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AF BJARNE BANG

Et skib med 55 kvadratmeter  
lejlighed og både overdæk-
ket terrasse og soldæk – dét er 
Hvide Sande Skibs- og Baade-
byggeris bud på en husbåd, der 
kan få gang i det ind til nu no-
get skuffende salg af fl ydende 
 boliger, som ellers var spået en 
rigtig stor fremtid i Danmark.

Det nye bud kan nemlig ligge 
i de almindelige lystbådehavne 
uden at komme i karambolage 
med de love og regler, som man-
ge steder i landet ikke giver mu-
lighed for fastliggende husbåde. 
I modsætning til de traditionel-
le moderne husbåde, som hver-
ken har motor eller ror, og der-

for ikke i juridisk forstand er et 
skib – men med sin placering på 
vandet heller ikke et hus – op-
fylder hybriden fra Hvide San-
de alle formelle krav til at være 
registreret som skib. Men altså 
et skib, hvor man kan bo på no-
genlunde den samme plads som 
i en landfast bolig.

»Vi er klar, når det bliver sen-
sommer og håber at kunne kick-
starte salget af fl ydende boliger 
med det nye produkt. Selvfølge-
lig har vi nogle forventninger og 
forhåbninger om, hvor mange 
vi kan sælge, men dem holder vi 
for os selv,« siger salgs- og mar-
ketingchef Carl Erik Kristen-
sen, Seasight, der er en del af 
Kristensen-familiens skibs- og 
bådebyggeri i Hvide Sande.

Han oplyser dog, at Seasight 
venter, at der er eksportpoten-
tiale i den sejlende husbåd, som 
med sin lille dieselmotor med 
75 hestekræfter må sejles af 
personer uden 
skipper-eksa-
men.

Det nye pro-
dukt er en 15 
meter lang og 
4,5 meter bred 
båd med en 55 
kvadratmeter 
lejlighed inde-
holdende ba-
deværelse, soveværelse, ekstra 
værelse og kombineret køk-
ken og stue samt et overdæk-
ket  agterdæk på 10 kvadratme-
ter foruden 55 kvadratmeter 

 soldæk på første sal. Prisen er 
godt 3 mio. kr. mod 2,4 mio. 
kr. for de traditionelle husbåde 
med 105 kvadratmeter bolig, 
men ingen motor osv. 

Ekstraudgif-
ten skyldes 
omkostninger-
ne til motor og 
andet nødven-
digt på et skib 
– lanterner, 
lænsepumpe, 
sikkerhedsud-
styr osv.

Seasight og 
fl ere andre virksomheder gik i 
gang med udvikling og produkti-
on af husbåde, da kommunal- og 
landspolitikere for nogle år siden 
efterlyste nye muligheder for ud-

nyttelse af mange ofte meget lidt 
benyttede eller nærmest forladte 
havne rundt om i landet. 

Kostbar udvikling

Carl Erik Kristensen forklarer, 
at et af problemerne med at få 
gang i afsætningen af husbå-
dene – ud over de juridiske og 
bureaukratiske spidsfi ndighe-
der – har været, at det har været 
nødvendigt at gennemføre om-
fattende projekter. Og dét kræ-
ver en kostbar udviklingsind-
sats, som en mindre virksomhed 
sjældent har ressourcer til.

»Vores sejlende husbåde kan 
sælges enkeltvis, og køberen 
kan så fortøje den, hvor han har 
lyst. På samme måde som med 

Sejlende 
husbåde 

skal 
kickstarte 

salg

»Vores sejlende husbåde 
kan sælges enkeltvis, og 
køberen kan så fortøje 
den, hvor han har lyst. 

På samme måde som med 
eksempelvis lystfartøjer«

Mange steder tillades ikke 
fastliggende husbåde, 

så Hvide Sande-værft laver nu 
et skib med lejlighed
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eksempelvis lystfartøjer,« siger 
salgs- og marketingchefen.

Han betoner også, at der er 
mulighed for erhvervsmæssig 
udlejning og for at løfte mom-
sen af investeringen. Derfor er 
Seasight også klar med en pak-
keløsning indeholdende båd, 
udlejning, opsyn, service osv., 
og Kristensen har så et håb om, 
at en del investorer ser mulig-
hederne for at købe den sejlen-
de husbåd til eget brug efter en 
årrække med udlejning.

