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 ■Sommerhuslejerne ved Bøgebjerg Strand har tidligere markeret deres utilfredshed ved at hej-
se flag i forskellige farver i protest mod Niels Iuel greve Reventlow. 

Bøgebjerg Strand: Der er hjælp 
på vej til ejerne af de 9000 
sommerhuse, der ligesom 
sommerhusene ved Bøge-
bjerg Strand ligger på lejet 
jord. 

Folketinget er nemlig ved 
at færdigbehandle en ny lov, 
der skal hjælpe lejere af som-
merhusgrunde.

- Vi er klar med en ny lov, 
fordi vi ønsker at beskytte de 
mennesker, der har sommer-
hus på lejegrund, siger Jan 
Johansen, der er by- og bo-
ligordfører for Socialdemo-
kratiet.

Loven er blevet til efter 
flere sager, hvor lejere har 
følt sig presset til at acceptere 
høje stigninger i lejen. 

Et væsentligt punkt i loven 
er, at både lejer og udlejer 
hvert femte år kan forlange 
lejen på sommerhusgrunden 
reguleret til markedslejen, 
hvis den gældende leje afviger 
væsentligt fra markedslejen.

Det betyder, at lejerne på 
Bøgebjerg Strand, der mener 
de betaler en leje væsentligt 
over markedsværdi, kan få 
nedsat lejen til, hvad en ”kyn-
dig lejer og en kyndig udlejer 

ville aftale”, som der står i lov-
teksten.

- Det signal, vi sender med 
denne lov, er, at der ikke er 
nogen, der skal betale mere 
i leje eller mindre i leje end, 
hvad en retfærdig markeds-
pris er, siger Jan Johansen.

Lejeren af en sommerhus 
grund får desuden ret til at 
overdrage sin lejekontrakt til 
en anden lejer, uden at udleje-
ren kan sætte lejen op. 

Loven hedder ”Lov om 
sommerhuse på fremmed-
grund” og forventes at træde 
i kraft den 1. april. (Von Graf).

Ny lov skal stoppe ublu  
stigninger i lejen

gengæld 
vandt le-
jerne den 
sejr, at en 
passus i le-
jekontrak-
ten om, at 
lejen al-
drig kunne 
sættes ned 
igen blev strøget.

 ➤Sommerhusejerne valgte  at 

anke dommen, men Landsret-
ten stadfæstede dommen.

 ➤Flere medlemmer  af le-
jerforeningen for Bøgebjerg 
Strand var efter retssagerne 
utilfredse med, at de skulle 
betale et ekstra kontingent på 
10.000 kroner for at dække ud-
gifterne til retssagerne.

 ➤To medlemmer  af foreningen 
nægtede at betale det ekstra 
ordinære kontingent, og efter 

en tabt retssag mod det ene 
medlem opgav lejerforenin-
gen at få de to medlemmer til 
at betale.

 ➤Frem til 2011 var det et krav  
i lokalplanen at alle lejere på 
Bøgebjerg Strand skulle være 
medlem af lejerforeningen, 
men det år gik det op for Kerte-
minde Kommune, at det var et 
ulovligt krav at stille i lokalpla-
nen. (Von Graf).

Tidslinje - Sagen om sommerhusgrundene ved Bøgebjerg Strand

Niels Iuel greve 
Reventlow er klemt 
af en vred lejerfor-
ening og en ny lov 
om  sommerhuse på 
fremmed grund.

1 Betaler dine lejere i øje-
blikket en leje, der sva-

rer til markedslejen?
Ja, det tror jeg da. Jeg har 
rettens ord for, at det er nog-
le velafbalancerede og for-
nuftige kontrakter, vi har.

2 Hvordan kan det 
være, at lejen på dine 

sommer huse i perioden 
2006 til 2013 er steget 23 
procent, mens priserne på 
sommerhuse generelt er 
faldet 10 procent i Kerte-
minde?
Det er ligesom de kontrakter, 
vi har lavet. Det er ikke noget, 
jeg har bestemt. Det er resul-
tatet af en forhandling.

3 Men det er vel dig, der 
har sagt, hvor meget du 

vil have i husleje, for lejerne 
vil gerne betale mindre?
Ja, ja. Men sådan er det i alle 
forhandlinger. Jeg har ikke 
nogen kommentarer til det.

4 Carsten Hansen har 
udtalt, at den her ny 

sommerhuslov skal sætte 
en stopper for folk med 
store godser, der tager ublu 
huslejer. Tror du, det er dig, 
han tænker på?
Den tanke kunne man jo få. 
Men jeg ved ikke, hvad han 
har tænkt på.

