
Orientering om evt. ny opmåling af havelodder 
 
 
Baggrund for en ny opmåling 
I dag eksisterer der to opmålinger af haveloddene. En som er foretaget af foreningen for en del år tilbage, 
som avendes til fordeling af den fælles grundskyld. Og en som er registreret i BBR-registret, som anvendes 
af kommunen til beregning af bebyggelsesprocenter.  
 
Lister med havestørrelser er ikke ens og dette giver løbende udfordringer og misforståelser. 
 
Udfordringerne opstår, fx når en haveejer vil bygge et nyt hus eller lave en tilbygning. Flere gange har 
haveejere regnet med foreningens egne tal, i forhold til at beregne maks. bebyggelsesprocent. Det har 
betydet afslag på byggetilladelser fra kommunen, da tallene for det pågældende havelod i BBR-registret, er 
mindre. 
 
Derfor har bestyrelsen undersøgt muligheden for at få foretaget en ny opmåling af alle havelod, med 
henblik på at få én gældende liste med haveloddernes antal kvm. En ny opmåling vil så fremover blive 
anvendt til fordeling af grundskyld, samt blive registreret i BBR.  
 
Tallene i BBR-registret afviger for flere havelodders vedkommende ret meget, da der flere steder er 
foretaget ændringer over årene, som ikke er registreret. Foreningens egen ”opmåling” er foretaget ud fra 
synlige skel, og det er forventeligt at en ny opmåling vil ligge tæt på disse tal.   
 
 
Der er dog flere mulige løsninger vi kan vælge for fremtiden.   
 

1. Ny opmåling som vil gælde ift udregning af både grundskyld og bebyggelsesprocent 
Begge de gamle lister vil blive kasseret, og den nye opmåling bliver registreret i BBR. 
Det er forventeligt at en ny opmåling vil ligge tæt på foreningens egen opmåling.  
  

2. Beholde den ene eksisterende opmåling  
Vi kan få sløjfet den ene af de eksisterende lister. Det skal i så fald være den som står i BBR, da den 
afviger mest fra de faktiske forhold. Grundstørrelser fra foreningens egen opmåling vil så skulle 
registreres i BBR.  
 

3. Fortsætte med 2 lister, som i dag 
Grundskyld beregnes fortsat ud fra foreningens egne tal og bebyggelsesprocent ud fra tal i BBR. 
BBR-tallene afviger i nogle tilfælde ret meget fra de faktiske forhold, hvilket er meget 
uhensigtsmæssigt. 

 
 
Herunder er begge lister med angivelse af kvm, samt et tilbud fra en landinspektør på en ny opmåling af 
hele foreningen. Såfremt vi vedtager at foretage en ny opmåling, vil der blive indhentet flere tilbud til 
sammenligning.  
  



Størrelse på havelodder – egen opmåling / BBR 
 



Tilbud fra landinspektør 
 
  



 


