalt, al Areallejeforhøjelsen for den Enkelte Haveforening skal betalesførste gang den førstkommende 1, april efter Faerdiggørelse Af Kloakeringen af den En-kelte Haveforening. Herefter forfalder Areallejefornøjetsen for den Enkelte Haveforeningtil betaling ioverensstemmelse med bestemmelsen iRrealle¡ekonlrakten ! 3, stk.3.

3 '1'4 Areallejeforhøielsen for den Enkelte Havetorenin g aphører 30 år efter Arealtejefor højel-sen for den Enkelte Haveforeníng trådte i kraft, ?orudsat den samlede anlægsudgift ogtílslutningsbidrag for den Enkeite Haveforening. som opgjort i henhold tit punkt 3,1,1,er titbagebetatt på defte tidspunkt,

4, Areallejekontrakten g 1l Interne tedninger m.m.

4'1 Parterne har aftall, at Aarhus Kommune kloakerer den Enkelte Haveforenings arealfrem til haveskel forså vi'dt angår hver Enkelt Havelod i den Enkelle Haveforening. Aar-hus Kornmune betaler tilslutníngsbidraget i forhold til den Enkelte Haveforeníngs arealog anlægsudgiften lil kloakering af den Enkelte Haveforenings areal frem til haveskelfor så vidt angår hverl Ênkelt Havelod iden Enkelte Haveforening, jf, dog punkt 3.1med underpunkter.



4.2 Koloniha';eforbundet på vegne af den Enkelte Haveforenin giden Fnkeice Ha,¡elejer sl<alseiv sørge íor og afholder selv an{ægsudgiflen lil klcakering fra det Enkelle Har¡eiocshar¡eskei og ind iir Kcronihavehuset på aet Enkerte Haverod.

4'2'7 Kolonihaveforbundel på vegne af den Ënkelte Haveforening har- mulighed for at Índgåsærskilt ¿flale med Aarhus Kommune om, at Aarhus Kommune sørger for og afholderaniægsudgiften til kloakering fra det Enkelte Have{ods haveskel og ino til Kolonihavehu-set på dei Enkelle Havelod. rn sådan aflale skal igivet fatd omfate den EnketLe Have-lorening som helhed og indgås skrifliígl, ligesom Kolonihaveiorbundel i forbindelse meden sådan aftale skal acceptere en saerskíli areallejeforhøjelse som følge heral i tillæg tilArealiejeforhøielsen ior den Ênkelte Havneforening, jf, punkt 3,1 med underpunkter.såfrem¡ der indgås saerskilte aftaler i henhold tii detle punkt 4.2.1 skai de udgøre et bi-lag til Tifl¿sggs¡.

4'3 Når kioakslik er iørt frem til det Enkelte Havelod i Den Enkelle Haveforening, giver Aar-hus Kommune meddelelse lÍl den Enkelte Havelejer om, inden for hvitken frist tilslut-ning til kloakken skal være sket. Den Fnkelte Havelejer skal herefter inden for fristentilslulte Kolonihavehusets afløbinstallationer lil spildevand til kloakken og til Aarhus
Kommune sende færdigmelding udstedt af autoriseret kloakmester. Færdigmefdingen
skal dokumentere, at KolonihavehuseLs afløbsinstallationer er lilslultet forskriftsmaes-
sigt til kloakken.

4'3'7 Såfremt der ikke er opført Kolonihavehus på det Enkelte Havelod iden Enkette Havefor-
ening, og Aarhus Kommune har etableret kloak iden Enkelte Haveforening, vil den En-kelte Havelejer på det tidspunkt, hvor Kolonihaveforbundet har godken dt, at der opfø-res et Koionihavehus på det Enkelte Havelod, jf, Areallejekontrakten g 6, af Aarhus
Kornmune blíve anmodet om inden for en nærmere fastsat frist at sørge for tilslutninglil kloak' Den Enkelte Havelejer skal herefter sørge for inden for den fastsatte frist atlilslutte Kolonihavehusets afløbsinstallalíoner til spíldevand tit kloakken og til Aarhus
Kommune sende færdigmelding udstedt af autoriseret kloakmester i overensslernmelse
med bestemmelserne i punkt 4.3.

