
Så gik den ikke længere. Noget måtte
ske. For et års tid siden stod det helt
klart, at vores hyggelige lille koloni-

havehus var ved at opgive ævred. Eller ret-
tere: Taget var. Det dryppede ned flere ste-
der, og der var så fugtigt inden døre, at
skimmelsvamp bredte sig på udsatte ste-
der. Selv om huset var pivutæt og derfor
gennemventileret nærmest året rundt. 

Jeg havde et par gange forsøgt at lappe
på det gamle paptag med en gang asfalt,
men sprækkerne og hullerne var nu for
mange og for store. Og spørgsmålet var,
om det kunne betale sig at ofre penge på
et nyt tag, eller om ikke tiden var inde til
en mere radikal løsning: Total nedrivning
og bygning af et nyt hus.

Det tog ikke lang tid at træffe en beslut-
ning. For nok var taget det mest akutte
problem, men resten af huset – ikke
mindst døre og vinduer – sang også på
sidste vers. Hvilket egentlig var ganske lo-
gisk. Huset var stillet op på grunden i Ejby
Sommerby på Københavns vestegn for
over 30 år siden, og inden da havde ho-
vedhuset vistnok stået i Brønshøj i en ha-
veforening, der blev nedlagt. 

Dermed var sidste salgsdato ved at væ-
re overskredet for et hus, der – skulle det
vise sig – var bygget af gamle døre og pa-
neler, og hvad bygherren nu ellers den-
gang kunne støve op af mere eller mindre
kurante materialer. 

Desuden ville det være rart, hvis vores
datter kunne få sit eget lille værelse. Og at
vi i øvrigt – med et nyt topisoleret hus – vil-
le få mulighed for at forlænge sæsonen

med mindst en måned i begge ender. 
Altså: Nedrivning og nyt hus. Og hvad

gør man så?

Firma af flere grunde
Allerførst granskede jeg min indre hånd-
værker, og det bør enhver gøre, inden
man kaster sig ud i et projekt af så for-
holdsvis store dimensioner. Hvad er man
til med et stykke værktøj i hånden, når det
bliver alvor? Og hvor meget tid har man
egentlig til at bygge hus? Først når det er
gjort op, kan du begynde at afgøre, hvad
du selv vil klare, og hvad du vil købe dig
til. Og lad nu være med at lyve for dig selv. 

Mine forudsætninger er, at jeg er ud-
dannet arkitekt. Jeg har godt nok aldrig
været ansat på en tegnestue, men kan
trods alt kende op og ned på en tegning.
Desuden har jeg masser af gange arbejdet
som amatørhåndværker. Revet ned, byg-
get utallige lette skillevægge og sågar og-
så muret en smule. Jeg har med andre ord
næverne skruet nogenlunde rigtigt på. 

Hvad angår tid, havde jeg i 2007 halvan-
den måneds orlov fra mit arbejde, som
jeg kunne bruge på at bygge. 

Det første, jeg gjorde, var at gå på nettet
og lede efter firmaer, der byggede koloni-
havehuse. Ikke sommerhuse, men koloni-
havehuse. For der er, som man kan se an-
detsteds på disse sider, grænser for, hvad
det må koste at bygge et kolonihavehus –
hvis der skal være nogenlunde sammen-
hæng mellem husets pris, og hvad du kan
få for det, i fald du bliver nødt til at sælge
det. 

Jeg endte med at kontakte et snedker-
firma, KB Fritidshuse fra Store Heddinge,

Jeg et kolonihavehus 
Mange kolonihavehuse er bygget i 1960’erne og 70’erne af 
tvivlsomme materialer og er reelt modne til nedrivning. 
Men kan man selv binde an med at bygge et helt nyt hus, 
hvis ikke man er håndværker? Og hvad må det koste?

