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Til dig, der ønsker at sælge dit kolonihavehus: gå i gang i god tid, det tager lang tid at sælge 

en have… 

1. Inden du kontakter bestyrelsen, skal du sikre dig: 

- At alle dine bebyggelser er lovlige ift gældende deklaration (side 2) – hvor der er uoverensstemmelser kan der 

foreligge dispensationer i husets mappe på kontoret.  

- Udfærdige en tegning med korrekte mål over grund og bebyggelser (hus til skel-til smpbygninger osv) på 

millimeterpapir i 1:100. 

 

2. Bestyrelsen kontaktes på kontoret og vi træffer sammen aftale om opmåling og besigtigelse af dit hus ift 

gældende deklaration. Efter aftale og skriftligt tilsagn kan bestyrelsen tilgå haven uden du som medlem er 

tilstede. Dette kan mailes eller underskrives analogt/se side 3.  

 

Når bebyggelser er konstateret lovlige, skal du: 

3. indhente godkendt el-attest / her kan med fordel kontaktes Torben Buhelt, tlf.nr. 44 44 30 54 

+ udfylde en ejer-erklæring (side 4) 

+ udfylde løs-øreliste med priser /denne er ikke købsbetinget (side 5) 

+ finde seneste vurdering frem. Har du den ikke, kan du kontakte bestyrelsen. 

+ hvis der er foretaget ændringer: renovering, til- og ombygninger, nedrivninger mm skal disse gerne 

dokumenteres med billeder, årstal, bilag/kvittering. 

4. Herefter kontaktes vurderingsudvalget: skriv til: hf.voldly@gmail.com, så formidler bestyrelsen kontakten. 

Vurderingen tager omkring 1 -1½ time og koster kr.2000,- enten kontant eller via mobilepay, som betales på 

dagen. 

Ovenstående dokumenter sendes til vurderingensudvalget. 

 

Desuden skal du:  

- oplyse bestyrelsen om der er pant i huset¸ hvis dette er tilfældet skal du selv slette adkomst i tingbogen, 

medmindre det aftales med køber, at denne overtager pantet. Der skal fremvises tom tingbog ved 

overdragelse. Hvis der ikke fremvises tom tingbog, tilbageholder haveforeningen beløb svarende til pant indtil 

tom tingbog fremvises. Se bilag for procedure side 8.  

 

5. Når vurderingen er godkendt, møder du op i kontortiden og underskriver dokumentet: opsigelse med 

bebyggelse, som giver bestyrelsen tilladelse til at igangsætte hussalget. Dit hus vil først blive sat til salg internt 

i 8 dage, hvis der ikke findes en køber her, indkaldes ventelisten for eksternt salg. Der aftales en dato for 

fremvisning, hvor du selv skal være tilstede. Når køber er fundet, skal du også acceptere at bestyrelsen deler 

dine kontaktoplysning med denne/se side 2.  

 

Held og lykke       

Bedste hilsener bestyrelsen 

mailto:hf.voldly@gmail.com
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Fra gældende deklaration: 
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Samtykkeerklæringer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Undertegnede giver hermed tilladelse til at bestyrelsen kan opmåle og besigtige mit hus uden jeg er 
tilstede:  
 
 
 
___________      __________________________________________________ 
Dato                           underskrift med fulde navn og havenummer. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Undertegnede giver hermed tilladelse til at bestyrelsen må dele mine kontaktoplysninger: 
telefonnummer og mailadresse med køber: 
 
 
 
 
 
____________      __________________________________________________ 
Dato                           underskrift med fulde navn og havenummer. 
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HF Voldly: plantegning havenr.: 
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Sådan bestiller du en tingbog: 

• Virker bedst i Chrome 

• Ved spørgsmål – tag fat i Tinglysiningsretten 70221800 

1 -Udfyld denne blanket: 
https://domstol.dk/media/vascvwfl/bestilling-af-tingbogsattest-paa-kolonihavehus.pdf 

• Matrikelnummer:  14an 

• Ejerlav: Gladsaxe  

• Bygningens havenummer:   100 numre over dit vejnummer  ( F.eks. Irisvej 231 har ”havenummer” 331 )  

• Bygningens adresse:  Vejnavn og nummer (F.eks. Irisvej 231) 

• Ejer af bygningen: Dit navn 

• Oplysninger om anmelder: Dine personlige oplysninger  

• Hvilken dato er indbetaling gennemført: Den dato du overfører de 150kr - De behandler den ikke før de har 
penge. Lav den over netbank samtidig med formular udfyldes. 
 

Når alt er udfyldt gemmes dokumentet på dit skrivebord fx.  
 
2. Tryk på dette Link og send formular 
https://domstol.dk/tinglysningsretten/kontakt/ 
Udfyld alle punkter med stjerne og vedhæft så det tidligere udfyldte dokument og send derfra. 

• Fornavn  

• Efternavn  

• Telefon nummer  

• E_mail  

• Branche: Vælg PRIVAT   

• Tingbog :  Vælg FAST EJENDOM 

• Sagstype: Vælg UDSKRIFTER  

• Spørgsmål: Bestilling af tingbogsattest på kolonihavehuse – se vedhæftning 
 

OBS husk at vedhæfte den tidligere udfyldte blanket 
Tryk ”Send” 
Du burde nu få et autosvar og inden for det næste hverdagsdøgn modtage den endelige tingbog pr. mail. 
 
Husk at dokumentet skal være klar til overdragelsesdagen og at de kun behandler sagen i hverdagene.  
 
3 - Hvornår:  
5 hverdage før overdragelse  
Der kan ikke ske en overdragelse/salg af have uden I har medbragt en tingbog der viser der ikke er noget pant i 
huset. Tingbog skal medbringes i 3 eksemplarer 
 
5 - Vigtige huskeregler for at bruge kontaktformularen. 
Når du bruger Tinglysningsrettens kontaktformular, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:  

• Du må ikke ændre i emnefeltet 
Hvis du svarer på en mail fra Tinglysningsretten, må du ikke ændre i emnefeltet. Hvis du gør det, kan 
systemet ikke genkende sagen. 

• Du skal modtage et autosvar 
Du skal altid modtage et autosvar efter din henvendelse. Får du undtagelsesvis ikke det, er din henvendelse 
ikke registreret, og du må prøve igen via kontaktformularen.  

https://domstol.dk/media/vascvwfl/bestilling-af-tingbogsattest-paa-kolonihavehus.pdf
https://domstol.dk/tinglysningsretten/kontakt/
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Overdragelse af have: 

Når køber er fundet, skal personen igen have adgang til din have med en evt byggesagkyndig, gennemgang af løs-øre 

mm, det aftaler I internt.  

Bestyrelsen udarbejder en købskontrakt, som sendes til gennemlæsning hos køber og sælger.  

Købssummen kan forventes på din konto inden 14 dage. 

(køber har 6 hverdages fortrydelsesret fra underskrivelsesdato).  

 

På selve overdragelsesdagen: 

Du/I mødes med bestyrelse og køber i festsalen, hvor dokumenter underskrives, hvorefter alle går i haven, for at 

udveksle nøgler, relevante oplysninger, aflæse vand mm.  

Du/I skal medbringe den tomme tingbog /medmindre overtagelse af pant er aftalt med køber.  

Opsige el: dette skal gøres i samarbejde med køber, så I fra- og tilmelder jer på samme tid.  

 


