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UNDTAGET FRA AKTINDSIGT

LOVLIGGØRELSE AF BYGGERI I KOLONIHAVER

PROCES OG VURDERING

1. INDLEDNING OG OPDRAG

I Herlev Kommune er en række kolonihaveforeninger, hvor der ved deklarationer er fast-
lagt begrænsninger på størrelsen af det byggeri, der kan opføres på de enkelte havelod-
der.

Byggeriet på mange af havelodderne i disse kolonihaveforeninger overskrider de fastlagte 
maksimumstørrelser.

Politisk er der i Herlev Kommune truffet beslutning om, at man er indstillet på en lovlig-
gørelse af byggeriet i kommunens kolonihaveforeninger op til en vis størrelse, og således 
at niveauet fastlægges ensartet for alle kommunens kolonihaveforeninger. I fem ud af syv
haveforeninger i kommunen er det besluttet at give tilladelse til maksimalt 50 m2 beboel-
sesbygning pr. havelod samt to udhuse på maksimalt 10 m2 hver.

Herlev Kommune har anmodet om en beskrivelse af processen for en retlig lovliggørelse 
af byggeriet i kolonihaveforeningerne op til en vis størrelse samt en beskrivelse af mulig-
hederne og processen for en fysisk håndhævelse af den del af byggeriet, som ligger ud 
over den bygningsmasse, som kommunen er indstillet på retligt at lovliggøre.

Notatet tager udgangspunkt i de faktiske forhold for P/F Syvendehus. Herlev Kommune 
forventer dog, at fremgangsmåden vil blive anvendt i forhold til lovliggørelsen af de byg-
ningsmæssige forhold, også i kommunens øvrige kolonihaveforeninger.

2. FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER OG POLITISKE BESLUTNINGER

P/F Syvendehus er efter det oplyste en parcelforening bestående af 77 havelodder. 
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På havelodderne er tinglyst en deklaration dateret 21. april 1960. Af deklarationens § 1 
fremgår følgende

"Udparcelleringen skal udføres i overensstemmelse med den af kommunalbesty-
relsen godkendte plan. På hver parcel må bebygges i alt 30 m2, og ingen bygning 
må være højere end 3,00 m fra terræn til rygning. De til beboelse bestemte byg-
ninger må ikke opføres nærmere ved skellet mellem 2 parceller end 2,5 m, me-
dens afstanden fra sådanne bygninger til matrikelskellet skal være mindst 3,5 
m."

Af § 2 fremgår følgende 

"Bygningerne må kun benyttes til beboelse i tiden fra 1. maj til 30. september."

I henhold til deklarationens § 13 er påtaleberettigede efter deklarationen "Herlev Kom-
munalbestyrelse, Herlev Kommunes bygningskommission, Herlev Kommunes sundheds-
kommission og byudviklingsudvalget for Københavns-egnen". Sidstnævnte dog kun for så 
vidt angår deklarationens § 2 om mulighederne for udnyttelse til beboelse.

P/F Syvendehus har udarbejdet en oversigt over al bebyggelse i haveforeningen.

Oversigten viser, at stort set ingen af de 77 havelodder overholder deklarationens stør-
relsesbegrænsning på i alt 30 m2 bebyggelse pr. havelod.

Lovliggøres byggeri op til 50 m2 beboelsesbygning pr. havelod, vil der fortsat være 38 ha-
velodder, der har et bebygget areal, som er større end det tilladte.

P/F Syvendehus søgte 18. december 2014 om tilladelse til opførelse af maksimalt 80 m2

bebyggelse inklusive udhuse og overdækkede terrasser pr. havelod. 

Kommunalbestyrelsen traf 14. september 2016 følgende beslutning

1) At der i samarbejde med bestyrelsen i P/F Syvendehus udarbejdes en lovliggørelses-
strategi.

2) At der på hvert havelod kan bygges op til 50 m2 beboelse samt to småbygninger på 
højst 10 m2.

3. RETLIG LOVLIGGØRELSE AF BYGGERI OP TIL 50 M2

3.1 Lovliggørelse ved lokalplan

Byggeri ud over det, der er tilladt efter deklarationen, kan lovliggøres ved en 
specifik lokalplan for haveforeningen.

