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Kære borgmester Kasper Glyngø 

 

Tak for jeres ansøgning om udlæg og omplacering af sommerhusområder 

i forbindelse med det kommende forslag til landsplandirektiv. 

 

Frem til d. 15. oktober 2017 havde landets kystkommuner mulighed for at 

indsende en ansøgning om udlæg og omplacering af nye sommerhusom-

råder i kystnærhedszonen. Jeres kommune var en af de i alt 25 kystkom-

muner, der benyttede sig af denne mulighed.  

 

Erhvervsstyrelsen har gennemgået alle ansøgningerne ud fra kriterierne 

beskrevet i planlovteksten og det tilhørende faktaark: ’Faktaark - Ompla-

cering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen’, og jeres 

kommunes ansøgning lever op til ansøgningskriterierne. 

 

Efterfølgende er der foretaget en fordeling af antallet af sommerhusgrunde 

blandt kommunerne. Fordelingen er foretaget på baggrund af kriterier, der 

fremgår af planloven, samt en vurdering af kommunernes turistmæssige 

potentiale. Der har desuden været et politisk ønske om at tilgodese de kom-

muner, der i videst muligt omfang har tilbageført ubebyggede sommerhus-

grunde. 

 

På baggrund af ovenstående er det med aftale om udlæg af sommerhus-

områder og styrket naturhensyn (regeringen, S og DF) af 19. december 

2018 fastlagt, at jeres kommune får tildelt 194 sommerhusgrunde i det 

kommende landsplandirektiv, under forudsætning af at der tilbageleveres 

25 eksisterende ubebyggede sommerhusgrunde i kommunen, jf. jeres an-

søgning. For at sikre, at de kommende nye sommerhusgrunde opfylder 

alle kriterierne i lovgivningen, vil Erhvervsstyrelsen snarest muligt kon-

takte jer for en yderligere præcisering og eventuel tilpasning af områder 

og antal sommerhusgrunde.  

 

Eftersom jeres kommune har ansøgt om udlæg af nye sommerhusområder 

på mere end ét geografisk område, vil jeg bede jer om at foretage en prio-

ritering og eventuelt en disponering af jeres ansøgte områder, ud fra det 

antal grunde jeres kommune forventes at få mulighed for at udlægge. 

 

ERHVERVSMINISTEREN 

 

 

 

 

ERHVERVSMINISTERIET 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

Tlf. 33 92 33 50 

Fax 33 12 37 78 

CVR-nr. 10 09 24 85 

EAN nr. 5798000026001 

em@em.dk 

www.em.dk 

 

 

mailto:mail@#hedensted.dk
mailto:christina.d.nielsen@hedensted.dk
mailto:christina.d.nielsen@hedensted.dk


  2 
 

I bedes sende jeres prioritering og eventuelle disponering af jeres ansøgte 

områder til Erhvervsstyrelsen senest d. 8. februar. 

 

I er velkomne til at tage kontakt til Erhvervsstyrelsen, hvis I har spørgs-

mål i forbindelse med dette brev. 

  

Med venlig hilsen 

 
Rasmus Jarlov 

 

 

 


