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Covid-19 
lukker 
seminarer 
To planlagte medlemsse-
minarer i november er 
desværre aflyst. Det skyldes 
forværringen af corona-
pandemien og det ny for-
samlingsloft på ti personer. 
Aflysningerne gælder se-
minaret om bestyrelsesar-
bejde, der var programsat 
lørdag den 28. november i 
Middelfart, og et hjemme-
sideseminar, ligeledes i 
november.  
Også FLs bestyrelsesmøde 
den 27. november er taget 
af kalenderen. FL vender 
tilbage med nye datoer, 
når det igen er forsvarligt at 
gennemføre arrangemen-
terne.

Erhvervsstyrelsen	har	haft	udkast	til	to	vejledninger	på	sommerhusområdet	i	høring.		

Sommerhusvejledninger i høring:  

Pilen peger mod særskilt 
placering af megasommerhuse 
Forslag om at adskille de store sommerhuse fra de 
traditionelle fritidshuse går igen i mange høringssvar. 
Især ét træk går igen i de svar, Erhvervsstyrelsen har modtaget ved en 
høring af to udkast til vejledninger på sommerhusområdet: de meget 
store sommerhuse med plads til 20 gæster eller flere kan med fordel 
placeres uden for de traditionelle sommerhusområder. Det vil løse 
problemer med håndtering af spildevand, store trafikmængder, støj og 
andre gener for naboerne, som megasommerhusene typisk bringer med 
sig. 
Det viser en analyse af i alt 59 høringssvar, som FL har gennemført. 
Svarene kommer fra offentlige myndigheder, kommuner, landsdækkende 
interesseorganisationer, lokale sammenslutninger af grundejerforeninger 
og lokale turismesammenslutninger. Blandt afsenderne findes både 
tilhængere og modstandere af de store sommerhuse. 
Forskellige begrundelser 
– Der peges i mange af høringssvarene på, at megasommerhuse med 
fordel kan placeres adskilt fra traditionelle sommerhuse. Begrundelserne 
er forskellige, men ikke uforenelige, siger FLs formand Johs Chr 
Johansen, der har analyseret svarene. 
– Nogle svar undlader at tage stilling til placering af megasommerhuse, 
men det har heller ikke været en del af høringen. Af de 48 svar, der 
indeholder substantielle bemærkninger, peger de 21 uopfordret på en 
placering af megasommerhuse i særskilte områder som en løsning på 
udfordringen med megasommerhuse. Der er al mulig grund til at 
forvente, at de organisationer, der har undladt at forholde sig til 
spørgsmålet om placering, vil kunne tilslutte sig et sådant ønske, idet det 
vil løse de konflikter, der er under opbygning i sommerlandet, siger FLs 
formand.       
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Nyt sommerhus på     
331 m2 skyder op  
ved Marielyst 
Familien Bernholm troe-
de, de havde fået nøg-
len til paradis, da de i 
sommer rykkede ind i 
deres nybyggede som-
merhus ved Marielyst på 
Falster. 
Men glæden blev kort. 
Guldborgsund Kommu-
ne har nemlig givet tilla-
delse til, at der opføres 
et 331 m2 stort sommer-
hus på nabogrunden. 
Huset får plads til op til 
30 overnattende gæster. 
- Vi frygter alle de unge 
mennesker, der kommer 
herned og lejer et fest-
hus, siger Peter Bernholm 
til TV2 Øst. 
Tilladelse undrer 
At kommunen har givet 
tilladelse til at opføre et 
megasommerhus, un-
drer ham. Efter Peter 
Bernholms opfattelse 
giver lokalplanen kun 
mulighed for at opføre 
familiesommerhuse i om-
rådet.   
Sagen er blot den sene-
ste i række, hvor Guld-
borgsund Kommune 
ifølge sommerhusejerne 
har handlet i strid med 
lokalplanen, og deres 
tillid til kommunen kan 
ligge på et meget lille 
sted. 
Afviser kritikken 
Guldborgsunds kommu-
naldirektør Søren Bonde 
afviser kritikken. Han er 
overbevist om, at kom-
munen har loven på sin 
side. 
– Vi giver en byggetilla-
delse, hvis den lever op 
til lokalplanen, og det 
gør den her, siger han til 
TV2 Øst.  