På baggrund af den politiske beslutning om rammerne for lovliggørelsen bør et 
udkast til lovliggørende lokalplan indeholde bestemmelser om, at der på hvert 
enkelt havelod må være beboelsesbyggeri på op til 50 m2 samt herudover to 
småbygninger på højst 10 m2.



Side 3

Da der ikke er tale om en lovliggørelse af alt eksisterende byggeri i haveforenin-
gen, men alene byggeri op til en vis størrelse pr. havelod, er der ikke behov for,
at lokalplanen indeholder en optegnelse af eksisterende byggeri i haveforenin-
gen.

En lokalplan, der opererer med en maksimal grænse for størrelsen af byggeri på 
de enkelte havelodder, tillader således også, at eksisterende byggeri nedrives,
og at der i stedet bygges nyt.

Ved udarbejdelsen af en lovliggørende lokalplan for kolonihaveforeningen må 
der tages stilling til, om størrelsen på tilladt byggeri på de enkelte havelodder, 
skal gøres til en del af planens principper, som der ikke kan dispenseres fra, eller 
om de størrelsesmæssige begrænsninger i stedet skal være en del af lokalpla-
nens bebyggelsesregulerende bestemmelser, som ikke udelukker, at Herlev 
Kommune på baggrund af en konkret vurdering kan træffe afgørelse om dispen-
sation fra lokalplanens størrelsesbegrænsninger.

Ønskes der en meget konsekvent håndhævelse af størrelsesbegrænsningerne 
uden mulighed for dispensation, bør størrelsesbegrænsningen for byggeri på de 
enkelte havelodder gøres til en del af formålet med lokalplanen.

Hvis der omvendt fortsat efter lokalplanens vedtagelse ønskes en mulighed for 
under særlige omstændigheder at tillade byggeri ud over de i lokalplanen an-
givne størrelsesbegrænsninger, bør lokalplanen formuleres således, at byggeri-
ets størrelse ikke gøres til en del af planens principper, men i stedet optages i 
lokalplanen, som en del af de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

3.2 Aflysning af deklarationen ved vedtagelse af en lokalplan

I lokalplanen bør det angives, at deklarationen aflyses helt eller delvist.

Dette kan ske med hjemmel i planlovens § 15, stk. 2, nr. 17, hvorefter lokalpla-
nen kan indeholde bestemmelser om ophør af angivne tilstandsservitutter, hvis 
servituttens opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål.

Formålet med lokalplanen er at lovliggøre byggeri i haveforeningen op til en vis 
størrelse. Dette er dels i forhold til størrelsen på bygningerne og dels i forhold 
til bygningernes eksisterende placering på de enkelte havelodder.

Deklarationens bestemmelser om bygningsstørrelser vil derfor være i strid med 
formålet med lokalplanen, ligesom andre bygningsregulerende bestemmelser, 
der hindrer en lovliggørelse af de eksisterende forhold, vil være det.

Vi anbefaler, at deklarationen aflyses fuldt ud, og at de bebyggelsesregulerende 
bestemmelser fra deklarationen, som ønskes opretholdt, fremadrettet indar-
bejdes i selve lokalplanen.
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Ud over størrelsesbegrænsningerne på byggeri kan det være deklarationens be-
stemmelser om afstand til skel eller andre bebyggelsesregulerende bestemmel-
ser, som ønskes opretholdt eller ændret ved lokalplanen.

3.3 Lovliggørelse ved en ny deklaration

Ud over en lovliggørelse af byggeriet ved lokalplan kan også tænkes en model, 
hvor byggeriet lovliggøres ved tinglysning af en ny deklaration på de berørte 
ejendomme, som lovliggør byggeri i videre omfang end efter den gældende de-
klaration.

Herlev Kommune har ikke uden videre hjemmel til at tinglyse nye deklarationer 
på en ejendom, som ikke ejes af kommunen. En sådan tinglysning forudsætter, 
at ejer af ejendommen er indforstået hermed og samtykker til tinglysningen. 

Herudover må en ny deklaration, der fraviger størrelsesbegrænsningerne i den 
eksisterende deklaration, ske med samtykke fra ejerne af de berørte ejendom-
me, og de der er påtaleberettigede efter denne deklaration.

