
 

Brandforsikring 
September 2018 afholdte Kolonihaveforbundet kongres (en begivenhed der afholdes hvert 3. år) 
På denne kongres blev der vedtaget mange nye vedtægter, som bestyrelserne under 
Kolonihaveforbundet skal forholde sig til og rette ind efter. 
En vigtig vedtægt som vedrører mange her i kolonien er: Alle medlemmer der har en lejekontrakt fra 
1. januar 2016 og fremefter SKAL have en brandforsikring på deres kolonihavehus gældende fra d. 1. 
januar 2019. 
 

Brand, el-skade og grundejeransvar 
Prisen på brand, el-skade og grundejeransvar afhænger af haveforeningens maksimal 
bebyggelsesprocent på hovedhus. Skur og overbygget terrasse (havestuer) er dækket af forsikringen 
på samme måde som hovedhuset. 
Det er ikke nødvendigt at opgive målene på de enkelte huse, da målene på de enkelte huse er 
foreningens maksimale bebyggelsesprocent (og ikke størrelsen på de enkelte huse) som prisen 
beregnes ud fra. 

I Kræmmermarken er byggeprocenten 15% og maksimalt bebyggelse 60 m2  
Årlig præmie pr havelod for 2020 er 280 kr. 
 

Denne forsikring dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, 
overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde 
hvidevarer) for både ”hovedhus”, skure og havestuer.  
Medlemmer kan ikke forvente at få dækket kvm, der evt. overskrider den maksimale 
bebyggelsesprocent i haveforeningen. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i 
forbindelse med skader.  
Forsikringen dækker desuden hus-, og grundejeransvar; dvs. ansvar for uheld og ulykker (personskade 
og tingskade) mv., som sker inden for de enkelte havelodder. 
 

Betingelser og det praktiske. 
Det er os som bestyrelse, der skal stille medlemsforsikringen til rådighed for medlemmerne.  
Det er et krav at minimum 10 haver ønsker en forsikring for, at den kan tegnes. 
Det er os som bestyrelse, der skal sikre dokumentation for tilmelding hos medlemmerne 
Men bestyrelsen har ingen ansvar, for at medlemmerne tegner en brandforsikring. 
 

Opkrævning 
Police og opkrævning sendes fra Alm. Brand til Forbundet, som opkræver forsikringspræmien i 
haveforeningen.  
Bestyrelsen skal selv opkræve præmien hos det enkelte medlem. 
For at undgå øget administration vil opkrævningen foretages sammen med havelejen. 
 
Kontakt Kassereren på tlf. 26 47 19 27 hvis du er interesseret. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 


