Lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven
(Planlægning for kolonihaver og fremskaffelse af jord til kolonihaveformål)
§1
I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000, foretages følgende ændringer:
1. § 6, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. I hovedstadsområdet skal regionplanlægningen udføres på grundlag af en vurdering af
udviklingen i området som helhed, og Hovedstadens Udviklingsråd skal yderligere fastsætte retningslinjer
for
1) fordelingen af den fremtidige byggeaktivitet i byzone og rækkefølgen herfor,
2) vandforsyningen og spildevandsafledningen og
3) antallet af kolonihaver og deres placering, jf. § 6 d.«
2. Efter § 6 c indsættes:
»§ 6 d. Regionplanen for hovedstadsområdet skal indeholde retningslinjer for udlæg af arealer til
kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med bebyggelsesforholdene i
regionen, og som sikrer, at der er udlagt arealer til kolonihaver, der kan erstatte haver, som forventes
nedlagt.
Stk. 2. Ved kolonihaver forstås havelodder, der er omfattet af lov om kolonihaver.«
3. I § 11, stk. 4, ændres »og rekreative områder« til: », kolonihaveområder og andre rekreative
områder«.
4. I § 11, stk. 5, nr. 6, indsættes efter »fritidsformål«: », herunder kolonihaveområder, jf. § 11 c,«.
5. Efter § 11 b indsættes:
»§ 11 c. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe rammer for indholdet af lokalplaner, som sikrer, at der
er udlagt bynære arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med
bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaveområder i kommunen.
Stk. 2. Ved kolonihaveområder og kolonihaver forstås de arealer og havelodder, der er omfattet af lov
om kolonihaver.«
6. I § 15, stk. 2, nr. 18, ændres »og« til: »,«.
7. I § 15, stk. 2, nr. 19, ændres »lovgivningen« til: »lovgivningen, og«.
8. Efter § 15, stk. 2, nr. 19, indsættes som nyt nummer:
»20) oprettelse af haveforeninger for nye kolonihaveområder, herunder om medlemspligt og om
foreningens ret og pligt til at vedtage bestemmelser, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen, om
opsigelse eller ophævelse af brugsretskontrakter og haveafståelser.«

§2
I lov om offentlig fremskaffelse af jord til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordkøbsloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 493 af 13. juni 1997, foretages følgende ændringer:
1. I § 18, nr. 3, udgår »eller«.
2. I § 18, nr. 4, ændres »havekolonier.« til: »havekolonier samt erstatningsjord til genetablering af
nedlagte havekolonier, eller«.
3. I § 18 indsættes efter nr. 4 som nyt nummer:
»5) for at sikre opretholdelse af eksisterende havekolonier.«

4. I § 20, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
»Endvidere kan der til fremskaffelse af jord til de i § 18, nr. 4 og 5, omhandlede formål pålægges
forkøbsret for staten på ejendomme beliggende såvel i landzone som i byzone.«
5. I § 20, stk. 3, 2. pkt., ændres »Forkøbsretten« til: »En forkøbsret, der er pålagt med henblik på
fremskaffelse af jord til de i § 18, nr. 1 og 2, omhandlede formål,«.
6. Efter § 20, stk. 3, indsættes som nyt stykke:
»Stk. 4. En forkøbsret, der er pålagt med henblik på fremskaffelse af jord til de i § 18, nr. 4 og 5,
omhandlede formål, kommer dog ikke til anvendelse ved de i stk. 3, nr. 3 og 4, nævnte erhvervelser.«
Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

§3
Stk. 1. Loven træder i kraft ugedagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 2. Forslag til planer, der er offentliggjort før lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil
gældende regle