4'4 såfremt én af Aarhus Kommune over for den Enkelte Havetejer fastsat frist for tilslut-
ning til kloakken lilsidesættes af den Enkelte Havelejer, kan Aarhus Komrnune lade ar-bejdet udføre på vegne af Havelejer, idet udgiften forbundet hermed betales af Koloni-
haveforbundet i tillæg tíl areallejen og Areallejeforhøjelsen for den Enkelte Havefor-
ening, jf. punkt 3.1 med underpunkter.

4'5 Aarhus Kommune har ansvarel for drift og vedligeholdefse af kloakken iden Enkelte
HaveForening. Parlerne har dog aftalt, at alle udgífter til vedlígeholdelse og drift af klo-
akken i den Enkefte Hâveforening påhviler Kolonihaveforbundet. Aarhus Kommunes ud-gift til drift og vedligeholdelse af kloakken iden Enkelte Haveforening opgøres årlígt pr.
31' december af Aarhus Kommune, og opkraeves hos Koloníhaveforbundet udover are-allejen og Areallejeforhøjelsen for den Enkelte Haveforening 1. april. Kolonihaveforbun-
det på vegne af den Enkelte Haveforening har mulighed for at indgå særskilt aftale med
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Aarhus Komrnune orn, at både dr¡ftsan
påhvire roron¡n"*årbundeL ror så 

" 
or'""""åï,::ff;ï.::.:ffïy::;:ij.î:::;::îsioln aftare skar i giver fard omfatte den Ënkerte Harzeforer .

skriftrisr. sårremr cier indsås .*rrr¡riu-uftarer i henhord ,,, Jlå:ï_:"jTi_ï :T:::9øre er biiag tit Tiitægget.

5. Tfngtysníng

5.1

J,Z

Ole Ras mussen

Kolonihaveforbundet kan for egen regning rade ïillaegget tingryse, Når Arealrejekonrrak_len er ophørt, skal KolonihaveforbunJ", ,"0* ,ì,,*r;ä;;,;;;.
Aarhus Kornmune er berettiget, rnen ikke forpliglet til, at lade aflysningen foretage forKolonihaveforbundets regning, såfremt Kolonihaveforbundel ikke lader Tillægget aflysesenest inden 3 måneder regnet fra Areallejekontraklens ophør,

6. Underskrift

6'1 
;å:::i.äiî:::'"rr i ro ensrvdende orisinare eksemprarer, hvorar hver ar parrerne

For Aarhus Kommune

Aarhus, den 10.4.2014

For Kolon ihaveforbu ndets Aa rh uskreds

Aarhus, den 10,4,2A14

ll-Kc/p lVr.-./*-Þ=::-
Frede Kristensen
kredsformand



Frede Kristensen

Fra:
Sendt:
Tit:
Emne:

Ole Skou Rasmussen <osr@aarhus.dk>
16. oktober2014 15:38
Frede Kristensen
SV: lejekontrakt

K¿ere Frede

Jeg har^ slået motoriserede køretØjer op. Iil den kategori h6rer også knallerter- og sågar motoriserede løbehirl -
Det er derfor ikke nødr¡endigt af fremhaeve knallerter.

Jeg vil foreslå følgende formulering
$4 stk. 5 {dei er vel et nyt punkt du foreslår}
På den enkelte har¡elod er parkeríng af motoriserede køretøjer, traiiere og campingvogne forbudt.

Hvad siger dL¡ til det?