5 Intentionen i lovforsla-
get er, at udviklingen i 

lejen skal følge prisudvik-
lingen på området. Dine 
grunde stiger med tre pro-
cent om året. Svarer det til 
den almindelige udvikling?
Over tid kunne det sagtens 
være det. Det har vi jo lige-
som besluttet. Du rejser selv 
spørgsmålet, om lovgivnin-
gen er rettet imod mig. Det 
vil jeg meget nødigt forestille 
mig, for jeg tror ikke, man 
laver lovgivning mod enkelt-
personer her i landet. Men 
det kunne godt være.

Af Peter Ammitzbøll
peam@fyens.dk

Skarpe til Niels 
Iuel greve 
 Reventlow

Kerteminde/Viby: Landmand 
Jan Lorentzen fra Viby har 
fået politikernes velsignel-
se til at pille Superbrugsens 
store lagerhal ned og stille 
den op på sin jord på gården 
i Viby.

Søstenshallen på Nordre 
Havnekaj har en facadehøjde 
på 5,5 meter og en højde til 
kip på lige under 15 meter, og 
Jan Lorentzen kan få hallen 
kvit og frit, hvis han selv vil 
pille den ned og flytte den.

Det gør han i løbet af for-
året, hvis den sidste del af 
processen - nye høringer - 
ikke rokker ved kommunens 
beslutning.

Landmanden fra Viby er 
glad for politikernes beslut-
ning, der ikke giver medhold 
til de kritikere, der er mod 
den. Det gælder blandt an-
det sogneforeningen i Viby, 
som ikke mener, hallen hører 
hjemme i det lille landsby-
samfund.

Jan Lorentzen: 
- Sogneforeningen har sagt, 

at det vil være en skandale, 
hvis jeg får lov. De er trætte af 
min svineindustri og min svi-
nestald, men der er altid nog-
le fjolser, som skal komme 
med den slags udtalelser. Det 
tager jeg stille og roligt. Ge-
nerelt tager byen godt i mod 
det, og hvis der er nogle, der 
ikke synes, hallen er køn, så 
findes der fire indfaldsveje til 
Viby, og så kan de da vælge en 
af dem, der ikke går forbi mig.

Høj silo er alternativet
Alternativet til at opstille Sø-
stenshallen er for eksempel 
at bygge en høj silo på 20 me-
ter. Det vil politikerne ikke 
kunne sige noget til, og det er 

da også en af grundene til, at 
politikerne har sagt god for 
planen.

- Landmanden kan bygge 
siloer på 20 meter, uden at 
vi kunne gøre indsigelse. Så 
selvfølgelig handler det om, 
at et lille samfund ikke skal 
berøres for meget, men det 
skal jo også være sådan, at 
man kan udøve sit erhverv, si-
ger Jesper Hempler, SF’er og 
formand for udvalget for tek-
nik og miljø.

Korn derhjemme
Jan Lorentzen skal bruge hal-
len til korn, og selv om han får 
hallen gratis, så vil projektet 
alligevel løbe op.

- Inden jeg er færdig med 
at støbe fundament og flytte 
den, så render det vel op i en-
to millioner. Men jeg vil gerne 
have hallen, for den har store 
dimensioner, og det giver mig 
mulighed for at beholde mit 
korn hjemme. Den mulighed 
har jeg ikke haft før - da har 
jeg solgt direkte fra marken - 
nu vil jeg kunne bruge det til 
foder senere eller spekulere i, 
om kornpriserne stiger.

Jan Lorentzen har 220 hek-
tar jord og producerer 6000 
slagtesvin om året.

Af Charlotte Pedersen
chap@fyens.dk

Brugsens hal 
på vej til Viby

 ■Landmand Jan 
Lorentzen kan se 
frem til at kunne 
bruge den gamle 
lagerhal til sit korn

 ■Lagerhallen på Nordre Havnekaj skal pilles ned og genop-
bygges i Viby, hvor Jan Lorentzen vil bruge den til at opbevare 
sit korn.  Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Læs mere om den store lagerhal 
på mitfyn.dk

[ De er trætte af min 
svineindustri og min 
svinestald, men der er 
altid nogle fjolser, som 
skal komme med den 
slags udtalelser. Det 
tager jeg stille og roligt.
Jan Lorentzen, landmand

Navnligt:  En større kreds af gastronomer var 
i weekenden på Munkebo Kro.  Læs mere på 
 Mennesker, 1. sektion side 22


