
 

Som formand i Hf Mejlgaarden beliggende syd for motorvejen på kongelundsvel 2300 Kbh. S.  

Deltog jeg på borgermødet afholdt d. 30 januar d.å. Njalsgade 13 angående kloakering i 

kolonihaverne beliggende i Københavns kommune.   

Jeg blev dybt rystet og forundret over at læse de priser der stod beskrevet på plancherne der blev 

fremvist på mødet, alene nedlæggelse af rørføringen i vejen som er kommunes jord, pris kr. 

90.000,00 – 180.000,00, dertil en tilslutningsafgift pr. havelod som alle skal tilsluttes, pris 

62.227,00 kr. en samlet beløb på et sted mellem kr. 152.227,00 – 242.227 + renter, Københavns 

kommune som er udlejer kan således kræve, at den af udlejer foretagende investering amortiseres 

over 30 år med en forrentning, der svarer til kommunes interne rente som et annuitetslån som 

betales udover den leje der er aftalt, i værst fald en stigning på 200% lejeforhøjelse, af den 

nuværende leje.  

De to nedenstående eks. er uden rentetilskrivning, over 30 år. 

Kloak Tilslutningsafgift Lånebeløb       

180.000,00 62.227,00 242.227,00  Årligt stigning 8.074,23  Pr. md. 672,85   
       

90.000,00 62.227,00 152.227,00  Årligt stigning 5.074,23  Pr. md. 422,85 

 
Derudover skal der tages højde for en evt. udgift til jordforurening, herunder prisen for 
opgravning/bortkørsel/rensning/opbevaring af jorden. 
 
I 2016 blev der nedlagt ny El forsyning i haveforeningen udført af Dong/radius, dengang blev der 
ikke foretaget jordprøver af det opgravede jord, så hvorfor skal vi nu?!  
 
>derudover skal der nedgraves rør fra køkken/badeværelse til brønden inde på haveloddet en ca. 

pris mellem kr. 15.000,00 – 40.000,00, evt. en spulebrønd hvis denne rørføring er for lang, 

derudover udgift til blikkenslager og et toilet, ca. pris kr. 4.000,00 – 6.000,00 et samlet beløb der 

nemt løber op i 20-50.000,00 kr. pr lejer <  

Her vil jeg mene med den evt. maksimale lejeforhøjelse af lejemålet kommer vi til at sige farvel til 

mange, gamle og nye kolonister, de ældre grundet den MEGA forhøjelse af lejen, de har som 

udgangs punkt kun deres folkepension som indtægt og ingen andre indkomster, de forholdsvis nye 

lejer har ”måske” været ude og låne pengene i en pengeinstitut til køb af et kolonihavehus, nu 

sker der dette, de kommer til at sidde så økonomisk hårdt i det, at de ikke har råd til også at have 

en kolonihave, som altid har været et tilbud til de mindre bemidlede i kommunen, der ikke havde 

råd til villa - sommerhus,  at de kunne erhverve sig et rekreativt grønt fritidsområde.  

Med det økonomiske oplæg TMF fremlagde på borgermødet ang. kloakeringen i kolonihaverne, vil 

kun de bedre økonomisk stillede fremover kunne erhverve sig en sådan. 



For helt sikkert er det, der er ikke mange, som har råd til at fortsætte med at bo til leje i en 

haveforening på de økonomiske betingelser som blev præsenteret, de fleste kolonister der bor til 

leje i en kolonihave på kommunes jord, er ganske almindelige lønmodtager og folkepensionister.  

Jeg har i den forbindelse undersøgt hvad andre foreninger har betalt for et sådan arbejde inden 

for de sidste fem år som ikke er beliggende i Københavns kommune. 

Den ene forening som består af 140 haver, fik i 2013 nedlagt kloakrør med pumpestationer, og 

styreskab samt helårsvand, her skulle de ”kun betale to tilslutningsafgifter” pengene til projektet 

var et lån optaget i Arbejders landsbank løbende over 25 år, lånebeløb pr. have er/var kr. 

72.750,00 + renter, udførelse af arbejdet stod firmaet Barslund for. 

Den anden forening jeg var i kontakt med, var prisen nogenlunde det samme, der var dog en 

stigning i udgifterne idet de skulle bortskaffe opgravet jord, prisen var her kr. 90.000,00 pr. lejer. 

Oplægget TMF fremlagde på borgermødet var der ikke medregnet helårsvand i projektet ”kun 

kloakeringen”, så man kan ikke undgå at få denne tanke er der noget galt i Københavns Kommune, 

når kloakeringen bliver kommunal finansieret er det væsentlig dyrere end en privat finansieret, 

realistiskes set må smerte grænsen for den enkelte kolonist være i omegnen af ca. kr. 40-

45.000,00 pr. havelod, ellers jeg bange for vi kommer til at sige farvel til ca. 25% af nuværende 

lejer. 

 

Med venlig hilsen 
Henning Tillemand 
Formand-Hf Mejlgaarden  


