
Referat – Møde med Landliggersammenslutningen for Halsnæs 

tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 14 på Halsnæs Rådhus. 

Deltagere fra Landliggersammenslutningen for Halsnæs (LFH): Formand Anette 

Stæhr, Forretningsudvalgsmedlemmerne O.A.K. Nielsen og Jørgen Damm Pedersen. 

Fra Halsnæs forsyning: Direktør Jan Hvidtfeldt Andersen (JHA) 

Fra Halsnæs kommune: Borgmester Steen Hasselriis (SH), Direktør Kim Jørgensen 

(KJ), referent 

1. Den nye affaldsordning med mulighed for alene at betale for 

sommertømning: 

(LFH)Hvorledes er erfaringerne efter første sæson? 

(JHA): Det er gået rigtig godt, det er blevet taget godt imod 

Mulighed for at aflevere husholdningsaffald på centrale steder, måske ved flaske- og 

papircontainere eller på genbrugspladser. 

(JHA):  Vi analyserer i øjeblikket forskellige muligheder for at etablere centrale 

løsninger til aflevering af husholdningsaffald. Det mest konkrete er i øjeblikket en 

dialog med grundejerforeningerne i Kikhavn. Tankerne i den dialog er etablering af 

fælles nedgravede containere. 

(LFH)Mulighed for at bestille tømninger via hjemmeside i vinterhalvåret (svarende til 

de muligheder mange aviser giver for, at abonnenter med kort varsel kan afbestille 

enkelt aviser eller midlertidigt ændre leveringsadresse til f.eks. sommerhuset). 

(JHA): Muligheden er indført 

(LFH)Instruktioner vedrørende affaldshåndtering også på andre sprog af hensyn til 

turisterne, der lejer sommerhuse. Dette bør også gælde for forsøgsordningen med 5 

farvede skraldeposer i bl.a. G/F Orehøjgaard. 

(JHA): Der arbejdes i stedet målrettet med brug af piktogrammer, der kan læses 

universelt 

 

Ledningsarbejder fra vandforsyninger: 

(LFH):Ikke varsling i postkasserne men i e-boks. Mange sommerhusejere er ikke i 

husene i vinterperioden. 



(JHA): Der arbejdes med at ændre procedurerne så al kommunikation fremover 

foregår ved brug af E-boks 

 

 

Udsigt til flere lokalplaner i sommerhusområder? 

(KJ): Administrationen arbejder løbende på regulerende lokalplaner for 

sommerhusområder, senest er der udarbejdet en for Ølsted Nordstrand. Planerne 

udarbejdes i den takt det er muligt at prioritere det. 

(LFH):Hvis ikke, kunne man tænke sig et tillæg til kommuneplanen, der omhandler 

sommerhusområder? 

(KJ): Dette undersøges nærmere 

(LFH):Hvilke tiltag fra Kommunen er mulige mod ”øjenbæer” i 

sommerhusområderne?  

(KJ): Der kan skrides ind overfor bl.a. u- indregistrerede biler, ulovlig beboelse, 

meget rod på ejendommen. 

(LFH):Har Halsnæs Kommune givet nogle påbud? 

(KJ): ja, der gives løbende påbud. 

(LFH):Regler for opførsel af skure, overdækninger og andre småhuse i 

sommerhusområderne? 

Det blev aftalt at kommunen inviteres til deleger møde 16. september 2017 for at 

orientere om reglerne (øvrige ønsker til emner der ønskes belyst sendes på forhånd, 

så Halsnæs Kommune har mulighed for at stille med relevante fagpersoner) 

(LFH):Hvorledes er udsigterne til cykelsti langs Nyvej? 

(KJ): Der er ingen aktuelle planer om at etablere cykelsti på Nyvej: Nyvej er nævnt i 

cykelstianalysen fra 2013 og trafiksikkerhedsplanen fra 2014, men hidtil har 

prioriteringen været på sikker skolevej.  

Har Kommunen planer i denne sæson for fællesmøde med sommerhusejerne? 

Der har de seneste år været afholdt nogle velbesøgte møder om bl.a. muligheder for 

udlejning, bredbånd- og mobildækning o.lign. er der nye tiltag på vej? 



(KJ): Der er ikke planer om, at lave et tilsvarende arrangement i 2017. Vurderingen 

er, at vi ikke behøver gentage arrangementet hvert år. Vi har dog fastholdt, at vi 

mindst et par gange om året udsender et sommerhusnyhedsbrev. Vi modtager 

gerne input til, hvad der bør skrives om hvis der er særlige ønsker. 