Idyllen bliver ødelagt 

Ansvaret for en sådan placering ligger dog hos kommunerne, understreger 
erhvervsminister Simon Kollerup (S) i et svar til en grundejerforening, der 
kommer med netop dette forslag. 
– Ministerens svar er korrekt. Men planloven og sommerhusloven er nu en 
gang ministerens ansvar. Og intet forhindrer ham i at foreslå en ændring 
af planlov og sommerhuslov, der sikrer, at megasommerhuse opføres ad-
skilt fra traditionelle sommerhusområder og underkastes en anden lovgiv-
ning end sommerhusloven. 
Pinlig diskussion 
– FL har intet imod, at sommerhusejere udlejer deres hus. Men ministeren 
skylder den mere end halve million sommerhusejere, der benytter deres 
huse rekreativt, at sikre, at det kan ske i fred og ro. Vælger Simon Kol-
lerup at gøre det, kan han samtidig undgå den nærmest pinlige diskussion 
om, hvordan 41 ugers udlejning af et megasommerhus med en samlet le-
jeindtægt efter skat, der nærmer sig en årsløn, kan betegnes som andet 
end erhvervsmæssig. Ifølge sommerhusloven må erhvervsmæssig udlej-
ning af sommerhuse ikke finde sted. 
– Endelig kan erhvervsministeren demontere truslen mod den særlige 
danske sommerhusregel, der begrænser udlændinges opkøb af sommerhu-
se i Danmark. Falder den regel, vil prisen på sommerhuse eksplodere, 
siger Johs Chr Johansen. 

35 uger blev til 41 
I Erhvervsstyrelsens oprindelige udkast til vejledningen om udlejning var 
den maksimale udlejningsperiode sat til 35 uger. 
Men efter protester fra bl.a. kommuner, organisationer og en række 
turismeerhverv valgte erhvervsminister Simon Kollerup (S) umiddelbart 
inden et samråd i Erhvervsudvalget at forlænge den maksimale udlej-
ningsperiode med seks uger. Nu må man leje sit sommerhus ud i op til 41 
uger. Det er desuden et krav, at ejeren selv benytter det i to uger ud over 
de 41. 
Turismen er afgørende 
– Mange butikker og erhvervsdrivende er afhængige af den danske turis-
me, og det er afgørende, at vi fremmer virkelysten og driften i vores små 
byer. Derfor er det vigtigt, at vi finder den rigtige balance, så danske 
sommerhusejere kan leje deres sommerhus ud, når de ikke selv bruger 
det, uden at det bliver erhvervsmæssig udlejning. Turismen er afgørende 
for landdistrikterne, og derfor skal grænsen være fair og retfærdig, siger 
erhvervsminister i en pressemeddelelse om ændringen. 
Udlejning over 41 uger betragtes i udgangspunktet som erhverv, under-
streger minsteren. 
    

https://www.tv2east.dk/guldborgsund/nyt-stort-sommerhus-skaber-nye-store-frustrationer-det-er-jo-idyllen-der-bliver
https://www.tv2east.dk/guldborgsund/nyt-stort-sommerhus-skaber-nye-store-frustrationer-det-er-jo-idyllen-der-bliver
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Thorup Strand Øst 
frygter flere store 
sommerhuse 
Et sommerhus på 242 m2 
ved Thorup Strand i 
Nordjylland har fået de 
lokale grundejere op i 
det røde felt. De frygter, 
at der kommer flere 
store huse i et område, 
hvor den gennemsnitlige 
størrelse på sommerhuse 
er 120 m2.  
- Jeg er bekymret for 
udviklingen, hvis der bli-
ver lukket op for party-
sommerhuse i vores om-
råde, siger foreningens 
formand Hans Gro Han-
sen til TV Nord. 
- De passer slet ikke ind 
her, og vi undrer os over, 
at kommunen overho-
vedet vil give en tilladel-
se til sådan et byggeri. 
I det grundlag for eksi-
sterende og fremtidige 
sommerhusområder, som 
Jammerbugt Kommune 
selv har udarbejdet, står 
nemlig, at sommerhuse 
bør have en maksimal 
størrelse på 180 m2. 
Et lighedsprincip 
Alligevel er der givet dis-
pensation til det nye 
byggeri. Ifølge borgme-
ster Mogens Gade (V) 
skyldes det, at der tidli-
gere er givet mange 
dispensationer. 
– I kommunal forvaltning 
er der noget, der hedder 
lighedsprincip. Så hvis 
nogle har fået lov, skal 
andre også have det, 
siger han til TV Nord. 
Vil se på reglerne 
Mogens Gade vil dog 
gerne se på, om regler-
ne er, som de skal være.  
– Store sommerhuse er 
ikke vores primære øn-
ske. Det her giver anled-
ning til, at vi vil kigge på 
det i vores tekniske ud-
valg.