Vedtagelse og tinglysning af en ny deklaration med ændringer i størrelsesbe-
grænsningerne for byggeri efter deklarationens § 1 må således ske efter aftale
med grundejer og ved indhentelse af samtykke fra de institutioner, der er nævnt 
i deklarationens § 13. Ud over Herlev Kommune selv vil det sige samtykke fra 
Herlev Kommunes bygningskommission og Herlev Kommunes sundhedskom-
mission eller de institutioner, som har overtaget disses beføjelser. Byudviklings-
udvalget for Københavns-egnen skal ikke afgive samtykke, da ændringerne ikke 
vedrører mulighederne for anvendelse til beboelse.

På denne baggrund vil det være muligt at foretage en lovliggørelse ved vedta-
gelsen af en ny deklaration, der lovliggør bygningsstørrelser svarende til den 
politiske beslutning herom.

Håndhævelse af størrelsesbegrænsningerne i den ny deklaration må herefter 
ske ved kommunens håndhævelse af sin påtaleret efter deklarationen eller i 
henhold til planlovens § 43, hvorefter kommunen ved forbud eller påbud kan 
sikre overholdelsen af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan opta-
ges bestemmelser i en lokalplan.

I forhold til administration efter en lokalplan er der ikke formelt mulighed for at 
meddele dispensation fra en deklaration. Kommunen kan undlade at håndhæve 
deklarationens størrelsesbegrænsninger, men en sådan administration af hånd-
hævelsen vil have præcedens i forhold til håndhævelsen over for andre ejen-
domme omfattet af deklarationen.
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4. MYNDIGHEDSPASSIVITET – KAN HERLEV KOMMUNE KRÆVE BYGGERI OVER 50 
M2 FYSISK LOVLIGGJORT?

4.1 Generelt om myndighedspassivitet

Bygningsfravigelserne på de enkelte matrikler i P/F Syvendehus udgør en over-
trædelse af de servitutter, der er tinglyst på ejendommene.

Herlev Kommune skal som tilsynsmyndighed på planområdet foranledige et 
ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning, jf. 
§ 51, stk. 5.

Tilsynspligten indtræder, når kommunen får kendskab til et muligt ulovligt for-
hold, men planlovens § 51 indebærer ikke en almindelig forpligtelse til at føre 
regelmæssigt, løbende tilsyn. 

Lovliggørelse kan principielt ske enten fysisk ved fjernelse af det ulovligt opførte 
eller retligt ved efterfølgende meddelelse af de nødvendige lovliggørende tilla-
delser og med behørig hensyntagen til, om forholdet kan lovliggøres, så den til-
bageblevne del har underordnet betydning, jf. § 51, stk. 5.

Der er ikke i planloven fastsat frister for, hvornår en kommune i en sag om lov-
liggørelse skal have truffet afgørelse eller skal have foretaget bestemte sagsbe-
handlingsskridt. 

Retten til at kræve fysisk lovliggørelse kan imidlertid fortabes efter en vis tid på 
grund af passivitet. Passivitetstilfældene er karakteriseret ved, at ejeren ved, at 
myndigheden er bekendt med ulovligheden og med rimelig grund har indrettet 
sig i tillid til, at den manglende myndighedsreaktion indebærer en form for ac-
cept eller godkendelse.

Ved bedømmelse af, om en myndighed har fortabt retten til at kræve fysisk lov-
liggørelse, må der generelt – foruden den forløbne tid – lægges vægt på, om 
ejeren af den pågældende ejendom har haft grund til at tro, at kommunens 
tavshed i forhold til en konstateret ulovlighed er udtryk for en form for accept 
af det ulovlige forhold, og om det må anses for at være kommunens ansvar eller 
risiko, at kravet om lovliggørelse ikke er blevet rejst på et tidligere tidspunkt. 

Særlige forhold, som fx hensynet til naboer, kan endvidere have betydning for 
vurderingen af, om myndighedens passivitet er retsfortabende i forhold til mu-
lighederne for håndhævelse af et ulovligt forhold.

