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SOMMERHUSE: 
Halsnæs Kommu-
ne undrer sig i 
høringssvar over 
udspil fra Erhvervs-
styrelsen. 

HALSNÆS: Erhvervsmini-
ster Simon Kollerup (S) var 
i sidste uge hurtig til at rette 
ind efter et politisk og orga-
nisatorisk pres omkring ud-
lejning af sommerhuse, da 
han ændrede et udkast om 
at begrænse udlejning til 35 
uger om året til, at en som-
merhusejer som udgangs-
punkt må udleje sit hus i 41 
uger om året, uden at det be-
tragtes om erhvervsmæssig 
udlejning. 

Det skete i forbindelse 
med, at ministeren var kaldt 
i samråd af politikere fra 
Venstre og Konservative 
omkring udlejning af som-
merhuse og planlægning af 
områder for store sommer-
huse. Og efter de mange hø-
ringssvar som Erhvervsty-
relsen havde modtaget om 
en ny vejledning på områ-
det. 

Blandt 72 høringssvar er 
rigtig mange fra udlejer- og 
turistorganisationer samt 
særligt vestjyske kommu-
ner, som frygter, at en be-
græsning i udlejningen vil 
ramme turismen og derved 
deres indtjening. Som den 
eneste kommune i Nordsjæl-

land har Halsnæs indsendt 
et høringssvar. Eller rette-
re to. For svaret fra byrådet 
var vedhæftet en mindre-
talsudtalelse fra Venstre, 
som Dansk Folkeparti hav-
de tilsluttet sig. 

Undrer sig
I høringssvaret underskre-
vet af borgmester Steffen 
Jensen (S) undrer Halsnæs 
Kommune sig over, at et 
sommerhus efter udkastet 
til ny vejledning kan lejes ud 
i 35 uger om året - blot ejeren 
selv bruger det to uger om 
året. En praksis som mini-
steren altså i sidste uge slog 
fast skulle være 41 uger af de 
i alt 43 uger et sommerhus 
efter den nuværende lovgiv-
ning må anvendes årligt.

»At Erhvervsstyrelsen 
lægger op til en ny praksis, 
hvor et sommerhus kan le-
jes ud i 35 uger om året, så 
længe ejeren og dennes fa-
milie bruger huset i 2 uger 
selv, kan dog undre Halsnæs 
Kommune. Der står samti-
dig, at udlejningen skal have 
karakter af et supplement til 
eget brug, og udlejningen af 
sommerhusene ikke oversti-
ger 35 uger, så udlejningen 
ikke antager en professio-
nel karakter. På dette punkt 
vurderer vi, at vejledningen 
er uklar og kan give anled-
ning til misforståelse, da det 
er kommunens vurdering, 
at 2 ugers brug om året ikke 
kan opfattes som, at man 

har sit sommerhus primært 
til eget brug. Derudover 
undrer det Byrådet, at man 
som enkeltperson kan have 
2 sommerhuse eller som par 
4 huse med samme betingel-
ser. Halsnæs Kommune har 
svært ved at forstå, at det 
skulle være supplement til 
eget brug, idet en udlejning 
i et sommerhus i 35 uger vil 
være den overvejende brug 
og ikke et supplement, som 
vejledningen giver udtryk 
for,« skriver kommunen i sit 
høringssvar. 

Ikke i skoven
I svaret noteres det, at man i 
Halsnæs oplever udfordrin-
ger med de store huse, der 
ér etableret til omfattende 
udlejning og et pres for at 
etablere flere huse af samme 
type. 

»Kommunen erkender, at 
vi selv har en forpligtelse til 
at sikre planrammerne for 
sommerhusområder herun-
der, at områder med store 
huse, der kan forventes at 
have et øget brug, placeres, 
så eventuelle gener ikke 
smitter af på tilstødende om-
råder,« skriver man.

