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Tillæg nr. III til lejekontrakt 

af 3. september 1996 
 

med tillæg af 
16.05.1997, 13.01.1999, 
10.08.2001, 15.07.2002, 
13.03.2003, 04.07.2005, 
05.05.2008, 23.09.2009, 
04.05.2011, 29.03.2016 

og 01.04.2016 
 

 
    Mellem:           Odense Kommune, som fremlejer  
 
    Og:                  Odense Havelodselskab af 1893,  
 som fremlejetager 
 
    Areal: Baagø Haveforening 
 Østre Dæmning 
 5000 Odense C 
 
 
 
 

Tillæg nr. III erstatter bilag 2 til lejekontrakten mellem Odense 
Kommune og Odense Havelodselskab af 1893, gældende for del 
af matr.nr. 21 f, Bågø Strand, Odense Jorder, Ejd.nr. 482732, med 
virkning pr. 01.04.2016. 
Parterne har ved underskrift, aftalt, at bilag 2 udgår og erstattes 
af tillæg lll. 

 
§ 3 – ændres til:  
Anvendelse af arealet: 

 
3.1 Arealet må kun anvendes til kolonihaver og til anlæg af de 

dertil hørende veje og fællesanlæg. 
 
3.2 Inden for det enkelte haveområde må der kun være et sted 

med salg af føde- og drikkevarer. Dette sted må udelukkende 
betjene haveforeningens medlemmer. Udover driften af dette 
salgslokale, er det ikke tilladt at udøve nogen form for 
erhvervsvirksomhed på eller fra arealet. 

 
3.3 Odense Havelodselskab forpligter sig til at ajourføre planer for 

de enkelte haveforeningers havelodder, angivet med 
havelodsnummer. Planer skal forevises udlejer efter 
anmodning. Havelodsnumre skal angives ved skilt opsat på de 
enkelte lodder. 

 
3.4 Odense Havelodselskab skal, når det kræves, aflevere en 

fortegnelse til Odense Kommune med navn og adresse på 
hvert enkelt medlem i have- områderne. 

 
3.5 Parkering må udelukkende ske på fælles parkeringsarealer - 

ikke på de enkelte havelodder. 
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§6 – ændres til:  
 
Bebyggelse i havelodderne 
 
6.1 Det bebyggede areal på det enkelte havelod må maksimalt 

udgøre 15 % af haveloddens areal dog maksimalt 60 m2. Det 
maksimale bebyggede areal omfatter alt byggeri under tag 
herunder kolonihavehus, overdækket terrasse og skur (se 
nedenstående figur). Kolonihavehus og overdækket terrasse 
skal være sammenbygget. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Udover det maksimalt bebyggede areal jf. 6.1 kan der på 
havelodden opsættes drivhus, pavillon og legehus. 

 
6.3 Kolonihavehuse må opføres i maksimalt én etage. Der kan 

etableres loftsrum til opbevaring. Der må etableres en kælder på 
maksimalt 5 m2 ligeledes til opbevaring. 

 
6.4 Kolonihavehusets maksimale højde må være 4,5 m. Hvis 

kolonihavehuset ligger på skrånende terræn, måles kolonihave-
husets højde fra den gennemsnitlige terrænhøjde. Der må ikke 
terrænreguleres ved brug af støttemur/terrænmur. 

 
6.5 Huset måles til ydervæggens afgrænsning. Tagudhæng udover 

50 cm skal måles med i det bebyggede areal. 
Overdækkede terrasser måles til udhængets afslutning. 

 
6.6  Kolonihavehus og overdækket terrasse skal placeres mindst 2,5 

m fra haveloddens afgrænsning. 
 
6.7 Et skur, der er sammenbygget med kolonihavehuset, skal 

placeres mindst 2,5 m fra haveloddens afgrænsning. Et skur, der 
er placeret fritliggende, må ikke være højere end 3 m og skal 
placeres mindst 1 m fra haveloddens afgrænsning. 

 
6.8 Et drivhus må ikke være højere end 3 m og må maksimalt være 

13 m2. Et drivhus kan etableres fritliggende eller sammenbygges 
med kolonihavehuset. Hvis drivhus/udestue er sammenbygget 
med kolonihavehuset, og der er direkte adgang mellem hus og 
drivhus/udestue, tæller drivhus/ udestue med i det samlede 
bebyggede areal. 

 
6.9  En pavillon må ikke være højere end 3 m og må maksimalt være 

10 m2. En pavillon skal placeres fritliggende. Pavillon defineres 
som en kantet eller rund bygning med brystværn på maksimum 90 
cm. Resten af væggen er åben eller i glas. Der må ikke være 
adgang direkte fra havehuset til pavillon. I stedet for en pavillon kan 
der opsættes et ekstra drivhus på maksimalt 10 m2. 
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6.10 Et legehus må maksimalt være 2 m højt og må maksimalt 
være 5 m2. Et legehus skal placeres fritliggende.  