Om der foreligger myndighedspassivitet er ikke en skønsmæssig vurdering, men 
en retlig vurdering, som kan efterprøves enten i en klagesagsbehandling eller 
ved domstolene. En myndighed kan altså kun afstå fra håndhævelse af et ulov-
ligt forhold, som kommunen ellers er forpligtet til at håndhæve, med krav om 
fysisk lovliggørelse, såfremt der ud fra en retlig vurdering må antages at fore-
ligge myndighedspassivitet.
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4.2 Vurdering af, om Herlev Kommune har fortabt sine muligheder for håndhæ-
velse ved passivitet

Det er ikke oplyst for Horten, om der hos Herlev Kommune siden etablering af 
kolonihaveforeningen har været specifik viden om de ulovlige bygningsindret-
ninger i haveforeningen og på de enkelte havelodder.

Som angivet oven for vil myndighedspassivitet alene komme på tale i det om-
fang, myndigheden rent faktisk har haft viden om de ulovlige forhold og heref-
ter forholdt sig passiv i forhold til lovliggørelsen af forholdene.

Har Herlev Kommune haft viden om de ulovlige bygningsindretninger på de en-
kelte havelodder, er spørgsmålet herefter, i hvilket omfang en sådan viden in-
debærer, at der er indtrådt retsfortabende passivitet, hvad angår mulighederne 
for at kræve fysisk håndhævelse af forholdene på nuværende tidspunkt.

Her vil det som angivet oven for være afgørende, om kommunens tavshed i for-
hold til en konstateret ulovlighed med rimelighed kan antages at være udtryk 
for en form for accept af det ulovlige forhold, og om det må anses for at være 
kommunens ansvar eller risiko, at kravet om lovliggørelse ikke er blevet rejst på 
et tidligere tidspunkt.

Fra retspraksis om myndighedspassivitet kan overordnet udledes, at det ofte 
tillægges afgørende betydning for denne vurdering, om der er tinglyst en dekla-
ration om de pågældende forhold på den enkelte ejendom. 

En tinglyst deklaration vil ofte indebære, at grundejer ikke med rimelig grund 
har kunnet anse en manglende reaktion fra kommunens side som udtryk for en 
godkendelse af det ulovlige forhold i strid med deklarationens bestemmelser.

En tinglyst deklaration vægter således tungt ved domstolenes vurdering af, om 
manglende håndhævelse af et ulovligt forhold kan anses for at være en slags 
stiltiende godkendelse af forholdet. 

En tinglyst deklaration er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan indtræde 
retsfortabende myndighedspassivitet i forhold til håndhævelse af de forhold, 
som er reguleret i deklarationen, men det forhold, at der er tinglyst en deklara-
tion, skærper kravene til grundejers agtpågivenhed i forhold til de ulovlige for-
hold.

Fra retspraksis kan bl.a. nævnes MAD 2012.2659Ø, hvor Østre Landsret fandt, 
at Tårnby Kommune ikke havde fortabt muligheden for at håndhæve en tinglyst 
servitut, der dækkede et større antal ejendomme, på trods af at der i en længere 
periode fra 1985-2006 fra kommunens side ikke var foretaget en håndhævelse 
af servitutten, ligesom der i samme periode fejlagtigt var meddelt tilladelser til 
byggeri i strid med servitutten.
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Der kan endvidere henvises til UfR 2004.2072H, hvor Højesteret fandt, at det 
forhold, at en kommune ikke havde påtalt anvendelse af en ejendom til helårs-
beboelse i strid med en for ejendommen gældende deklaration, ikke indebar, at 
kommunen ved passivitet var afskåret fra at håndhæve det ulovlige forhold. 
Grundejer havde haft tilmeldt folkeregisteradresse på ejendommen i de næsten 
40 år, han havde ejet ejendommen. Højesteret lagde særlig vægt på, at der ikke 
fra grundejers side var ansøgt om godkendelse af ejendommen til helårsbebo-
else. 

Dommene illustrerer, at der skal særlige forhold til for at anse kommunens pas-
sivitet for retsfortabende, når der er tinglyst deklaration om det pågældende 
forhold, og der ikke er søgt om dispensation herfra eller på anden måde søgt 
om lovliggørelse af det ulovlige forhold.