Me,J venlig hilsen

Ole S;(Õu läsrnussen
! r¡ jekt¡:iei

tle;'rler io¡ M1ííjø cg, i,reiqi | 
.l-?l(rrih 

r¡g M;ijø, i Âàr'iìt.is <oûìr,vìune

C:'2ncat;';ej 1D. Z2{éí) t.i:hy }

f ü. C¡.89¿Lt) 275'2

ffirrsaary
êâ

AARHUS
KO¡dtu{uf\lE

E : milioeogenergi@aarhus.dk

Fra : Frede Kristensen [mailto :frede@ rerum.d k]
Sendü 9. oktober 20t4 t4:57
Til: Ole Skou Rasmussen
Emne: lejekontrakt

Kære Ole

Århuskredsen vilgerne have en tílføjelse tilvores lejekontrakt

& 4. stykke 4 skal lyde:

Al parkering ãret rundt af motorkørertØjer, treiler, campingvogne ag knallerter er farbudt
på det enkelte høvelod.

Venlig hilsen
Frede Kristensen
Ârhuskredsen

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere
Den har indtil videre sparet mig for at få 290 spam-mails

lSide #]
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Kolonihaveforbundets Aarhuskreds
Kredsformand Frede Kristensen
Rosenvangs Alle 195
B27A Højbjerg

Den 26.4.2012

Forslag til klargørelse af lejekontrakten

Aarhuskredsen har den 27.3.2012 fremsendt forslag om tilføjelse til leje-
kontraktens $4 stk 1:

"Der må íkke etableres parkeringsplads inde på den enkelte havelod".

Kredsen begrunder forslaEet med, at der er tale om en præcisering af
den gældende lejekontrakt.

Natur og Miljø kan hermed godkende kredsens foreslåede tílføjelse til le-
jekontrakten. Der er tale om en præcisering af lejekontraktens g 4, hvori
der står, at fællesanlæg bl.a. omfatter parkeringspladser. En p.plads í en
have er ikke en del af fællesanlæggene.

De enkelte haver er relativt små. Hvis det blev udbredt, at der i hver ha-
ve blev parkeret, v¡f le områdets præg af grønt område bf ive forringet
ved synet af biler overalt. Biler bør parkeres på Ae dertil indrettede
p.pladser.

Med venlig hilsen

Natur og Miljø
ïeknik og Miljø

Aarhus Kommune

Naturog Miljø

Valdemarsgade 18

8000 Aarhus C

Sagsnr.: NM/1 2/00283-01 2

Joumalnr.: 13.06.03G01

Sagsbeh.: Ole Skou Rasmussen

Telefon:

Direkte:

felefax:

8940 2000

89442752

8940 27ô8

Ë-post: naturogmilio@aarhus.dk

Direkte: osr@aarhus,dk

www.aarhus.dk

Ole Skou Rasmussen



Kolon i haveforbundets Ârhuskreds
Rosenvangs Allé 195

B27A Højbjerg

Den 7. februar 2007

Aftagelige vinduer på terrasser.

Natur og Miljø vender hermed tilbage på svar på ¡eres brev af 23. maj
2006

I har skrevet hertil med en forespørgsel om et tillaeg til lejekontraktens

56 stykke 2, hvori I ønsker at opsætte løse forsatsrammer på jeres ter-
rasser. Lejekontrakten adrninistreres og håndhaeves at Natur og Miljø.

Ønsket begrundes i:
. ât der er bedre mulighed for ophold på terrassen i tilfælde af

storm 09 regn,
. ât havestole, parasoller og lignende kan ligge beskyttet på terras-

sen om vinteren.

Ârhuskredsen har hermed Natur og Miljøs tilladelse til opsætningen på

følgende vilkår:
o ât alle opsatte vínduer er løse rammer, der ikke er skruet fast

med beslag,
r ât Ârhuskredsen er ansvarlig for at oríentere haveforeningernes

bestyrelser om opsaetníngsregler og tilsynspligt.