HUSFORNYELSE
KIM FABER (TEKST OG FOTO)
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PLANTEGNING.
Det nye hus er
på 56 kvadratme-
ter skulle rumme
to små værelser,
entre, bad og et
stort køkken/al-
rum. Modulerne
skulle passes
sammen med de
eksisterende rør
og afløb, så der ik-
ke skulle for meget
dyrt rørarbejde til.

Tilbud: Faktisk er der mange penge at
hente, hvis man holder øje med bygge-
markedernes tilbud. Der er ofte markante
prisnedsættelser på for eksempel isole-
ringsmaterialer og de mest gængse træ-
varer. 
Genbrug og rester: Det er heller ikke no-
gen dårlig ide at kigge i Den Blå Avis. Der
vil man ofte kunne købe restpartier og
ting, der er blevet tilovers ved andre byg-
gerier. 

FIND KREJLEREN FREM



som ejes af snedkermester Kim Bengts-
son. Det var der flere årsager til. Først og
fremmest havde firmaet en hjemmeside,
der var langt mere informativ end de an-
dre, jeg stødte på. For det andet opererer
KB Fritidshuse med en præcis liste over
prisen på de enkelte dele af huset. Der-
med er det nemt at få et overblik over,
hvor meget man kan spare ved selv at ud-
føre noget af arbejdet. 

For det tredje bliver firmaets huse byg-
get af elementer, som samles på KB Fri-
tidshuses eget værksted. Det er en bygge-
proces, som har flere fordele. Blandt an-
det at der ikke kommer fugt i konstruk-
tionen under opførelsen. Og, ikke mindst,
at selve opstillingen af huset kan klares på
en to-tre dage. Hvilket skulle vise sig at
være af stor betydning sidste sommer.
Mere om det senere.

Gør det enkelt
Alle de firmaer, der bygger kolonihavehu-
se, arbejder med forskellige standardløs-
ninger og -størrelser på deres huse. Jeg
valgte selv at tegne et hus på 56 kvadrat-
meter med to soveværelser, bad og stort

køkken/alrum og med en speciel vindues-
løsning i stuen. 

Et godt råd, hvis du selv vil skitsere en
planløsning: Tegn et enkelt hus. Undgå
vinkelhuse. Det er dyrere og langt mere
kompliceret at bygge. 

Sammen med Kim Bengtsson tilpasse-
de jeg mit forslag til hans modulsystem.
At jeg selv tegnede planløsningen, havde
blandt andet den fordel, at jeg kunne an-
bringe køkkenet og badeværelset der,
hvor de lå i det gamle hus. Det har givet en
pæn besparelse på vvs-kontoen, at der ik-
ke skulle graves nye kloakrør og vandrør
ned i jorden. 

Når du har besluttet, hvordan dit nye
hus skal se ud, så husk at søge byggetilla-
delse hos din haveforenings bestyrelse. 

Tilbudsjagt i byggemarkeder
Vi besluttede følgende arbejdsfordeling:
Jeg skulle rive det gamle hus ned og gøre
grunden klar. KB Fritidshuse skulle sørge
for fundament og opstilling af råhus
(vægge, tag, døre og vinduer), mens jeg
selv skulle færdiggøre huset, altså isolere,
lægge gulv, bygge skillevægge, beklæde

med gips, spartle og male. Vvs og el skulle
jeg også selv stå for. 

Mange firmaer, også KB Fritidshuse, til-
byder at levere materialerne til den ind-
vendige færdiggørelse. Jeg valgte selv at
købe dem i mit lokale byggemarked, og
det behøver ikke at blive en dyrere løs-
ning. For nok får håndværkere rabat, men
de beregner sig også altid en fortjeneste
på det, de leverer. Og – som Kim Bengts-
son gjorde mig opmærksom på – hvis
man holder øje med byggemarkedernes
tilbud, kan man stort set købe lige så bil-
ligt som en håndværker. 

Endelig slipper man på den måde for at
få alle materialerne leveret på én gang og
kan hente dem i det tempo, man skal bru-
ge dem. Ret vigtigt, for i en kolonihave
har man ofte ingen steder at gøre af mate-
rialerne. 