 
6.11 Drivhus, pavillon og legehus skal placeres mindst 1 m fra 

haveloddens afgrænsning.  
 
6.12 Tagflader kan etableres med saddeltag eller ensidig 

taghældning med en minimumshældning på 8 grader. 
 
6.13 Tagflader må ikke udføres i reflekterende materialer, 

undtaget solceller jf. 6.14. Der må ikke etableres stråtag. 
 
6.14 Der må etableres solceller på tagflader, facader og terræn, 

så længe disse integreres i havehusets arkitektur og ikke 
virker dominerende i forhold til havehuset. 

 
6.15 Spir og/eller tårne må maksimalt være 1,5 m høje over 

tagryg og 0,5 m2. Spir og/eller tårne må kun etableres i 
tagkonstruktionen på kolonihavehuset. 

 
6.16 Paraboler må kun opsættes på kolonihavehuset og må 

maksimalt have en diameter på 50 cm. Antenner må ikke 
være længere end 30 cm.  

 
6.17 Det er ikke tilladt at opstille vindmøller i haveforeningerne. 
 
6.18 Der skal indhentes tilladelse fra Odense Kommune inden 

opførelse af alt byggeri, herunder drivhuse og legehuse. 
Hvis der kræves anden godkendelse fra offentlige 
myndigheder, påhviler det Odense Havelodselskab eller 
dettes medlemmer at indhente disse. 

 
6.19 Gældende lokalplanbestemmelser går altid forud for denne 

kontrakt. 
 

6.20 Gældende lovbestemmelser og eventuelle krav, som 
offentlige myndigheder måtte fremsætte, skal overholdes. Det 
gælder eksempelvis byggelovens bestemmelser, miljøbeskyt- 

telseslovens bestemmelser med tilhørende bekendtgørelser, 
herunder bestemmelserne om etablering af samletanke, samt 
bestemmelserne i gældende Bygningsreglement om 
aftrækssystemer og vand- og afløbssystemer. 

 
6.21 I lejeperioden skal bebyggelserne i haveområderne til enhver tid 

være under opsyn af Odense Have-lodselskab eller dettes 
repræsentant, som skal kræve medlemmerne at vedligeholde 
bebyggelserne i det omfang, der er nødvendigt. 

 
6.22  Hvis havehuset er opført med skorsten, forpligtes medlemmet til 

at få skorstenen renset og efterset mindst 1 gang om året af en 
autoriseret skorstensfejer. Medlemmerne er desuden forpligtiget 
til, på Odense Kommunes forlangende, at fremvise 
dokumentation for at skorstenen er fejet og efterset af autoriseret 
skorstensfejer samt eventuelle fejl og mangler udbedret. 

 
6.23 Der må etableres en godkendt samletank på det enkelte  
 havelod. Tanken skal være tæt, og afløbssystem og tank skal 

forud for etablering godkendes efter miljøbeskyttelsesloven af 
Odense Kommune. Alt spildevand, herunder afløb fra 
køkkenvaske m.v. skal ledes til samletanken. 

 
6.24 I alle haveforeningerne skal der forefindes mindst en fælles 

tømningsfacilitet, eksempelvis en samletank med 
godkendelse fra Odense Kommune, hvor medlemmer kan 
aflevere mindre spildevandsmængder. 

 
6.25 Der må ikke etableres septiktanke eller lignende på de enkelte 

havelodder. Der må heller ikke ske afledning af husspildevand, 
herunder afløb fra køkkenvask, direkte på jorden, til nedsivning, 
til drænsystem eller anden udledning. Indhold fra campingtoiletter 
må IKKE graves ned, men skal tømmes i foreningernes fælles 
tømmefaciliteter. Jf. § 6.24. 

 
6.26 Odense Havelodselskab og bestyrelserne i haveforeningerne skal 

føre tilsyn med, at miljøkravene altid overholdes. 
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6.27 Der kan søges om tilladelse til offentlig kloakering for salgs- 
steder og andre fællesbygninger. Tilslutning til det offentlige 
spildevandsanlæg skal ske efter Miljøbeskyttelsesloven samt 
Spildevands-bekendtgørelsen. Betaling for tilslutning opkræves 
efter Vandcenter Syds betalingsvedtægt for håndtering af 
spildevand, gældende for Odense Kommune. 

 
 

§ 7 - ændres til:  
 
Vedligeholdelse m.m. 
7.1 Havelodder og bebyggelser skal altid holdes i pæn, ren og 

ordentlig stand. 
 