Vi beklager den lange behandlingstid, der primært skyldes ændringer i

vores organisation.

venlig hilsen

Ârhus Kommune
Natur og Miljø

Teknik og Miljø

Grønne områder

Grøndalsvej 1

8260 Viby J

Sagsnr.r NAT/O6/00037-01ô

Journaln¡. : 13.06.03ø54

Sagsbeh,: Rikke Kroier

Telefon:

Direkte:

Telefax:

8940 2755

8940 2786

8S40 2759

E-posl:

Direkte: rk@nat.aarhus.dk

wwuaarhuskommune.dk



SÆRLIGE BESTEMMELSBR FOR:

Haveforeningen Dybkjær

Særregler for duehold og byggeri

L På hvert lod må bebygges i alt 65 m'. Alle bygninger skal være af lræ
og bekløedt med træ. Alle bygninger skal have 15" taghæidning (l:3,7),
enlen som sadeltag eller ensidigt hældende tag. Ingen bygningsdel må
være højere end 4,0 m over terræn. Ingen af de i stk. 3 og 4 nævnte

bygninger må opføres nærmere ved skelle¡ mellem 2 lodder end 2,5 m,
og afstanden fra sådanne bygninger til grænsen for det ved denne
kontrakt lejede område skal være mindst 3,5 m.

2. Beboelseshuse. På hvert lod må til beboelse bygges i alt 40 m'. Husene
skal være hævet 15 cm over jordoverfladen på et murel eller støbt fun-
dament.

3. Dueslag. På hvert lod må som dueslag bygges i alt25 m:. Intet dueslag
må være hævet mere end 80 cm eller mindre end 15 cm over jor'Jen.
Dueslagene sk:l cpsriiies på ct muict elic¡- s¿øbi lu¡iiarnenr.
Opbevaringskælder under slagene vil kunne dllades, når bund og sider
udføres i beton. Dueslagene skal være al en sådan beskaffenhed, at
sundhedspoliti og dyreværn ingen grund har til klage.

4, Andet husdyrhold end duer må ikke linde sted.

S,{RLIGE BESTEMMELSER FOR:

Haveforeningen Marienlyst

Eebyggelse og øvrige bestemmelser ihenhold til lokalplan 35, samt dis-
pensation al november i990 (Magistratens 2. aÍTeling) permanent tilladelse
ti,l 30 m'? bebyggelse.



Koloni havefo rbu ndets Ârh uskreds.

att. kredsformand Frede Kristensen

Rosenvangs Alle 195

8Z7A Højblerc

Den 17.4.2009

Placering af drivhuse og hækportaler.

Som svar på skrivelser af henholdsvis 11.3.09 og L2.2.09 vedrørende
ovennævnte kan meddeles følgende.

Placering af drivhuse.
Det accepteres hermed, at følgende formulering i kontraktens 53,stk 7

".. og placeringen skal vaere iden bageste del af haveloddet." udgår.

Hækpoftaler.
Det accepteres, at der omkring havelågen tillades en hækportal, der
overstiger maksimumshøjden på fOO cm.

Med venfig hilsen

Natur og Miljø
Teknik og Miljø

Arhus Kommune

Natur og Miljø

Valdemangade 18

8ffi0 Ârhus C

Sagsnr.: NM/09/001 1 1{14
Joumalnr.: 01,12,00G01

Sagsbeh.: Ole Skou Rasmussen

Teielon:

Ðirekte:

Telefax:

8940 2755

89402752

8940 2768

E-post: naturogmiljo@aarhus,dk

Dírekle: osr@aarhus.dk

www.aarhuskommune,dk
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Ole Skou Rasmussen



Kolon i haveforbu ndets Ârhuskreds
Kredsformand Frede Kristensen
Rosenvangs Alle 195
B27O HØjbJerg

Den 30.9,2009

Dispensation for hækhøjder i haveforeningen Marienlyst.

Med venlig hilsen

Ole Skou Rasmussen

som svar på Arhuskredsens skrivelse af 18.9.2009 vedlagt haveforenín-
gen Marienlyst's skrivelse af 3.9.2009 meddeles hermed dispensation til
maks. hækhøjde på f eO cm for de haekke, der vender ud mod
Brendstrup skov (ivfr. Havenumrene nævnt i Marienlyst's skrivelse).

