JUNI 2013

Administrationsgrundlag for tildeling af ret til opsætning af badehus
Der er i maj måned 2013 indgået ny aftale mellem Naturstyrelsen som klitmyndighed
og Hjørring Kommune omkring opsætning af badehuse på den klitfredede
strandbred ud for Løkken by.
Aftalen er løber frem til 31. december 2023.
Badehustilladelser tildeles til enkeltpersoner, som året forud har haft en sådan
tilladelse, eller som er opskrevet på ”Venteliste” for tildeling af ret til opstilling af
badehus på Løkken strand.

Administrationsgrundlaget er udformet således.
-

En strandret til opstilling af badehus kan kun tildeles enkeltpersoner, som er fyldt
18 år (myndig).

-

Tildeling af ret til opstilling af et badehus sker kun til enkeltpersoner. En ret til
opstilling af et badehus kan således ikke udvides til at omfatte enten en hel
familie eller en ”vennekreds”, som på eget initiativ har stiftet en ejerforening
omkring den tildelte ret til opstilling af et badehus.

-

Ønsker en person ikke længere at gøre brug af strandretten, skal strandretten
tilbageleveres til Hjørring kommune.

-

Ledige/tilbageleverede rettigheder til opsætning af badehuse gives til den 1. på
ventelisten.

-

På ventelisten kan alle – uanset alder - lade sig opskrive til en ret til opsætning af
et badehus, men skal – når retten bliver tilbudt – være myndige (18 år).

-

Personer, der enten står på ventelisten, eller som har fremsat ønske om at blive
skrevet op på ventelisten, vil få tilsendt særskilt brev.

-

Der betales et årligt gebyr på 100,00 kr., for at stå på venteliste. Beløbet skal
indbetales inden for den fastsatte tidsfrist. Er der ikke betalt ved fristens udløb
slettes man af ventelisten uden yderligere varsel.

-

Opskrevne på ventelisten har ret til at afslå et tilbud om ret til opsætning af
badehus uden at miste anciennitet.

-

Det er ikke muligt for pårørende at arve/overtage ancienniteten fra en person der
står på ventelisten (dødsfald mm.)

-

Det er ikke muligt at overdrage ancienniteten fra en person der står på
ventelisten til en anden person.

-

I forlængelse af ventelisten skal fremgå, hvem der indenfor det sidste år har fået
tildelt en ret til opstilling af badehus.

-

Kommunen kan ikke forpligtes til at overtage et badehus ved indlevering af en ret
til opstilling af badehus, ligesom en ret til opsætning af badehus ikke kan gøres
betinget af en overtagelse af et eksisterende badehus.

Undtagelse for overtagelse af en strandret uden om ventelisten.
Ved dødsfald kan retten til opsætning af et badehus overdrages til
ægtefælle/samlever, familie i lige linje og til søskende. Slægtskab skal kunne
dokumenteres. Samlivsforhold skal have bestået i mindst 3 år og skal også kunne
dokumenteres.”

Dødsfald meddeles til Hjørring kommunen, og hvem retten evt. ønskes overdraget
til, jfr. de betingelser, der er opstillet under ”Undtagelse for overtagelse af en
strandret uden om ventelisten”. Ønsker ingen at overtage den ledige ret, tildeles
denne til den 1. på ventelisten.
Et ledigt badehus må den hidtidige ejer forsøge at få solgt via dagspressen, evt. ved
henvendelse til den person, der står først på ventelisten. Ventelisten lægges ud på
Hjørring kommunens hjemmeside.

