
Vurdering og salg af kolonihaver i HF Oldjorden 
 

Hvis du går med salgstanker, er det en god ide at være godt forberedt til det kommende salg. Så 

kan processen komme til at gå forholdsvis hurtigt, når du er klar til at sælge. 

 

Det første der skal gøres når du er klar til at sælge er, at henvende dig til bestyrelsen på e-mail og 

skrive du ønsker at sælge, - info@oldjorden.dk 

 

Dernæst skal opsigelsesblanketten (dokumentet ”udtræden af foreningen”) samt ejererklæring 

(dokument hvorpå ejer af kolonihaven skriver under på at div. arbejder der kræver autoriserede 

håndværkere, ikke er ulovlige) underskrives og afleveres til formanden. Begge dokumenter kan 

downloades på Oldjorden.dk. 

 

For at være godt forberedt til vurdering skal du have styr på følgende papirer: 
 

1. Tinglysningsattest på din kolonihave. Denne kan rekvireres på www.tinglysning.dk eller på 

Oldjorden.dk (kolonihaver kan ikke blive vurderet hvis der ikke foreligger en sådan attest). 

 

2. Ibrugtagnings tilladelser på alle bygninger i haven.  Ligger du ikke selv inde med dem, - 

prøv da, at forhøre dig hos bestyrelsen. Måske de findes i bestyrelsesmapperne. 

• Hvis IKKE der findes nogle, så skal du have udfyldt en byggetilladelse og søge om 

en. På byggetilladelsen skal der tegnes alle mål på bygningerne, samt mål til skel. 

Derforuden laves en tegning af bygningerne, så man kan se placeringerne af div. 

bygninger på grunden. Du kan downloade et eksemplar på Oldjorden.dk Her kan 

du læse om ”godkendelse af gamle bygninger”.  

• På vores hjemmeside finder du ligeledes alle regler (mål, byggekrav mm.) for 

godkendelse af div. bygninger i dokumentet ”byggeretningslinier”.   

• OBS: (Bygninger på max. 50 kvadratmeter og fra før 2. april 1978 kræver ikke 

ibrugtagningstilladels hvis der ikke er foretaget nogen nyere udvidelser). 

• Derefter skal byggetilladelsen underskrives af formand Søren, have 137 eller 

næstformand Tina, have 35. 

• Byggetilladelsen og tegning skal afleveres personligt ude på Århus kredsens 

hovedkontor: Rosenvangsalle, sammen med 750 kr.  

• Kredsens kontor holder åbent de 3 første tirsdage i måneden fra k.18-19.30. 

• Kredsen kommer herefter ud og måler dine bygninger op og sender efterfølgende 

ibrugtagningstilladelsen til bestyrelsen og dig. 

 

3. Når tinglysningsattesten, ejererklæringen samt ibrugtagnings tilladelsen er i ”hus” er du nu 

klar til at få vurderet. 

Kontakt vurderingsudvalget på  info@oldjorden.dk for at bestille en tid/vurderingsdato.  

 

Vurderingsudvalget kontakter så dig med henblik på at komme og vurderer din have. 
 

Der vurderes på faste datoer i havesæsonen ca. 2 gange om 

måneden og efter ”først til Mølle” princippet. Så husk at have alle 

papirer i orden når du kontakter vurderingsudvalget og vær i god tid 

med din bestilling 😊 

Vurderinger 2019      

April, maj, juni, juli er feriemåned = ingen vurderinger, august september og oktober (dog kun 

vurdering i start af oktober måned, så evt. salg kan færdiggøres inden sæsonen slutter. 

Når du har afleveret ”udtræden ”af foreningen, samt ejererklæringen og haven er vurderet, er 

salget af din have nu godt i gang! 

En vurdering koster kr.1060,00, som betales kontant på vurderingsdagen. 

" Der vurderes kun huse/haver i havesæsonen, medmindre der er tale om dødsfald og boet 

skal overdrages/ opgøres" (Ifølge vores vedtægter stk.12.5). 

Bedste hilsner Bestyrelsen - 2019  

http://www.tinglysning.dk/
mailto:info@oldjorden.dk