Natur og Miljø
ïeknik og Miljø

Ärhus Kommune

Natur og Miljø

Valdemarsgade 1B

8000 Ãrhus C

Sagsnr, ; NM 1091001 1 1 -0 42

Joumalnr.; 01.1 2.00G01

Sagsbeh.: Ole Skou Rasmussen

Telefon:

0írekte:

Telefax:

89402755

89402752

8940 2768

E-posl: naturogmilio@aarhus.dk

Dírekte: osr@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk



Kolon ihaveforbundets Ãrhuskreds
Rosensvangs Alle 195
827A Højbjerg.

Den 27.8.2009.

Tilføjelse tit lejekontrakt.

Ârhuskredsen har i skrivelse af 26.8.2a09 fremsat ønske om en tilføjelse
til lejekontrakten meilem Ârhuskredsen og Ãrhus Kommune.

Ârhuskredsen ønsker føtgende tilføjelse tif tejekontraktens g6 stk. z: ,,

Bygningerne skal opføres i havens bagerste halvdel.,,

Natur og Miljø har ikke indvendinger mod Ârhuskredsens ønske.

Med venlig hilsen

Natur og Mitjø
ïeknik og Miljø

Århus Kommune

Natur og Miljø
Valdemarsgade 1B

8OOO Arhus C

Sagsnr : Nlr//09/001 1 1-038

Journalnr.: 01.12.00G01

Sagsbeh.: Ole Skou Rasrnussen

Telefon:

Direkie:

Telelax:

8940 2755

894A 2752

8940 2768

Ë-posl naturogmiljo@aarhus.dk

Direkte: osr@aarhus.dk

r¡¡¡¡w.aarhuskommune.dk

't

Ole Skou Rasmussen
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Kolonihaveforbundets Århuskreds
kredsforma nd Frede Kristensen.

Rosenvangs Alle 195

827A Højbjerg.

Den 22.7.2008

Høider på klippede hække í kolonihaveområderne.

ved en rutinemæssig besigtigelse i kolonihaveområder forekomrner det
som om hækhøjder i nogle tilfælde overskrider den maksimafe heekhøjde
på fOO cm, som beskrevet ilejekontraktens g 6 stk. 10.

Den maksimale hækhøjde er fastlagt med henbfik på at sikre, at kolonì-
haveområderne frenrstår med et åbent parklignende praeg.

Jeg skal derfor venligsi gøre kredsen opmærksom på problemstillingen,
idet jeg samtidig skal gøre opmaerksom på, at besigligelsen kun omfat-
tede enkelte kolonihaveforeninger. Om problemet er generelt, ved jeg
derfor ikke.

:eg håber kredsen sammen med berørte fûreninger og medlemmer i

mindelighed kan finde løsninger på problcmet, inden deL vokser tíl et
stort problem,

Med venlig hilsen

AA AV LZ 98 lt¿ . Erefqføg 0¿¿8 . S61 9¡¡y s8ua.tuaso¿

Natur og Miljø
Teknik og Miljø

Arhus Kommt¡ne

Naiur og Mitjø

Valdemarsgade 18

8000 Aihus C

Sagsnr: NAT/06/00037.051

Jou¡nalnr.: 13,06.03Ø54

SaEsb:h ; Ol: Sl:cu Rai¡ls:e¡

lelefon:

Dûekle:

Ielefax:

BS4û 2755

8940 2752

894Q2768

E-post: nm@aarhus.dk

Direkte: osr@aarhus.dk

nwv¡.aarh us kommu ne.dl:

Ole Skou Rasmussen
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Kolon i havefo rbu ndets Århuskreds
att. kredsformand Frede Kristensen.
Rosenvangs Allé 195
B27Q Højbjerg

Den 26.3.2008

Kontrakten

Du anmoder i en mail af 5.3.2008 om, at lejekontraktens g I stk. 3 Ci-
tat:

"Vurdering foretages i henhold til regler fastsat af Kolonihaveforbundets
Ârhuskreds"

ændres til citat

"Vurdering foretages i henhold til regler fastsat af Koloníhaveforbundet
for Danmark."

Natur og Miljø har ingen indvendínger mod denne ændring.