På de ejendomme i P/S Syvendehus, hvor Herlev Kommune måtte have været 
bekendt med ulovlighederne fra et tidligere tidspunkt, vil det være afgørende,
om manglende håndhævelse fra kommunens side, berettiget af den pågæl-
dende andelshaver, har kunnet betragtes som en accept af forholdene.

Har kommunen skrevet til den pågældende andelshaver om forholdet og gjort 
opmærksom på deklarationens bestemmelser, vil dette pege i retning af, at den 
pågældende andelshaver næppe kan antages med rimelighed at have indrettet 
sig i tillid til, at kommunen har frafaldet at påtale de ulovlige forhold.

I de situationer, hvor der ikke er oplysninger om, at Herlev Kommune konkret 
har været bekendt med ulovligt byggeri på det pågældende havelod, vil retsfor-
tabende passivitet ikke komme på tale, da en sådan retsvirkning alene kan ind-
træde, hvis kommunen har været bekendt med de pågældende ulovlige for-
hold.

Om der er indtrådt retsfortabende passivitet, må derfor vurderes konkret i for-
hold til Herlev Kommunes viden om de faktiske forhold på det enkelte havelod.

Det klare udgangspunktet vil i den forbindelse være, at det forhold, at Herlev
Kommune ikke på et tidligere tidspunkt og på mere håndfast vis har søgt forhol-
dene i P/S Syvendehus lovliggjort, ikke afskærer Herlev Kommune fra på nuvæ-
rende tidspunkt at kræve forholdene lovliggjort i overensstemmelse med den 
tinglyste deklaration.

Det anbefales, at der foretages en nærmere undersøgelse af Herlev Kommunes 
tidligere viden om byggeriet på de enkelte havelodder, herunder om der skulle 
være meddelt tilladelser i strid med deklarationen til byggeri på enkelte af ha-
velodderne.
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5. FYSISK LOVLIGGØRELSE AF BYGGERI OVER 50 M2

5.1 Dataindsamling

P/S Syvendehus har efter det oplyste foretaget en registrering af alt byggeri på 
de enkelte havelodder i haveforeningen.

I det omfang, det ikke allerede er oplyst af P/S Syvendehus, bør Herlev Kommu-
ne anmode haveforeningen om at redegøre for, hvorledes registreringen er fo-
retaget, og om registreringen har været forelagt de enkelte havelodsejere til 
kommentering.

På den baggrund må Herlev Kommune vurdere, om den registrering, der er fo-
retaget af P/S Syvendehus, er tilstrækkelig sikker til at danne grundlag for den 
videre proces med fysisk lovliggørelse af ulovligt overskydende byggeri på de 
enkelte havelodder.

Er registrering og opmåling af byggeriet på de enkelte havelodder foretaget af 
en ekstern part, fx ved at P/S Syvendehus har haft en landmåler til at foretage 
opmålingen, kan dette tale for, at det eksisterende registreringsgrundlag er til-
strækkeligt.

Er dette ikke tilfældet, anbefaler vi i udgangspunktet, at Herlev Kommune får 
foretaget en egen opmåling af bygningerne på de enkelte havelodder – eller i 
hvert fald en efterprøvelse af de opmålinger og registreringer, som er foretaget 
af P/S Syvendehus. Resultatet af denne efterprøvelse skal forelægges de enkelte 
ejere til udtalelse, inden der foretages videre sagsbehandlingsskridt

Ud over opmåling og registrering af byggeri på de enkelte havelodder må Herlev 
Kommune til brug for den efterfølgende lovliggørelsesproces sikre sig en liste 
over navne og adresser på de enkelte andelshavere i haveforeningen, herunder 
med angivelse af hvilket havelod den pågældende andelshaver har brugsret til. 

Har P/S Syvendehus ikke allerede udleveret en sådan liste til Herlev Kommune,
bør Herlev Kommune anmode haveforeningen om en sådan liste.

5.2 Varsel om fysisk lovliggørelse 

Efter det oplyste er P/S Syvendehus organiseret som en andelsforening.