Og så en dag i maj gik jeg i gang.

Hårdt arbejde
Lad det være sagt med det samme: Det
kræver ikke den store kunnen at rive et 

mig bygge vil
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TIL NEDRIVNINGEN

Nødvendigt værktøj: Koben, kraftig
lægtehammer, mukkert og elektrisk
bajonetsav. 
Bortskaffelse: Hvis du vælger selv at
køre de sørgelige rester på genbrugs-
pladsen: Trækkrog på bilen. 
Under alle omstændigheder: Gode
venners hjælp. Ikke mindst i den fase,
hvor husets bærende konstruktioner
skal ned at ligge. 

PROCESSEN.
Der gik knap to
måneder fra ned-
rivningen af det
gamle hus (yderst
tv. nederst) be-
gyndte, til råhuset
blev afleveret af
tømmerfirmaet.
Har man vejret
med sig og bestil-
ler huset i god tid,
kan arbejdet gøres
på en måneds tid. 

Fortsættes side 28

Som medbygger kræves der ud over
lidt håndelag og en almindeligt udstyret
værktøjskasse (hammer, knibtang, 
stanleykniv, målebånd, tommestok m.m.)
til byggeprocessen: en god stiksav, en
batteridrevet skruemaskine (med to
batterier og lynopladning) og en 
elektrisk boremaskine (kan også være
batteridrevet, men det koster).

Lad være med at købe det billigste 
hobbygrej. De fleste mærker har semi-
professionelle produktlinjer, hold dig til
dem. Medmindre du finder den store pung
frem og køber prof-værktøj. 

DET SKAL DU BRUGE
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Hvis du er et af de cirka 40.000 med-
lemmer af Kolonihaveforbundet
for Danmark, er du underlagt for-

bundets vurderingsregler. Det betyder, at
der er loft over, hvad du kan sælge dit ko-
lonihavehus for – uanset hvad det i øvrigt
har kostet dig at opføre. 

Fra 1. januar blev der ændret på vurde-
ringsreglerne, men kun omkring værdi-
sætningen af forbedringer på ældre huse.
For nybyggeri er loftet uændret 4.770 kro-
ner per kvadratmeter for råhus, indven-
dig beklædning, isolering, el og køkken.
Dertil kan lægges de faktuelle omkostnin-
ger ved kloakering og etablering af bade-
værelse. 

Alt i alt kan man altså højst få et sted
mellem 5.500 og 6.000 kroner per kva-
dratmeter, hvis man kommer i den situa-
tion, at man er nødt til at sælge sit næsten
nye kolonihavehus. Og det er faktisk ikke
ret meget. Man kan i hvert fald ikke få
håndværkere til at bygge et nyt hus af ba-
re nogenlunde kvalitet for den pris. 

Summa summarum: Man bygger ikke
et nyt kolonihavehus med forventning
om at kunne tjene på det ved salg. Man
skal oven i købet tænke sig godt om og
spare, hvor spares kan, hvis ikke man vil
risikere et stort tab ved et eventuelt salg. 

Sagt på en anden måde: Hvis tingene
skal hænge sammen, skal du selv yde en
indsats i forbindelse med byggeriet. Og
det er lige ud ad landevejen og logik for
perlehøns: Jo mere du selv klarer, des billi-
gere bliver det. Så det kan være fristende
at give sig i kast med det meste. 

Men klap hesten. Alting tager tid. Og ét
er at gå hjemme i lejligheden eller huset
og rode med at sætte lamper og reoler op.
Noget helt andet er at bygge et hus, der
gerne skal have lige gulve og blive ståen-
de i stormvejr. Det kan en amatør hurtigt
knække halsen på. 