Med venlig hilsen

Natur og Miljø
Teknik og Miljø

Arhus Kommune

Natur og Miljø

Valdemarsgade 18

8100 Århus C

Sagsnr.: NATl06l00037-043

Joumalnr.: 1 3.06.03Ø54

Sagsbeh.: Ole Skou Rasmussen

Telefon:

Direkle:

Ielefax:

85442755

89442752

8940 2768

E-post: nm@aarhus.dk

Direkte: osr@nat.aarhus,dk

www.aarhuskommune,dk
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Kontaktperson:
Aase Clemmensen, tlf.894A ßfi

Journal:
07.00s29
Ã¡<vtzaaqloaz4s-l

Arhur
l{omrnunqle
Uærker

30. jannar 2A04
AaC

Byrådet vedtog denT .januar 2004 at der fra og med 1. januar 2a04 opkræves et boligbidrag af alle
medlemmer af kolonihaveforeninger i Ä¡hus.

For alle husholdninger i ,Århus Kommune opkræves et boligbidrag til dækning af omkostningerne i
lorbindelser med drift af de kommunale indsamiings- og g"tr"nu"r,delsesordni"nger:

Opkrævning af boligbidrag fra kolonihaver

Bmg af genbrugsstationerne
Brug af glas- og papircontainerne
Affrentning af storskrald
Afhentning af farligt affald

Bautavej 1 'Postboks 1323 .B2l0 Århus v.Teleton g940 lj00.Telelax g940 l50j
E-mail; ¿À:if¿gLhU¡.d& . r.vq,Jv.aa kr.. dk

a

a

a

a

Der opkræves 3 forskellige boligbidrag afhængig af boligtype. Bidrag 1 er renet mod villa- og
rælckehusboliger mv. Bor rnan i lejlighed eller har rommãrh.tr udløse-r det et boligb idrag2,o! Uo.
man på værelse eller kollegium betales boligbidrag 3.

Byrådet har vedtaget at opkræve et boligbidrag 3 svarende til værelsesbidraget (267,5a kr. inklusiv
moms) pr. medlem pr. år.

Boligbidraget opkæves samlet pr' kolonihaveforening og vil blive opkrævet sammen med a conto
betaiingen for dagrenovation fra jr.rni 2004. ForeningemJstår selv foi opkrævningen hos de enkelte
medlemmer.

Á.rhus Kommunale Værker har registreret, at der er 184 haver i Jeres forening, så der i alt i å¡ vil
biive opkrævet49-220,00 kr. Såfremt vores registrering af antal haver er forkTJ, bedes I senest 1.
marts 2004 meddele dette til A.rhus Kommunaie Værkãr.



Afhentning af storskrald
I storskraldsorclningen tnedtages store gensfande som Leks. møbler, hårcle hvidevarer, cykler,
fiemsyn m.v' Herudover afhentes også mindre typer affald som f.eks. småt elektronik, småt jern og
metal, småt brændbart, pvc-aftàlcl, batterier og spraydåser, maling, laJ< og 1im (se bilag 1 .: Såne- 

"
ringslisten).

Forudsæhingeu lor at transportøren kan aflrente kolonihavens storslffakl er, at afhentníngsstedet på
fbrhånd er godkendl af transportøren. Inclsamlingen loregår overvejend" *.¿ én chaufføipå biten,
og større effekter skaì kunne løftes med kran.

For at få en godkendelse afafhenhingsstedet for storskrald skal I kontakte Johannes Sørensen &
Sønner på teiefon 8745 I77l eiier kørselsleder Jens Rasmussen på mobil ZS44 4T0A.Afhentning
kan derefter tilrettelægges enfen på faste dage eller ved at formanden kontakter transportøren og
bestiller afhentning f.eks. en uge senere.

Havealfald og byggeaffald medtages iki<e som storskrald, men kan i stedet for afieveres på gen-
brugsstationen.

Større genstande stilles blot tiem til afhentning på afhentningsdagen. Mindre genstande skal sorte-
res i klare plastsække eller -poser, bundet meden knude eller en snor, så vognmanden kan se, hvad
poserne indeholder. Er de mindre genstande ikke i kiare sække eller poser ,,ädtug", affaldet ikke,
for kun på den måde kan at-fald.et afieveres til d.en rigtige behandling.