Hvor stort er et stort sommerhus?  
Erhvervsstyrelsens udkast til vejledning om udlejning af sommerhuse er 
på flere punkter uklar. 
F.eks. hedder det, at “hvis en familie udlejer mere end ét stort sommer-
hus, vil det blive anset for at være erhvervsmæssig udlejning.” Det frem-
går dog ikke, hvor mange m2 et sommerhus skal brede sig på for at blive 
betragtet som stort i vejledningens forstand. 
– I høringssvarene peges der på, at et sommerhus på 150 m2 ikke nødven-
digvis er et meget stort sommerhus. Det skal vi have kigget nærmere på, 
inden vi lægger os fast, siger erhvervsminister Simon Kollerup til Ritzau.  
For at få præciseret denne uklarhed vil ministeren nedsætte en arbejds-
gruppe, der skal se på, hvad et stort sommerhus er. FL er inviteret til at 
deltage. Indtil gruppen har afsluttet sit arbejde, vil Erhvervsstyrelsen ud-
stede vejledningen uden en præcis grænseværdi på dette område, oply-
ser ministeren.   

  

DN	foreslår,	at	staten	udarbejder	en	vejledning	om	natur	i	sommerhusområder.	
Hvis	kæmpehuse	fortsat	skal	reguleres	efter	reglerne	om	sommerhuse,	bør	vejled-
ningen	også	indeholde	anbefalinger	omkring	sikring	af	og	planlægning	for	natur	
og	miljøforhold.	 

Danmarks	Naturfredningsforening:			

Kæmpehusene er ikke 
sommerhuse i gængs forstand 
Kæmpehuse til massiv udlejning hører ikke hjemme i sommerhusområ-
derne. Derfor bør de heller ikke reguleres som sommerhuse, men efter 
anden lovgivning der bedre afspejler deres anvendelse til feriecenterlig-
nende formål. 
Det mener Danmarks Naturfredningsforening, DN. I sit høringssvar til Er-
hvervsstyrelsen skriver foreningen bl.a.: 
”Problemerne omkring kæmpesommerhusene drejer sig primært om, at 
husene tillades opført i sommerhusområder, og at de forsøges reguleret 
efter regler om sommerhuse, selv om der reelt ikke er tale om en anven-
delse, der harmonerer med sommerhusformål. Kæmpehusene bør i stedet 
reguleres efter andre regler, der bedre afspejler deres formål og anven-
delse.”  
Vækst og udvikling ligger uden for lovens rammer 
DN finder det også problematisk, når det i vejledningen om kommunernes 
planlægning for store sommerhuse allerede på første side pointeres, at 
nye sommerhuse er med til at skabe vækst og udvikling i lokalsamfundene 
og styrke den danske kyst- og naturturisme.    
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FL med på råd i 
lokal strid om 
megasommerhuse 
GF Fiskervej/Dalmose 
ved Mommark Strand på 
Als har søgt FLs bistand i 
en sag om megasom-
merhuse og øget trafik. 
Sønderborg Kommune 
og firmaet Skanlux, der 
står for byggeriet af 13 
store sommerhuse på et 
tilgrænsende område, 
insisterer på, at en eksi-
sterende grusvej skal 
fungere som adgangsvej 
til de nye huse. 
Dialog udeblev 
Vejen er ifølge grund-
ejerforeningen absolut 
ikke dimensioneret til de 
trafikmængder, som føl-
ger med de store som-
merhuse. 
– Men hverken Sønder-
borg Kommune eller 
Skanlux kan åbenbart se 
andre tilkørselsmulighe-
der. De har heller ikke  
ønsket nogen yderligere 
dialog om spørgsmålet, 
fortæller medlem af FLs 
bestyrelse, Sten Scheller, 
som var inviteret med til 
generalforsamlingen i GF 
Fiskervej/Dalmose i ok-
tober. 
Stor ros til FL 
– Deltagerne var meget 
indignerede over den 
manglende dialog. De 
vil nu bede politikerne i 
Sønderborg Kommune 
om at få en anden tilkør-
selsmulighed. Og jeg 
anbefalede dem at 
vende dette med FL, 
inden de går videre 
med sagen. 
Foreningen gav i øvrigt 
udtryk for stor tilfredshed 
med FLs indsats. 
– Vi har fået valuta for 
kontingentet, lød en 
bemærkning fra salen.

