
Side 1 af 4

m²

                                                 Blikskur, legehus og / eller lignende.                           antal : m²

kr.

år enhed

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

max. kr.

max. kr.

kr.

kr.

m² udv. mål

m² udv. mål

kr.

m² udv. mål

kr.

Nagelfast tilbehør

fradrag/tillæg

                     Haveloddens størrelse :

                                                     Havens anlæg og beplantning.                     værdi  pr m².: 

Afløb

Bad / toilet

Fundament

Nagelfast tilbehør

emne bemærkninger

Køkken 

El-installationer

Gas-installationer

FORENING:   _____________________________________________________

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

Have nr. ___________

Hovedhus / 

Bjælkehytte

Indvendig 

beklædning

Isolering

fradrag/tillæg

Ildsted / skorsten

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

Hjælpeskema til Vurdering 2020 

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg



Side 2 af 4

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

max. kr.

max. kr.

kr.

kr.

m² udv. mål

m² udv. mål

kr.

m² udv. mål

kr.

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

fradrag/tillæg

Nagelfast tilbehør

fradrag/tillæg

Udvidelse  

Hovedhus / 

Bjælkehytte

Bad / toilet

Gas-installationer

Nagelfast tilbehør

Indvendig 

beklædning

Isolering

El-installationer

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

Køkken 

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

Afløb

Fundament

Indvendig 

beklædning

Udhus / 

Bjælkehytte

Isolering

fradrag/tillæg

Ildsted / skorsten

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg



Side 3 af 4

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

m² udv. mål

kr.

kr.

kr.

El-installationer

fradrag/tillæg

Indvendig 

beklædning

Isolering

Fundament

El-installationer

Fundament

Solenergi

Solenergi

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

Udvidelse      

Udhus / 

Bjælkehytte

Tilslutninger      

EL og Vand         

El-stikledning

Åben overdækket 

terrasse

Lukket terrasse

Åben terrasse 

tidligere end 

1/1/2013

Åben overdækket 

terrasse

Lukket terrasse

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg



Side 4 af 4

kr.

kr.

kr.

kr.

m² udv. mål

kr.

kr.

kr.

kr.

Andre 

bemærkninger

fradrag/tillæg

Tillæg 

(udokumenteret)

Alternative 

energianlæg

Alternative 

energianlæg

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

Dokumenteret 

tillæg

Faskine

Drivhus

Kolonihaveforbundet - Smedeholm 13 C - DK-2730 Herlev - tlf. 38 28 87 50 - www.kolonihaveforbundet.dk - info@kolonihave.dk 

fradrag/tillæg

fradrag/tillæg

Dokumenteret 

tillæg

Faskine

Løsøre


