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Muligheder, fordele og ulemper
Erhvervsstyrelsen har indkaldt til anden runde for at søge om udlæg af udviklingsområder i
kystnærhedszonen, udlæg og om placering af sommerhusområder og overførsel af
sommerhusområder til byzone.
Ansøgningsfrist er 1. december 2019.
Dette notat vil gennemgå Halsnæs Kommunes muligheder, fordele og ulemper ved de tre emner og
afslutte med en begrundelse for indstillingen. For hvert emne angives også krav for at kunne
ansøge, da de er ret væsentlig i forhold til muligheder, fordele og ulemper.
Udlæg af udviklingsområder
Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, hvor kommunen får større adgang til at
planlægge for udvikling af byer og landsbyer, give tilladelser til anlæg og for anlæg i landzone.
Udviklingsområder er tænkt som et redskab til at fjerne kystnærhedszonebegrænsningerne fra
disse områder og derved kunne arbejde med områderne på samme måde som med områder
udenfor kystnærhedszonen.
Udviklingsområder vil som udgangspunkt ikke kunne udlægges helt ude ved kysten. De må ikke
udlægges i områder, hvor der er særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Især dette
reducerer reelt muligheden i Halsnæs Kommune til kun at omfatte et område mellem Torup, Melby
og Evetofte. Se kort på næste side. Udviklingsområderne må ikke stride med Grønt Danmarkskort.
Ansøgning om udviklingsområder skal være baseret på en konkret og systematisk vurdering af
kystlandskabet – for eksempel ved at anvende landskabskaraktermetoden eller lignende. Desuden
skal ansøgningen være baseret på en vedtaget kommuneplanstrategi, som specifikt arbejder med
udvikling af særlige områder i kystnærhedszonen.
Udenfor udviklingsområderne skal ansøgninger, nyudlæg og så videre behandles på samme måde
som hidtil – det vil sige, at der skal være en god planlægningsmæssige begrundelse for, at man
giver tilladelse i kystnærhedszonen. Da hele Halsnæs Kommune (på nær det yderste Arrenæs) er
omfattet af kystnærhedszonen er en rigtig god planlægningsmæssig begrundelse, at der ikke er
nogen alternativer. Udviklingsområder er derfor også mere interessante for kommuner, som har et
stort bagland udenfor kystnærhedszonen, hvortil udviklingen blot kunne henvises.
Mulighederne er jævnfør ovenfor meget små – og reelt ikke relevante. Se kortet på næste side.
Fordelene er, at man ikke vil skulle forholde sig til, hvorfor udviklingen skal ske i
kystnærhedszonen i stedet for udenfor ved planlægning for nye områder, anlæg og lignende. Det
giver blot ikke den store mening i Halsnæs, da der ikke er et alternativ udenfor kystnærhedszonen
at henvise til.
Ulemper er der ikke – bortset fra, at det kræver en del arbejde at argumentere for de områder,
der ønskes udpeget i form af konkret og systematisk vurdering af kystlandskabet med mere.

De få meget lyse(gule) arealer, er de eneste arealer, som ikke er omfattet af landskabs- eller
naturinteresser. Miljøinteresser er ikke belyst – men bør ikke give problemer i relationen grundvand
og boliger. Der er ikke nogen af områderne, der er interessante i forhold til udvikling.

Udlægning og omplacering af sommerhusområder
Her menes alene i kystnærhedszonen. Der er sat en national ramme på udlæg af 6.000 nye
sommerhuse – men det kræver, at der meldes arealer ind med en rummelighed på mindst 5.000
sommerhuse, som tages ud af planlægningen, og overføres til landzone.
Nye udlæg skal placeres i tilknytning til eksisterende bysamfund eller sommerhusområder, og der
gælder følgende kriterier for udlæg:



Så vidt muligt skal der være en en-til-en ombytning mellem nyudlæg og områder, der
tilbageføres til landzone.
Adgang til kysten skal sikres og udbygges.





Udlæg skal ske udenfor områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven,
strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder.
Nye udlæg må ikke placeres i områder med særlige landskabs- og
naturbeskyttelsesinteresser – eller nationale interesser.
Der skal udarbejdes en kommuneplanstrategi, der beskriver, hvordan de nye
sommerhusgrunde understøtter vækst og udvikling lokalt. Heri skal også vurderes
muligheden for at tilbageføre uudnyttede sommerhusområder.

Som det ses på kortet på siden før, er der reelt ikke nogen attraktive arealer, der ikke er omfattet
af landskabs- og naturbeskyttelsesinteresser – og som har en størrelse, der giver mening i forhold
til at kunne understøtte vækst og udvikling.
I Halsnæs Kommune er der to mindre uudnyttede sommerhusområder nord og syd for Blåhatvej
ved Ølsted. Det ene ejes af julemærkehjemmet, mens det andet er landbrugsjord. Begge områder
er udpeget med landskabsinteresser som kiler ned mod fjorden.
Halsnæs Kommune havde søgt om udlæg af to nye sommerhusområder ved Hesseløvej (det
tidligere militære oliedepot) og ved Lille Karlsmindevej. Vi fik afslag på begge områder, da der ikke
var udarbejdet en kommuneplanstrategi for dem, hvilket der heller ikke havde været tid til.
Muligheder er som det ses af kortet på siden før meget begrænsede. De ligger forholdsvis langt
fra kysten, større områder er meget lavtliggende, og så ligger de ikke ved de mest attraktive
sommerhusområder i øvrigt.
Fordelene er, at der med nye sommerhusområder kan tiltrækkes yderligere sommerhusgæster.
Det kan være med til at styrke turismeerhvervet.
Ulemperne er, at de potentielt mulige områder vurderes at være mindre attraktive, og derfor
vurderes de ikke at kunne skabe nogen væsentlig eller betydende vækst. Det vil også kræve
forholdsvis store udlæg i forhold til de store eksisterende sommerhusområder at skabe en mærkbar
vækst. Nyudlæg af sommerhusområder vil betyde inddragelse af landzonearealer til en ret
ekstensiv anvendelse og give yderligere pres på det samlede landzoneområde, når der senere
ønskes nyudlæg til helårsboliger, erhverv og lignende.

Overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone
Det er et krav, at der skal være tale om for eksempel mindre sommerhusområder, der ligger i
umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone, og hvis rekreative værdi for kommunens og
nabokommunens indbyggere er af underordnet betydning.
De generelle kriterier for udlæg af byzoneareal skal være opfyldt – det vil sige, at der skal kunne
vises et behov for yderligere areal til byvækst i området, sommerhusområdet skal have en
umiddelbar tilknytning til et eksisterende sammenhængende byzoneområde, så byen udvikles
indefra og ud. Det forudsætter, at kommunen forinden har redegjort for de konsekvenser, en
overførsel kan have for den enkelte grundejer. Desuden skal 75% af grundejerne ønske en
overførsel til byzone. Da Halsnæs Kommune har en rummelighed, der rækker ud over 12 år, vil der
skulle byttes med eksisterende uudnyttede byzoneområder til boligformål, hvis der skal overføres
sommerhusområder til byzone.
Muligheder er der i princippet mange af – rent fysisk, men reelt vurderes det, at det er meget få
områder, hvor det kan give mening. Ses der også på, at der vil skulle konverteres eksisterende

byzoneområder af tilsvarende omfang til landzone, så vurderes det, at der ikke er nogen reelle
muligheder.
Fordelene er, at sommerhusområder, der efterhånden har fået et meget by-agtigt præg, og hvor
de rekreative værdier ikke er så store, og der eventuelt bor mange helårs, kan overføres til byzone
og dermed styrke udviklingen af et lokalt byområde.
Ulemperne er, at mange grundejere i områderne har købt deres sommerhus for at have det som
sommerhus. Desuden vil den reelle udvikling i retning mod at gøre området til et helårsområde ikke
kunne styres – forstået sådan, at det vil ske over meget lang tid og næppe tilføre væsentlig flere
boliger end der allerede er i området (manglende udstykningsmulighed). Desuden vil området i en
længere årrække være blandet med helårsboliger og sommerhusboliger, hvilket erfaringsmæssigt
giver flere konflikter mellem beboerne.

Administrationens vurdering og begrundelse for anbefaling
Administrationen vurderer overordnet set, at interessen for Halsnæs Kommune er meget lille. Vi
søgte ikke om udviklingsområder i første runde i 2016/17. Vi søgte om udlæg af to små nye
sommerhusområder, men reelt vurderes det, at der ikke er grundlag for udlæg, som kan
understøtte en lokal udvikling, ligesom der fortsat er et stort udviklingspotentiale i de eksisterende
sommerhusområder. Byrådet har netop den 19. marts besluttet, at vi ikke skal arbejde for at
overføre de to sommerhusområder ved Hanehoved og Asserbo sydvest til byzone. Der er derfor
ikke grundlag for at se efter andre områder til overførsel.
Udviklingsområder
Udviklingsområderne tjener primært til, at kommuner, der både har områder i kystnærhedszonen
og store områder udenfor, kan udpege nogle kystnære områder til udvikling og dermed ”løfte dem
ud af kystnærhedszonen” og behandle dem som almindelige landzone- og udviklingsarealer med
alle de krav og begrænsninger, der er i dem. Derved undgår de at skulle redegøre for en særlig
planlægningsmæssig begrundelse for at give tilladelse til et projekt eller udlægge et areal i
kystnærhedszonen i stedet for i det øvrige landområde – en proces der ofte kan være vanskelig,
når der er alternativer.
Da næsten hele Halsnæs Kommune ligger i kystnærhedszonen, kun Arrenæs ligger udenfor, så er
der ikke nogle alternativer til en kystnær placering. Derfor er det nemmere at give en
planlægningsmæssige begrundelse for en kystnær placering – og det har heller ikke givet
problemer hidtil.
Administrationen vurderer, at Halsnæs Kommune ikke skal søge om at få udlagt udviklingsområder.
Udlægning og omplacering af sommerhusområder
Der er ikke noget stort pres på ledige byggegrunde til sommerhuse i Halsnæs. Der er stadig en del
ledige grunde og udstykningsmuligheder, ligesom der flere steder er basis for nedrivning af ældre
mindre sommerhuse for bygning af nye mere tidssvarende.
Inden for de rammer, der er stillet op, vil der ikke være mulighed for udlæg af nye særligt
attraktive sommerhusområder nogle steder – idet de fleste arealer, der kan komme på tale ligger
tæt på større veje (støj) eller på lavtliggende vandlidende områder – og desuden forholdsvis langt
fra kysten – eller attraktive naturområder.
Administrationen vurderer, at Halsnæs Kommune ikke skal søge om at udlægge nye
sommerhusområder eller omplacere områder.

Sommerhusområder til byzone
Da man ved en sådan zoneoverførsel ikke får et ”gratis” byzoneareal tilført, skal der handles
kompensationsarealer og derfor overføres tilsvarende eksisterende udlagte ikke udnyttede
byzoneområder til landzone.
Da Byrådet netop har vedtaget ikke at overføre de to sommerhusområder ved Hanehoved og
Asserbo til byzone, vurderes der ikke at være grundlag for at se på andre områder. Det kan
overvejes igen om en årrække, hvis der så er et større behov for denne boligtype i de relevane
områder.