De klare plastsække kan købes i de fleste dagligvarebutikker.

Som altem¿tiv til den faste aftale om afhentning af storskrald kan man afleve¡e storsk¡ald på én af
genbrugsstationerne.

Farligt affald
Hvis en kolonihavetbrening ønsker at lä afhentet farligt affald (f.e ks. maling- og pesticidrester og
husholdningskemikalier) kuritaktes l\zlotltagestationen for Farligr AfIäld pa i"l.ãå g6 15 36 24 for
nærrnere aflale.

Kompostbeholder
Alle medlemmer kan nu købe en kompostbeholder hos Ä¡hus Kommunale Værker. prisen er kun
125 kr', inklusiv køki<enspand og betuftningsstok. Vi har dog kun mulighed for at sæige ca. 500
beholdere hvert år.

îi: I har brug for yderligere oplysninger, kan der rettes henvenclelse til undertegnede på telefo¡
8940 1917 eller ril Esben Roulund Andersen på g940 1919.

Med venlig hilsen

2

Aase Clemmensen



Tillæg til Lej ekontralct

Tillæg til lejekontrakt mellem Århus Kommune v/ lvtagistratens i. Afdeling, og
Kolonihaveforbundets Århuskreds, underskreve t den 26. april 199 4.

Følgende tilføjes til kontrakten:

"I perioden fra l. oktober til 3 1. marts er det ikke tilladt at opholde sig i haveparcellerne i
tidsrummet fra kl. 21.00 til kl. 7.00. Overtrædelse af bestemmelsen kan væreìpsigelsesgnrnd.
Kredsen er ansvarlig for overholdelse af bestemmelsen.,'

Bestemmelsen træder i kraft når nærværende tillæg er underskrevet af begge parter.

Ä.¡hus d"2[.(.02 A¡hus den ?sltt-?ø2

som ejer: Som lejer:

Magistratens 2. Afcleling Ko lonihave forbundets,4¡huskreds

ækV,";]"'w
rådmand

Frede Kristensen
kredsformand

Troels Bak
naturforvaltningschef
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Kolonihaveforbundets ¡l¡huskreds
'30.januar 

1997

7

Kolonihaveforbundets Ärhuskreds har opnået bemyndigelse til, at dispensere lra denne

paragraf efter følgende regler:

*DTSPENSATION KAN FØNST OPNÅS EFTER EN FORENINGS GENERAL-
FORSAMLINGSBESLUTNING OG DTSPENSATIONEN ER BETTNGET AF,
AT HUSDYRTTOLDET KUN OMFATTER HUNDITAT ELLER ST(¡EBAR-

FUGLE ELLER LIGNENDEI

*TTWS BERETTIGEDE KLAGER O''ER H(ISDYRHOLÐ FREMKOMMER X¿N
TTT.BAGEK.4LDELSE AF DISPENS.4TÍON FINDE STED OG HUSDYRHOLD

SKAL OPHØRE.

* KO L O N T H A W F O RB IJ N D E T S Å RfI U S KRE D S S K4 L (I N D E RRE TT 8,4 RH A S
KO M MT / N E, NA T("T RFO RYA L TN I N G E N M,{ R D TS P E N SA TI O N G TI"E S E LLE R
TILBAGEKALDES.

Hvis der er loreningeq der ønsker , at søge dispensation fra lejekontraktens $ 7 stk. 3, skal

ansøgningen foretages sknftligt med kopi af foreningens protokol fra generalfbrsamlingen

med tydelig gengivelse af forsamlingens vedtagelse.

På

kredsformand

vegne
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ARHUS KoMMUNES NATURFoRVALTNING

Skowangsvej 92. 8200,{rhus N. Tetefon 89.40.27.55. Telefãx 89.40.27 59 Hilil$eflfin

Kolonihaveforbundet

Ärhusk¡edsen

Rosenvangs Allé 195

827tHøjbjerg

Att: Finn Schriver

Den

J.nr.

Sagsbeh.