7.2 Affald - det vil sige dagrenovation - skal opbevares i en lukket 

beholder, som rotter ikke kan få adgang til. Tømning foregår i 
henhold til gældende regler eller ved foreningens 
fællesforanstaltning. 

 
7.3 Tømning af samletanke, jf. § 6.24, skal ske i henhold til 

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser samt anvisninger fra 
Odense Kommune. Til sikring heraf påhviler det Odense 
Havelodselskab at udarbejde retningslinjer for hensigts-
mæssig tømning, transport og endelig anbringelse af 
tankindholdet. 

 
7.4 Den fremtidige fulde vedligeholdelse af de sanitære 

installationer og forpligtelsen til at foretage alle udskiftninger 
af disse installationer m.m., påhviler Odense Havelodselskab 
og dets medlemmer. 

 
7.5 Haveaffald må opbevares og komposteres i den enkelte have 

i den indrettede beholdere i henhold til fælles forskrifter for 
Odense Havelodselskab. 

 
7.6 Affald, der placeres på offentlige arealer op til foreningen, vil 

blive fjernet for Odense Havelodselskabs regning, såfremt 

det ikke er fjernet otte dage efter skriftligt krav er fremsat over 
for foreningen. 

 
7.7 Det er ikke tilladt at foretage opmagasinering på de enkelte 

havelodder eller på fællesarealer. 
 
7.8 Husdyrhold må ikke finde sted i haverne. Kæledyr må dog 

gerne medtages under ophold i haven, hvis  
 de ikke er til gene for øvrige medlemmer af have- foreningen 

eller omkringliggende grundejere. Voliere må ikke etableres. 
Løse hunde må ikke færdes i kolonien. 

 
7.9 Jagt på arealerne er ikke tilladt. 
 
7.10 Ophold i haverne må finde sted hele døgnet i perioden 1. april 

til og med 31. oktober. I perioden 1. november til og med 31. 
marts er ophold i haverne kun tilladt i tidsrummet mellem kl. 
7.00 og kl. 22.00, samt i alle årets weekender og i skolernes 
ferieperioder. 

 
7.11 Odense Havelodselskab/haveforeningerne garanterer over for 

kommunen, at haveforeningens medlemmer har fast bopæl, 
som de kan flytte til den 1. november. Odense Havelodselskab 
påtager sig straks at udsætte ethvert medlem, såfremt 
vedkommende ikke efterlever denne regel. Forud for enhver 
indflytning skal med- lemmet over for Odense Havelodsselskab 
dokumentere at have fast bopæl. 

 
7.12 Vedligeholdelse af fællesarealer, veje, stier og P-pladser 

påhviler Odense Have- lodselskab og de enkelte bestyrelser i 
haveforeningerne. Der må ikke anvendes knust asfalt til 
vedligeholdelsen. Odense Havelodselskab og de enkelte 
bestyrelser i haveforeningerne er også forpligtet til at 
vedligeholde al beplantning efter anvisning fra Odense 
Kommune, herunder læ- og støjbælter, samt grønne områder i 
øvrigt inden for haveområdet, med mindre andet fremgår af 
kontraktens § 18. 
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7.13 Bjørneklo skal løbende bekæmpes. Odense Havelodselskab 
og foreningerne sørger desuden for intern snerydning og 
grusning og bærer ansvaret for eventuelle mangler herved. 

 
7.14 Vedligeholdelse af alle dræn inden for den enkelte havefor-

enings grænser påhviler Havelodselskab/ haveforeningerne. 
 

§ 8 - ændres til:  
 
Brugsret til haver 
8.1 Brugsret til haver kan kun opnås af personer, der er 

bosiddende i Odense Kommune. Brugsretten er betinget af 
medlemskab af Odense Havelod-selskab. Havelodselskabet 
kan kun tildele en have pr. husstand. 

 
8.2 Det enkelte medlem har ikke ret til at fremleje havehusene. 
 

§ 10 - ændres til:  
 
Interne ledninger m.m. 
10.1 Odense Havelodselskab eller dettes medlemmer skal selv 

finansiere nedlægning af interne drænledninger samt andre 
nødvendige ledninger til elforsyning til salgssteder, 
forenings-huse og vand. Al vedligeholdelse og alle 
udskiftninger af ledningerne, samt alle afgifter i forbindelse 
med forbruget, påhviler Odense Havelodselskab eller 
medlemmerne. 

 
10.2 Bestemmelserne i VandCenter Syd A/S' s regulativ og 

Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer skal 
følges. Alle drikkevandsledninger skal føres som jordkabler. 

 
10.3 Det er forbudt at opsætte udvendige radio- og 

fjernsynsantenner samt paraboler over 30 cm i diameter. 
 

Alle lejekontraktens øvrige vilkår forbliver uændrede.  
 

 
 
 
  