I følge borgmester Steffen 
Jensen (S) er det blandt an-
det fordi Erhvervsstyrelsen 
har haft direkte fokus på 
megasommerhusene i As-
serbo, at kommunen har følt 
sig foranlediget til at indgive 
et høringssvar, og man ger-
ne har ville forklare, hvad 

kommunens holdning til 
fremtidige projekter af sam-
me karakter er.

- Jeg har ikke det fjerneste 
imod store sommmehuse til 
udlejning, man skal bare 
aftale, hvor man placerer 
dem. Der skal ikke ligge et 
»Lalandia« midt i et skovom-
råde med gamle sommerhu-
se, som folk har købt, fordi 
de ønsker ro, siger Steffen 
Jensen.

Omkring meldingen fra 
erhvervsministeren om ud-
lejning i 41 uger om året i ste-
det for de foreslået 35, siger 
han:

- Jeg kan forestille mig, at 
ministeren har følt sig un-
der pres for at lave en bred 
aftale.

Christiansborg nej tak
Opfordringen til, at Er-
hvervsstyrelsen laver regu-
leringer på området, deles 
dog ikke af det samlede by-
råd i Halsnæs. Således er 
høringssvaret fra borgme-
steren vedhæftet en mindre-
talsudtalelse fra Venstre, 
som Dansk Folkeparti har 
tilsluttet sig. 

»Venstre Halsnæs kan 
ikke støtte Halsnæs Kom-
munes høringssvar, idet 
vi ikke finder det hensigts-
mæssigt, at der fra centralt 
hold pålægges yderligere 
begrænsninger vedr. udlej-
ning af sommerhuse,« hed-
der det således, og det kon-
stateres, at det skal være en 

lokal beslutning, hvor store 
sommerhuse, der skal byg-
ges, og hvor stor bebyggel-
sesprocenten skal være. 

»Hensigten med Plan-
lovsændringen var at lægge 
flere beslutninger ud lokalt, 
og Halsnæs Kommune har 
ikke brug for yderligere ret-
ningslinjer fra Christians-
borg.«

Kontrol med »fabrikker«
Udover Halsnæs Kommu-
ne og som tidligere omtalt 
Asserbohus Grundejerfor-
ening har også Landsligger-
sammenslutningen i Hals-
næs i fællesskab med Grib-
skov Landligger Forbund 
indsendt et høringssvar.

 Her udtrykker man på lin-
je med Halsnæs Kommune 
bekymring over, at det kun 
er et krav, at en sommerhus-
ejer selv benytter sommer-
huset i to uger om året og ud-
lejer det i 35 uger eller mere, 
uden at det nødvendigvis op-
fattes som erhvervsmæssig 
udlejning. 

Man henviser til de »som-
merhusfabrikker« med su-
persommerhuse, der findes 
i begge kommuner og påpe-
ger særligt nødvendigheden 
af, at der sker en kontrol af 
om udlejning er erhvervs-
mæssig eller ej. Man ønsker 
en skærpelse af kontrolfor-
anstaltningerne og »en præ-
cisering af, at kommunerne 
bør have en reel tilsynspligt, 
så eksisterende sommerhus-
områder ikke udsættes for 
den belastning, som byggeri 
og (mis)brug af supersom-
merhuse meget let kan blive 
et udtryk for.«

Gribskov Landligger For-
bund havde videre et deba-
tindlæg i Frederiksborg 
Amts Avis fredag, hvor man 
konstaterer, at man finder 
16 ugers årlig udlejning af et 
sommerhus en mere rimelig 
grænse end 35 eller 41 uger. 