“Lovgivningen om sommerhuse er ikke lagt an på, at de skal være et 
væksttiltag med det formål at skabe udvikling. Loven har som formål at 
sikre den almindelige dansker adgang til et sommerhus, og den danske 
sommerhusregel er netop indført for at holde priserne nede til gavn for 
flertallet.” 
DN foreslår bl.a., at reglerne for udlejning af sommerhuse udformes såle-
des, at der er en tydeligere sammenhæng mellem formålet med sommer-
husområderne og de opstillede regler. Og at dette afspejles i både antal-
let af huse, der kan udlejes, længden af udlejningsperioden og loftet 
over indtjeningen, jf. sommerhusloven. 

Hvad mener politikerne                 
på Christiansborg? 
Nyhedsbrevet har spurgt to politikere fra hver sin side af Folketingssalen 
om deres holdning til den danske sommerhusregel, placeringen af mega-
sommerhuse, og om hvornår udlejning kan kaldes erhvervsmæssig. 

Anni Matthiesen, Venstre: 
Danmark har en særregel, der begrænser udlændinges adgang til at købe 
sommerhus i Danmark. Skal denne regel opretholdes? 
– Ja. Jeg mener fortsat, at der skal være mulighed for at give dispensa-
tion til, at udlændinge kan købe sommerhuse i Danmark. Men jeg vil i 
samme ombæring gerne sige, at vi i Venstre følger de seneste års stigen-
de antal af dispensationer meget nøje. For det skal selvfølgelig ikke tage 
overhånd.  
Vil en en ændring af planloven, der fastlægger, at megasommerhuse skal 
placeres i særlige områder adskilt fra traditionelle sommerhusområder, 
kunne løse de problemer, som mange sommerhusejere oplever med me-
gasommerhuse? 
– Det er jeg oprigtigt i tvivl om. Det kan godt tænkes, at man kan afhjæl-
pe nogle af de gener, som sommerhusejere oplever i forhold til mega-
sommerhuse. Men jeg tror, at eksempelvis sommerens støj i sommerhus-
områder fortsat vil finde sted. Den vil ikke nødvendigvis flytte med mega-
sommerhusene, hvis man flytter dem. Det er helt klart kommunernes an-
svar at tænke disse udfordringer igennem i forbindelse med planlægnin-
gen. 
Mener du, at mange ugers udlejning af ét eller flere megasommerhuse, 
hvor den årlige indtægt efter skat kan udgøre betydeligt mere end en 
gennemsnitlig årsløn, skal betragtes som erhvervsmæssig udlejning?  
– Vi har for nuværende gældende retningslinjer for, hvornår udlejning af 
et privat sommerhus betragtes som erhvervsmæssig udlejning. Her kan 
man selvfølgelig altid diskutere, om man har ramt den rigtige grænse.  
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Foto: Xenia Wieth 