Det vil normalt betyde, at de enkelte andelshavere ikke har ejerskab til et be-
stemt havelod, men i stedet eksklusiv brugsret til et nærmere bestemt havelod 
i foreningen. Det er således selve andelsforeningen, der ejer grundene.

Typisk vil det dog være den enkelte andelshaver, der ejer bygningerne på det 
pågældende havelod, som er tildelt denne eksklusive brugsret.

Det bør afklares med P/S Syvendehus, om dette er en korrekt forståelse af ejer-
forholdene, ligesom det bør afklares, om det er de enkelte andelshavere, der 
ejer bygningerne på de enkelte havelodder.
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Forudsat at organisering og ejerskab til havelodder og bygninger i P/S Syvende-
hus svarer til ovenstående, vurderer vi, at der vil kunne foretages håndhævelse 
af de bygningsmæssige forhold direkte over for den enkelte andelshaver som 
bygningsejer. 

Det vil sige, at et varsel af påbud om lovliggørelse af de bygningsmæssige for-
hold på et enkelt havelod kan foretages direkte over for den pågældende an-
delshaver, som er tildelt eksklusiv brugsret til det pågældende havelod.

Der bør dog samtidig foretages orientering af P/S Syvendehus som grundejer.

Påbud om fysisk lovliggørelse af de bygningsmæssige forhold, således at byg-
ningsmassen nedbringes til det antal kvadratmeter, som tillades ved den lovlig-
gørende lokalplan, skal først meddeles efter, at lokalplanen er vedtaget.

På den måde undgås det, at indholdet af den endelige lokalplan foregribes i strid 
med høringsregler mv. efter planloven.

Påbuddet meddeles i henhold til planlovens § 51, jf. planlovens § 18, hvorefter 
der ikke faktisk eller retligt må etableres forhold i strid med en lokalplan.

Eksisterende byggeri på de enkelte havelodder ud over størrelsesbegrænsnin-
gerne i deklarationen udgør ikke lovligt eksisterende byggeri, da byggeriet er 
etableret i strid med deklarationen.

Uanset at byggeriet er etableret før lokalplanens vedtagelse, er det derfor for-
hold, som kan påbydes fjernet med henvisning til, at byggeriet er uforeneligt 
med lokalplanen for området og oprindeligt opført i strid med deklarationen for 
ejendommen.

Der kan kun meddeles dispensation fra den lovliggørende lokalplan inden for 
rammerne af planlovens § 19; det vil sige, at der ikke kan meddeles dispensation 
til forhold i strid med planens principper.

Planens principper bestemmes blandt andet ud fra planens formål og anvendel-
sesbestemmelser.

Hvis Herlev Kommune fremadrettet skal have mulighed for at dispensere fra lo-
kalplanens størrelsesbegrænsninger, må den lovliggørende lokalplan for områ-
det derfor formuleres på en sådan måde, at størrelsesbegrænsningerne for byg-
geri på de enkelte havelodder ikke udgør en del af planens principper.

Ønskes i stedet en fremadrettet administration af området uden mulighed for 
at meddele dispensation til fravigelse af de størrelsesmæssige begrænsninger,
bør lokalplanen formuleres således, at fastsættelse af størrelsesbegrænsnin-
gerne gøres til en del af selve formålet med lokalplanen, og dermed til en del af 
planens principper, som ikke kan fraviges ved dispensation.
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Ved gennemførelsen af den fysiske lovliggørelsesproces vil proportionalitetsbe-
tragtninger dog under alle omstændigheder kunne føre til, at mindre afvigelser 
undlades håndhævet, jf. § 51, stk. 5 (underordnet betydning).

Vedtages der en lovliggørende lokalplan, hvor størrelsesbegrænsningerne for 
byggeri på de enkelte havelodder gøres til en del af planens principper, vil mu-
ligheden for at undlade lovliggørelse ud fra proportionalitetshensyn dog have
ganske snævre rammer.

5.3 Politianmeldelse

Foretager den enkelte andelshaver ikke fysisk lovliggørelse i overensstemmelse 
med et udstedt påbud herom og/eller inden for den frist, der er fastsat i påbud-
det, må forholdet politianmeldes af Herlev Kommune.

Horten, 12. juni 2017 

Henriette Soja