Halsnæs er i øvrigt yderli-
gere omtalt i et høringssvar 
fra Danmarks Naturfred-
ningsforening, der henviser 
til en artikel i Frederiks-
borg Amts Avis om mega-
sommerhusene i Asserbo 
med overskriften »Halsnæs 
som skrækeksempel«. Na-
turfredningsforeningen 
mener, at anvendelsen af de 
store sommerhuse gør, at de 
reelt ikke bør betragtes som 
sommerhuse. 

njl

Massiv udlejning ligner erhverv

Megasommerhuse som her i Asserbo skal ikke placeres i skovområder blandt gamle sommerhuse , erkender borgmester Steffen Jensen

LØRDAG 
10.00: Mellemrummet, Hun-

dested: GoRun, løb eller gå 
2,5 km

10.00-16.00: Melby-hallen: Co-
vid-19 mobilt testcenter

16.00-22.00: Auderødlejren: 
Halloween Horror house og 
naturlejr, kaserne

20.00: Gjethuset, Frederiks-

værk: Sing Sing Sing

SØNDAG
09.00: Hundested Stadion v. 

det sorte skur: Løbetræ-
ning og Powerwalk med 
Halsnæs Løb & Motion

09.30: Poppelhuset ved Hun-
dested Hallen: Ældresagens 
stavgang for alle

09.30-11.30: Ølsted IF: Krock-
etklubben træner

10.00-16.00: Melby-hallen: Co-
vid-19 mobilt testcenter

11,00: Gjethuset, Frederiks-
værk: Katrine Bille - Pippis 
Fødselsdag

15.00: Støbeskeen, Frederiks-
værk: Rundt på gulvet

Tid og Sted-listen skal pga. 
ny Corona-restriktioner 
tages med forbehold for 
aflysninger. Kontakt os på 
halsnaes@sn.dk, hvis et ar-

rangement her på listen er 
aflyst eller et arrangement 
mangler. 

Museer
Palæet - arkiv og bibliotek: 

Tirsdag-fredag kl. 10-14.

BIOGRAFER  

LØRDAG

KOSMORAMA
Frederiksværk
10.00 og 12.00: Gooseboy
14.00: Far til Fire og Vikin-

gerne
16.00: Druk
18.15: Madklubben
20.30: Erna i Krig

HUNDESTED KINO
15.00: The Personel History of 

David Copperfield

19.30: Breeder - Horrorfilm 

SØNDAG
KOSMORAMA
Frederiksværk
10.00: Gooseboy
12.00: Familei Bigfoot
14.00: Far til Fire og Vikin-

gerne
16.00: Druk
18.15: Madklubben
20.30: Erna i Krig

FREDERIKSVÆRK: Torsdag 
formiddag blev en 71-årig 
mand fra Liseleje standset, 
da han kom kørende ad Møl-
levangsvej. Her viste det sig, 
at han havde sat sig bag rat-
tet, selvom han tidligere var 
frakendt førerretten og i øv-
rigt var påvirket af spiritus 
over den tilladte grænse. 

Manden blev sigtet for 
begge forhold og taget med 
på hospitalet, hvor han fik 
taget en blodprøve, som skal 
fastlægge hans nøjagtige 
promille.

Spirituspåvirket 
og uden kort

FREDERIKSVÆRK: I dagene 
mellem sidste fredag og i går, 
torsdag, er der fra en garage 
i Torvegade i Frederiks-
værk stjålet en havetraktor, 
en buskrydder, en løvblæser 
samt diverse andre have-
redskaber. Tyven har brudt 
døren til garagen op for at få 
adgang til tingene.

Havetraktor og 
redskaber stjålet

TID OG STED

HALSNÆS: Fritidshus på 
Minivej 12, Ølsted, solgt for 
1.400.000 kr. d. 20-07-2020

Fritidshus på Engholms-
vej 20, Liseleje, solgt for 
1.300.000 kr. d. 31-07-2020

Fritidshus på Strandmar-
ken 11, Liseleje, solgt for 
1.660.000 kr. d. 21-07-2020

Villa på Engtoften 5, Hun-
dested, solgt for 2.150.000 kr. 
d. 07-07-2020

                                   Kilde: Boliga

Bolighandel