Se Kolonihaveforbundets 
vurderingsregler på 
WWW kolonihave.dk

Spare-
modellen
Som medlem af Kolonihave-
forbundet skal man kun bygge
dyrt, hvis man er ligeglad med,
at man ikke får pengene hjem
igen ved salg. Her er nemlig
lagt loft på salgsprisen.

REGNESTYKKE
KIM FABER

gammelt kolonihavehus ned, men det er
helvedes hårdt arbejde. Som føles en smu-
le – men også kun en smule – mindre
hårdt, når man tænker på de penge, man
sparer. 

For man kan hurtigt komme af med
30.000-40.000 kroner, hvis man entrerer
med et nedrivningsfirma. 

En mellemløsning er selv at rive ned og
så få en vognmand til at hente affaldet.
Men jeg valgte altså den benhårde og ab-
solut billigste løsning: både selv at rive
ned og at køre skidtet væk. Det blev til
over tyve ture til genbrugspladsen med
en lejet trailer på krogen. Og da det er gra-
tis at komme af med affaldet her – husk
endelig, at det skal være sorteret! – er den
eneste omkostning ved denne metode le-
je af trailer. 

Det har med andre ord ikke kostet mig
meget mere end et par tusinde kroner og
en masse knofedt at få revet det gamle
hus ned. Men også så meget knofedt, at
jeg var en lykkelig mand, den dag jeg afle-
verede det sidste læs byggeaffald. 

Fundament som punkter
Så skulle der støbes fundament. En kort
overgang overvejede jeg at få det hel-
støbt, altså med fundament under hele
huset. Men dels er det dyrt, dels er det i
virkeligheden unødvendigt i et koloniha-
vehus, hvor man ikke må bo fast om vinte-
ren. Et godt udført punktfundament er
en stabil løsning til cirka 20 procent af
prisen for, hvad et fuldstøbt fundament
koster. Og med 150 mm isolering i bund-
rammen ender man stort set med den
samme indvendige komfort som med et
fuldstøbt fundament. 

Man kan godt selv støbe et punktfunda-
ment. Men jeg valgte at overlade det til
Kim Bengtsson, og det er jeg glad for. Dels
er det et hestearbejde at bore hullerne
manuelt, og han har en maskine, der gør
det. Dels er det vigtigt, at de jernbeslag,
der skal bære bundrammen, faststøbes
præcist, så bunden er i vater. Ellers får
man problemer resten af vejen. 

Mens firmaet rodede med punktfunda-
mentet, og betonen efterfølgende hærde-
de, brugte jeg tiden på at grave en regn-
vandsfaskine. Der er kloakeret i vores ha-
veforening, men det er ikke tilladt at slut-
te nedløbsrør til kloakken. Derfor er en fa-
skine en nødvendighed. På nettet kan
man finde anvisninger på, hvordan man
etablerer sådan en.

Tidsplan holdt – næsten
Som mange sikkert husker, regnede det
meste af sommeren 2007 væk. Derfor var
jeg lykkelig for, at jeg havde valgt Kim
Bengtssons løsning med de præfabrikere-
de elementer. Han behøvede nemlig kun
tre sammenhængende dage med tørvejr
for at rejse huset, og dem var der trods alt
nogle af hen over sommeren. 18. juli kom
han kørende med vores hus på en trailer,
og sammen med to mænd gik han i gang
med at stille elementerne op. Den 20. om
aftenen var alle elementerne rejst, døre
og vinduer sat i og taget klar til tagpap. 

Opførelsen gik som efter en snor, og i
det hele taget var der ikke en finger at sæt-
te på firmaets indsats. Der kom forsinkel-
ser i forhold til de oprindelige planer for
byggeriet, og det var selvfølgelig irrite-
rende. Men det kunne simpelthen ikke
undgås med det vejr, vi havde i sommers. 

I sådan en situation er det meget værd,
at jeg løbende blev holdt orienteret om
forsinkelserne. Og at alle aftaler i øvrigt
blev overholdt af firmaet. Rart at kunne

rose en håndværker for at levere den love-
de vare. 