Tlf.nr.

- 4 r,l0l/. 1996

Henrik Mehlsen Sørensen

89 40 27 69

Dispensationsbemyndi selse fra husdyrforbud.

Naturforvaltningen befragter forholdene omlaing husdyrhold som et intemt anliggende for
haveforeningerne.

Vi kan derfor meddele Kolonihaveforbundets Ä¡huskreds bemyndigelse til at dispensere ûa $ 7
stk. 3 i tejekontrakten, efrer de retningslinier som er nævnt i Dåres Èrev af den 29. oktober 1996:

Dispensation kan først opnås eher en forenings generalforsamlingsbeslutning og
dispensatioae$, er betinget af, at husdl'rirclCet l,.r.:n omfatter hund, kat, stueburfugle eller
lignende.
Hvis berettigede klager over husdyrhold fremkommer, kan dispensationen tilbagekaldes,
.hvoreft er husdyrhold skal .ophøre
Å¡irus kommune, Naturforvaltningen skal underrettes nå¡ dispensation gives eller
tilbagekaldes.

Med venlig hilsen

\

Ole Hen¡ik Mehlsen

C.OAr^$æN€{ÆffiY4S ì,*rü



kopi
Äfta le nl ell ern Ko lo nih avefo nb uncl ets .Å.rh us k¡"ecls o g .ål-h us Kom¡¡a uneved¡ørencle uclmøn fniug af budgetforrigefs besfemmerse sm
Iej en edsæûtelse/sp røj úes to¡r

I forbindelse med godkendelse af budgettet for l99B og overslagsårene lggg -2001 vedtog,4.¡hus Byråd følgende: i

" Den konventionelle.havedyr$ng er en_ stor bidragyder til forbruget af sprøjtegifte.stø¡stedelen af kolonihaveme i Århus er beliggen¿õ¿ ri"**'nal jord, og forligsparriemeønsker derfor, at der optages forhandlinger med Kolonihaveforbunået m"Jn"nbìit på utindgå en aftale on stop for brug af sprøþgifte i kolonihurr"**. Forligspartierne er indstilletpâ' at der som kompensation kan gives en lejenedsættelse t¡ områd.et under ét på maksimalt110'000 kr i 199s voksende meo ito.oo0 krårligt i en 10 årig periode. Lejenedsænelsensvarer til en aftrapning af daekningsafgiften orr.rl0 år.,,

Kolonihaveforbundet og Magistratens 2. Afdeling, Na¡rrforvaltningen, har i den anledningforhandlet den praktiske gennemførelse af forslaiát oe 
"rãig" o*,

n at leiekontrakten mellem Kolonìhøveforbundets..brhuskreds og,çrhus Kommunesuppleres medfølgende " Anvendelsä af pestic:¡¿", il ¿", tejede areal øþíkles snarestog senest å.r 2007.,

" I øftrapningsperioden sendes reduktíonsbeiøbet til Koionihøveforbundeß Århuskredssãmmen med opkrævning af dækníngsofgiftun. Førcte gøng i lggg, hvor beløbet udgør110-000 kr- Berøbet hæves,årl¡gt ne¿ tig.iloT kr. samt'med en prismæssig
fremskrivníng.

Kolonihaveforbundets Ä¡huskreds har und.e¡ forhandlingen gfort opmærksom på, atdækningsafgiften i de senere år er steget.noget *er" 
"nd 

prisuavilrtingen. Dækningsafgiftenfor 1997 udgør for de kommunale koionihaie r 110.73ßil;kt.Kolonihaveforbunder rvivlerderfor på, at en prisfremskrivning vil kunne rjække kornmende stigninger afdækningsafgiften.
Problemstiliingen tages op til drøftelse, når problemet eventuert måtte opstå,

^Århus, a"n 4tf, ¿/ l7ry Århus, den 13 . ma j rssl
Magistratens 2. Afcleiing Kolonfüaveforbirndets Ä¡huskreds

a-v

Hans Schiøtt
rådmand

F

Troels
Naturforvaltningschef

Kredsformand