Trine Schøning Torp, Socialistisk Folkeparti: 
Danmark har en særregel, der begrænser udlændinges adgang til at købe 
sommerhus i Danmark. Mener du, at denne regel skal opretholdes? 
– Særreglen beskytter vores unikke sommerhusområder imod spekulation 
fra udenlandske investorer, som vil presse priserne for at eje og leje et 
sommerhus i vejret. Den danske sommerhustradition har gjort det muligt 
for den almindelige dansker at have råd til at købe et sommerhus og nyde 
de smukke naturområder, sommerhusene ligger i. Jeg er meget bekymret 
for, hvis den særregel forsvinder. Det vil ændre karakteren af områderne 
– kig bare til andre europæiske lande. 
Megasommerhuse placeret i traditionelle sommerhusområder giver i sti-
gende grad anledning til konflikter med naboerne, bl.a. i forhold til støj 
og øget trafik. Bør man ændre planloven, så megasommerhuse skal pla-
ceres i særskilte områder – væk fra de traditionelle sommerhusområder? 
– Roen og freden i de traditionelle sommerhusområder afhænger af gensi-
dig respekt, godt naboskab og moderat belastning af området. Så det 
kunne være en mulighed at placere huse med mange mennesker i særlige 
områder. Men hvis der er tale om en decideret udlejningsforretning og 
ikke udlejning som supplement til eget brug, bør det reguleres som så-
dan, frem for efter sommerhusloven. Det er konkurrenceforvridende over 
for f.eks. feriecentre, kroer og hoteller, at udlejere af disse huse ikke er 
underlagt samme regler som dem. 
Er sommerhusudlejning, der indbringer en indtægt på mere end en 
årsløn, efter din opfattelse erhvervsmæssig udlejning? 
– Det virker jo åbenlyst, at de huse primært er opført for at tjene penge 
på at leje massivt ud. Jeg har meget svært ved at se, at der skulle være 
tale om udlejning som supplement til eget brug, sådan som sommerhuslo-
ven kræver det. Og når man samtidig ser, hvordan investeringsprojekter-
ne for disse huse markedsføres, og husene bygges som ensartede koncep-
ter, bør det være klart for de fleste, at der er tale om at skabe en forret-
ning og ikke om at være almindelig sommerhusejer, der måske lejer sit 
hus ud en gang imellem. 
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Rømø siger nej tak  
til kæmpehuse 
Står det til grundejerfor-
eningerne på vadehavs-
øen Rømø, bliver der 
ikke bygget megasom-
merhuse i deres bagha-
ver.  
- Det passer ikke til et 
område som vores, hvor 
man har mange etable-
rede sommerhuse på 
grunde, der er på 2.500 
m2. Folk kommer her, 
fordi de gerne vil nyde 
roen og naturen, siger 
Lars Thomsen, der er 
formand for grundejer-
foreningen Kromose Syd, 
til DR Syd- og Sønderjyl-
land. 

Frygter larm og trafik 
- Hos os har vi 70 parcel-
ler, som er ejet af dan-
skere. Vi har et godt na-
boskab, og vi er bange 
for, at store sommerhuse 
skaber for meget larm 
og meget trafik, siger 
Lars Thomsen.  

Ser på særskilt placering 
Hans udmelding er en 
reaktion på en fore-
spørgsel fra udlejnings-
bureauerne til Tønder 
Kommune. I dag må 
sommerhuse i kommu-
nen være på maks. 150 
m2, og det er alt for lidt, 
mener bureauerne. Der-
for er Tønder Kommune 
nu begyndt at se på et 
nyt udstykningsområde. 
Her er der plads til 13 
sommerhuse i klassen op 
til 250 m2. 
- Vi har jo en interesse i 
at udvide turismesæso-
nen. Men i dag har vi 
ikke de rigtige huse, så 
eksempelvis tre genera-
tioner kan tage afsted 
sammen en uge på fe-
rie, siger Keld Hansen, 
der er direktør for Teknik 
og Miljø i Tønder Kom-
mune, til DR.  
Rømø siger nej

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/tyskerne-kraever-flere-og-stoerre-sommerhuse-med-luksus-paa-roemoe-lokale
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/tyskerne-kraever-flere-og-stoerre-sommerhuse-med-luksus-paa-roemoe-lokale
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Eksperter efterlyser samlet plan for kystbeskyttelse: 

Vandet stopper ikke 
ved kommunegrænsen

Kystsikring	er	for	stor	en	opgave	for	den	enkelte	kommune.	Der	er	brug	for	en	
overordnet	faglig	styring,	mener	både	eksperter	og	politikere.			