Snart klar til afslapning
Det kan måske lyde, som om hele proces-
sen har været en dans på roser. Men ikke
mindst nedrivningen og bortkørsel af
byggeaffaldet trak søm ud. Og så skal
man gøre sig klart, at det, hvordan man
end vender og drejer det, er en stor opga-
ve at bygge et helt hus på 56 kvadratme-
ter.

I skrivende stund, primo februar, har
jeg isoleret, lagt plankegulve og rejst skil-
levægge. Nu er jeg i gang med at trække
elkabler. Derefter skal der sættes gipspla-
der på vægge og lofter, spartles og males,
installeres sanitet og sættes køkken op.
Og til sidst kommer elektrikeren og mon-
terer lampeudtag, stikkontakter og tavle –
et arbejde, der skal udføres af en autorise-
ret elektriker. 

Indtil videre har jeg undgået ubehage-
lige overraskelser, ikke mindst fordi en-
treprenøren og jeg fra begyndelsen lagde
en detaljeret plan for byggeprocessen. Og
den plan har både han og jeg overholdt,
hvilket er en absolut betingelse for en lyk-
kelig proces. Det nytter jo ikke noget, at
den ene part ikke er blevet færdig som af-
talt, når den anden part står og tripper for
at komme i gang. 

Alt i alt jeg er optimist: Vi skal nok nå at
blive færdige med huset, så vi kan bo der-
ude hele sommeren. 

Konklusionen er, at det kan lade sig gø-
re at bygge et moderne og veludrustet ko-
lonihavehus for omkring 6.200 kroner
per kvadratmeter. Men man skal selv stå
for en pæn del af byggeriet og bestemt ik-
ke medregne sin egen arbejdsløn, hvis
man skal ned på så lav en kvadratmeter-
pris. Og vil man have leveret et nøglefær-
digt hus, skal der lægges mindst 1.000
kroner til kvadratmeterprisen. 

Med andre ord: Hvis vi sælger vores
hus, vil vi – med kolonihaveforbundets
nuværende vurderingsregler – tabe pen-
ge. Så vi håber, at forbundet forhåbentlig
snart råder bod på det med nye, opdatere-
de regler. 

Men vi har nu heller ikke tænkt os at
sælge. Vi skal nemlig til at nyde, skal vi. 
kim.faber@pol.dk

Jeg et ...

DET FÆRDIGE. Det tog kun KB Fritids-
huse to dage at rejse huset og sætte døre
og vinduer i. Og så kunne de glade ejere
gå i gang med alt det indvendige. 

Fortsat fra side 27

KB Fritidshuse, tlf. 56 57 31 51,
www.kim-bengtsson.dk
Centrum Kolonihavehuse,
tlf. 30 70 84 64
Kongelundshusene, tlf. 30 33 74 60,
www.kongelundshusene.dk
Ganløse Fritidsbyg, tlf. 48 18 37 53,
www.ganlosefritidsbyg.dk
Julsø Byggeri, tlf. 50 55 90 10, 
www.julsoe.dk

Der findes desuden en række firmaer,
som leverer forskellige former for bjælke-
hytter. Søg selv på nettet. 

UDVALGTE SPECIALISTER
I KOLONIHAVEHUSE

DET HAR DET KOSTET

Råhus, inklusive fundament, udvendige
døre, vinduer og tag med tagpap:
197.000 kroner.
Materialer til indvendig færdiggørelse
plus diverse værktøj: 45.000 kroner.
Elektriker (anslået): 30.000 kroner.
Vvs, bad (anslået), inklusive sanitet,
vandvarmer og beklædning: 
35.000 kroner. 
Vvs, køkken, inklusive hvidevarer:
25.000 kroner.
Maling (indvendig, minus døre og 
vinduer, som blev leveret i malet stand):
20.000 kroner.
I alt: 352.000 kroner.
Kvadratmeterpris (56 kvadratmeter):
6.285 kroner.
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