I hvert fald skal der noget til, 
hvis Seasight skal have gang i 
dén del af sin forretning.

Salget af husbåde er slet ik-
ke boomet, sådan som mange 
ellers forudså for en håndfuld 
år siden. Ifølge Carl Erik Kri-
stensen skyldes det, at davæ-

rende miljøminister Hans Chr. 
Schmidt som en af sine sidste 
embedshandlinger besværlig-
gjorde udvikling af husbåds-
projekter udenfor byzone.

»Vi har solgt seks af vores op-
rindelige husbåde til placering i 
Hvide Sande og ni til placering i 
Bork på den anden side af Ring-
købing Fjord. Dertil kommer, 
at vi har produceret til andre 
udbydere samt afsat en smule i 
udlandet. Men undervejs miste-
de vi mere eller mindre modet 
og »gik på land« med produkti-
on af elementer til dels byggeri, 
dels jernindustrien, fordi mu-
lighederne her var meget stør-
re. Nu tror vi på det igen,« fast-
slår Carl Erik Kristensen.

bjarne.bang@borsen.dk
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Salgs- og marketingschef 
Carl Erik Kristensen fotograferet 
i Tyskerhavnen i Hvide Sande 
ved plads for husbåde til udlejning: 
»Nu tror vi på det igen,« siger han 
om virksomhedens nye sejlende 
husbåde. Foto: Robert Attermann

Seasights nye 
produkt er 

en 15 meter lang 
og 4,5 meter 

bred båd med en 
55 kvadratmeter 

lejlighed 
indeholdende 
badeværelse, 

soveværelse, ekstra 
værelse og 

kombineret køkken 
og stue samt 

et overdækket 
agterdæk på 

10 kvadratmeter 
foruden 

55 kvadratmeter 
soldæk på første sal.

Husbåde repræsenterer frihed, 
og der er helt klart et segment, 
som er interesserede i den type 
vuggende bolig.

Det fastslår seniorforsker ved 
Institut for Fremtidsforskning 
Anders Bjerre, som bl.a. har la-
vet et projekt om fremtidens by 
og bolig. Men der er problemer 
og barrierer.

»Der er kunder både nu og i 
fremtiden. Ingen tvivl om det. 
Men det er jo en lidt svær én, 
som det kan være svært at passe 
ind i samfundet generelt og på 
de allermest attraktive placerin-
ger. Hvor bor man, hvis man ek-
sempelvis fl ytter rundt med sin 
båd – i dag skal vi jo alle sammen 
have en bopæl i en kommune, 
hvor vi er registreret, skal betale 

skat eller måske have hjælp. Og 
hvor er det ønskeligt – og lovligt 
– at folk bor på vandet? Tilladel-
ser til at placere mange husbåde 
i et bestemt område er mange 
kommuner nok også lidt forsig-
tige med. Det er jo vigtigt, om 
det er pænt. Hvis man investe-
rer i et dyrt virksomheds domicil 
ved vandet,  så er man selvføl-
gelig interesset i, at  udsigten 
ikke  ændrer sig,« siger Anders 
 Bjerre.

Der skal være kontrol

Han påpeger, at for mange lyder 
det spændende med husbåde i 
et område. Lidt liv vil man jo og-
så gerne have i havne og andre 
steder. Men der skal være kon-

trol med det. Sådan lidt fi rkan-
tet sagt, så vil man »gerne have 
styr på, hvor pittoresk det skal 
være,« som seniorforskeren ud-
trykker det.

Et miljø som Christiania er 
jo også spændende, men det er 
ikke alle, der gerne vil have det 
som nabo. Seasight-modellen 
med at bygge mere bekvemme 
lejligheder end der normalt fi n-
des på både, der kan sejle, synes 
Anders Bjerre lyder interessant. 

Men er man alle steder inte-
resserede i at have folk boende 
permanent i en lystbådehavn, 
spørger han og slår fast, at der 
generelt på området med hus-
både er brug for at få udviklet 
nogle tilpas smidige regler, der 
tager hensyn til alle parter.  BB

Stille vuggende boligmarked
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