Sæsonen for storme og oversvømmelser er over os, og mange grund-
ejere i udsatte områder kan se frem til at gennemleve endnu et vin-
terhalvår i frygt for vandets hærgen. 
Men det er ikke rimeligt, at borgerne risikerer at miste deres ejendom 
på grund af manglende kystsikring. Derfor skal vi have en samlet, 
landsdækkende plan for området, påpeger både eksperter og politike-
re over for DR. 
– For hvert år der går, bliver der bygget noget, der ikke skulle have 
været bygget. Så jo før der kommer en plan, jo før kan man også be-
gynde at planlægge fremadrettet, siger professor Karsten Arnbjerg  
Nielsen fra DTU-Miljø til DR. 
For små til at løfte opgaven 
Ansvaret for kystsikring har siden 2018 ligget hos kommunerne, og et af 
de store problemer ved dét er, at en stormflod typisk vil ramme en 
meget stor kyststrækning. 
- Hver enkelt kommune er simpelthen for lille et område. Dels vil over-
svømmelsen dække et større område, så der er andre kommuner, man 
skal forholde sig til i kystplanen. Desuden er det for svært for den en-
kelte kommune at træffe beslutninger, der tilgodeser de overordnede 
samfundshensyn, siger Karsten Arnbjerg Nielsen. 
Faglig styring nødvendig  
Hans synspunkt bakkes op af borgmester Mogens Gade (V) fra 
Jammerbugt Kommune. 
- Der er brug for en overordnet faglig styring. For alle de kompetencer 
kan vi naturligvis ikke have som kommune. Den overordnede faglighed 
må komme centralt fra. De må komme med forslag til løsninger, og så 
må vi finde ud af, hvem der skal finansiere det efterfølgende, siger 
Mogens Gade. 
Indgår i samlet plan 
En særskilt plan for kystsikring har dog ikke topprioritet hos 
miljøminister Lea Wermelin (S): 
- Set i lyset af klimaforandringerne, som jo også har givet voldsommere 
vejr med oversvømmelser i Danmark, mener vi, der er behov for en 
samlet plan for klimatilpasning, herunder kystsikring. Den er vi gået i 
gang med, siger Lea Wermelin til DR.  
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Bedre naturadgang 
for 15 mill. kr. 
Det skal være lettere at 
komme ud og nyde na-
turen. Derfor har Frilufts-
rådet uddelt 15 mill. kr. til 
35 forskellige projekter 
over hele landet. 
Pengene gives bl.a. som 
tilskud til handicapvenli-
ge stier, stier i svært til-
gængelige naturområ-
der og træ- og bade-
broer, der gør det nem-
mere at komme i eller 
op af vandet. 
Desuden skal der etable-
res en hotline, hvor bor-
gerne kan anmelde 
ulovlige forhindringer for 
adgang til naturen. 

Mere naturadgang   

https://friluftsraadet.dk/nyheder/35-projekter-skal-skabe-bedre-adgang-til-naturen
https://friluftsraadet.dk/nyheder/35-projekter-skal-skabe-bedre-adgang-til-naturen
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Salget	af	sommerhuse	i	perioden	januar-august	steg	i	2020	med	hele	57	pct.	i	
forhold	til	samme	periode	året	før.		

Flere sommerhuse solgt i 
januar-august 2020 end i 
hele 2019 
I nogle kommuner er salget steget med mere end 50 pct.  
Landets ejendomsmæglere har i de første otte måneder af 2020 solgt 
flere sommerhuse end i hele 2019. Stigningen er på hele 57 pct. i for-
hold til samme periode året før, viser nye handelstal fra boligportalen 
Boligsiden.  
Fra januar til august 2020 har landets ejendomsmæglere solgt 10.968 
sommerhuse. I hele 2019 blev der solgt 10.225 sommerhuse.  
– Allerede inden corona kom til Danmark, var sommerhussalget højere 
end normalt, men henover foråret og sommeren blev der solgt ekstra-
ordinært mange sommerhuse, siger kommunikationsdirektør hos Bo-
ligsiden, Birgit Daetz. 
Corona og klimahensyn 
– De strikse rejserestriktioner og hensynet til klimaet har gjort det 
både nødvendigt og moderne at holde ferie i Danmark. Alligevel er det 
helt vildt, at salget allerede efter otte måneder er højere end sidste 
år, siger Birgit Daetz.   
Alene i august måned bleve der solgt lidt under 1.400 sommerhuse – 25 
pct. flere end i samme måned sidste år. Dermed har sommerhussalget i 
alle årets måneder til og med august overgået den tilsvarende måned i 
2019.  
– Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at samtlige måneder er bedre 
end året før. Men i betragtning af, at salget i 2019 var det hidtil bedste 
år for sommerhussalget siden finanskrisen, er det nærmest exceptio-
nelt, siger Birgit Daetz. 
Ser man på fordelingen på kommuner, tegner Vordingborg med 115 pct. 
sig for den suverænt største stigning i forhold til 2019. På de næste 
pladser ligger Middelfart med 109 pct. og Sønderborg med 105 pct. I 32 
kommuner er salget af sommerhuse i perioden steget med 50 pct. eller 
mere. 

