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Kære kolonister 

Vi har modtaget vedhæftede pressemeddelelse fra Aarhus kommune om muligheden for selvisolation i 
kolonihaverne (se vedhæftede definition af selvisolation) 

Til orientering vil vi gerne minde jer om at bestyrelsen normalt er gået på vinterferie. Derfor skal vi lige 
have lejlighed til at drøfte, hvordan denne mulighed kan imødekommes bedst muligt, for dem der har 
behovet for selvisolation. 

Bestyrelsen har besluttet, hvordan vi kan bidrage til et så smidigt ophold i selvisolation som muligt, 
såfremt det er nødvendigt at bruge sin kolonihave til det formål.  

Vi har valgt følgende fremgangsmåde: 

Alle haver og vi understreger alle haver skal sende en mail til info@oldjorden.dk og bekræfte at der er 
lukket af ud til hovedledningen i vandbrønden, senest mandag den 14/12-2020 kl. 12.  

Såfremt du/I har behov for at benytte muligheden for selvisolation, skal man sende en mail med navn, have 
nr. og tidspunkt samt længde for selvisolation, og om du/I ønsker at der åbnes for vandet. 

Vi vil, såfremt det er et ønske, åbne for vandet i den pågældende periode det drejer sig om.  

Vi skal dog lige sikre os at alle haver har haft mulighed for at lukke ventilen til hovedledningen, inden vi kan 
iværksætte ovenstående, derfor kan vi først tilbyde denne ordning efter den 14. december. 

Husk at muligheden om overnatning alene gives til have lejere, der har behov for selvisolation, det er ikke 

en generel åbning for overnatning uden for sæsonen 🙂 

Fortsat god december 🎄 

Mvh Bestyrelsen HF Oldjorden  
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Aarhus 3. december 2020 

 

Aarhusianske kolonihaveejere kan gå i 

selvisolation  
 
Der er behov for særlige løsninger til at begrænse 

smittespredningen af corona. Erhvervsstyrelsen har derfor åbnet for, 

at man i vinterhalvåret kan bruge sin kolonihave, hvis man ikke har 

andre muligheder for selvisolation. Det gælder også i Aarhus 

Kommune. 

 

Normalt er det ikke tilladt at overnatte i sin kolonihave uden for sæsonen, 

som i Aarhus løber frem til den sidste søndag i oktober. Men denne 

begrænsning gælder altså ikke i vinteren 2020/2021. 

 

Aarhusianerne kan i år bruge deres kolonihaver, hvis de får brug for at 

isolere sig selv i forbindelse med coronapandemien. Aarhus Kommune 

forventer dog at vende tilbage til de almindelige regler for overnatning 

allerede i næste sæson, så kolonihaverne igen kun må bruges fra april til og 

med oktober. 

 

”Jeg har i løbet af efteråret fået flere henvendelser fra borgere, som gerne 

ville bruge deres kolonihave til at gå i selvisolation. Jeg er glad for, at 

reglerne nu tager højde for den ekstraordinære situation, vi befinder os i. 

Når vi vender tilbage til mere almindelige tilstande, vender vi også tilbage til 

de normale regler,” siger Bünyamin Simsek, rådmand i Teknik og Miljø. 

 

Teknik og Miljø opfordrer til, at man kontakter bestyrelsen i sin lokale 

haveforening, hvis man tager et ”corona-ophold” i sin kolonihave. 

 

 

Kontakt 

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, 21 94 72 57 

Peter C. Trolle, afdelingsleder i Teknik og Miljø, 89 40 24 97 

 

 

Fakta 

Erhvervsstyrelsen oplyser, at der i vinterhalvåret kan tillades flere kortere 

ophold i kolonihaveområder under coronapandemien. Flere kortere ophold 

kan f.eks. være ophold af 3-4 ugers varighed, ad flere omgange.  

 

Det er fortsat ikke muligt at anvende kolonihaver som bopæl i størstedelen 

af vinterhalvåret. Opholdene må sammenlagt ikke udgøre mere end 

halvdelen af vinterhalvåret. 
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Det normale forbud mod vinterophold i kolonihavehuse er bl.a. begrundet i, 

at en del kolonihavehuse ikke lever op til gængs bygningsstandard, 

herunder kravene i bygningsreglementet. Desuden kan der være 

udfordringer i vinterhalvåret med at sikre fornødenheder som vand, varme, 

sanitet, renovation m.v.  

 

Følg med i seneste nyt fra Teknik og Miljø på: 

 

https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/ 

https://www.facebook.com/TrafikAarhus/ 

https://www.facebook.com/ViUdviklerAarhus/ 

https://dk.linkedin.com/company/teknik-og-miljoe-aarhus-kommune 

 

https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/
https://www.facebook.com/TrafikAarhus/
https://www.facebook.com/ViUdviklerAarhus/
https://dk.linkedin.com/company/teknik-og-miljoe-aarhus-kommune


 

 

 

Selvisolation og isolationsophold 

Hvis du er smittet med ny coronavirus eller er i risiko 
for at være smittet, skal du gå i selvisolation. Det 
betyder også, at du skal holde afstand til de personer, 
du bor sammen med. Har du ikke mulighed for det, kan 
du måske få bevilget et frivilligt isolationsophold uden 
for hjemmet. 

At du skal gå i selvisolation betyder: 

• At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke 
bor sammen med. 

• At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med. 
• At du skal være særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring. 

Hvis du ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, fx fordi 
din bolig er meget lille eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et 
alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du måske få bevilget et frivilligt 
isolationsophold uden for hjemmet af din kommune.  

Du skal være testet positiv for ny coronavirus, før du kan få bevilget et isolationsophold 
uden for hjemmet. 

 