boligsiden.dk  

Færre sommer-
huse venter læn-
ge på en køber 
Langt færre sommerhu-
se ligger i dag til salg i 
mere end et år. 
I sommeren 2012 havde 
næsten halvdelen af 
sommerhusene på mar-
kedet været til salg i et 
år eller mere. I dag er 
andelen nede på 25 
pct. 

10 år på markedet 
Der findes dog stadig 
huse, som ingen tilsyne-
ladende vil have. Bolig-
portalen Boligsiden har   
fundet frem til 28 som-
merhuse, der har været 
til salg i mere end ti år. 
De fleste ligger i Hirtshals, 
på Mors og i Harboøre, 
og nogle af dem er vil-
laer, der kan købes som 
både helårsbolig og som 
sommerhus. 

FAQ på FLs 
hjemmeside 
Spørgsmål og svar om 
emner af almen interes-
se for FLs medlemmer er 
nu tilgængelige på FLs 
hjemmeside.  
Under menupunktet FAQ 
på mitfritidshus.dk kan 
man bl.a. finde FLs svar 
om tolkning af naturbe-
skyttelsesloven, hegns-
problemer, vejledning i 
konkrete sager af for-
eningsmæssig karakter, 
og fortolkning af dekla-
rationer og lokalplaner. 
Det er ikke ualmindeligt, 
at nogle spørgsmål bun-
der i indbyrdes stridighe-
der i en forening. I så-
danne sager fortolker og 
rådgiver FL neutralt og 
fair og foreslår i nogle 
tilfælde løsninger, der 
kan forebygge konflikter. 

https://www.boligsiden.dk/landingpages/landing?itemtype=400
https://www.boligsiden.dk/landingpages/landing?itemtype=400
http://mitfritidshus.dk
http://mitfritidshus.dk
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Mit Fritidshus sendes til alle bestyrelsesmedlemmer i FLs medlemsforeninger, samt til andre aktive i medlemsfore-
ningerne, der ønsker at modtage nyhedsbrevet. 

Udgiver: Fritidshusejernes Landsforening (FL), www.mitfritidshus.dk   
Ansvarshavende: FLs Formand Johs Chr Johansen 
Redaktion: Journalist Xenia Wieth  
Kontakt: redaktion@mitfritidshus.dk 

Ophavsret: 
Mit Fritidshus modtager stof under den forudsætning, at udgiver har den fulde – men ikke eksklusive – ophavsret. 
FLs medlemsforeninger er velkomne til at benytte artikler fra nyhedsbrevet med angivelse af Fritidshusejernes 
Landsforening som kilde.

Næste udgave af 
nyhedsbrevet udsen-
des primo 2021. 

Husk,	at	jeres	forening	kan	få	rabat	på										
medlemskontingentet,	hvis	I	skaffer	en	ny	med-
lemsforening	til	FL.	
Kontingentnedsættelsen	svarer	til	prisen	for		
forsikringspakke	1	i	et	år.		

Månedens Bolius-tip:

Få et 15-kantet anneks i haven 
Trækuben Workstation Cabin er ideel som hjemmekontor, gæsteværelse, legerum eller bare 
et sted at få lidt fred. Designet er ungarsk, og annekset kan stilles op på få dage. 

Workstation Cabin 
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https://www.bolius.dk/multiformet-anneks-i-haven-94214?utm_medium=referral&utm_source=fritidshusejerneslandsforening&utm_campaign=4620
https://www.bolius.dk/multiformet-anneks-i-haven-94214?utm_medium=referral&utm_source=fritidshusejerneslandsforening&utm_campaign=4620

