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FORSKELLIGE 
FORVENTNINGER 

 
• Vores sommerhus-

bænk 

•  - Og vores nabos…. 



PLANLOVEN & 

SOMMERHUSOMRÅDERNE 

• Opdeling i byzone-, landzone- og 
sommerhusområder. 
 

• Sommerhusområderne skal fastholdes til 
rekreative og fritidsmæssige formål og er 
derfor omfattet af særlige regler. 
(Naturstyrelsen) 
 

• Dette for at sikre at boligerne som 
udgangspunkt kun anvendes i sommerhalvåret 
og kortere ophold i vinterhalvåret. 
 

• Reglerne skal også medvirke til, at der ikke 
opstår et uhensigtsmæssigt pres for at 
udlægge nye sommerhusområder. 



SOMMERHUSOMRÅDERNES 

ANVENDELSE I DAG 



TENDENSER 

I SOMMERHUSOMRÅDERNE 



PARCELHUSENES 

INDMARCH 



FLERE 

HELÅRSBEBOELSER 



RISIKO FOR 

KULTURSAMMENSTØD 



SAMFUNDSØKONOMISK 

DILEMMA 

• Belastning af de kommunale 
budgetter til drift, servicering 
mv. 
 

• Ønske om flere skatteborgere 



ET 

PARADOKS 

• Affolkning af 
landdistrikterne 
 

• Tilflytning til sommerhus-
områderne 



ER PLANLOVEN GEARET  
TIL DE NYE TENDENSER? 



HVIS PLANLOVEN 

ER GOD NOK…. 

• Udarbejdelse af bevarende lokalplaner. 
 

• Konsekvent administration af lokalplaner og 
byggelov. 
 

• Administration af planlovens § 40 – 42 i 
overensstemmelse med lovens intention. 
 

• Løbende dialog og forventningsafklaring. 

Eksisterende muligheder: 



STRØTANKER… 
 

• Skal der sættes loft på antallet af 
helårsanvendelser i hele eller dele af 
sommerhusområderne for at bevare den 
rekreative intention? 
 

• Skal moderne bekvemmeligheder forbydes i 
særlige kulturmiljøer for at bibeholde 
autenticiteten og områdets  

 historiske fortælleværdi? 



HVIS PLANLOVEN 

IKKE VIRKER… 

• Sammensmeltning af landzone- og 
sommerhusområderne 
 

• Mulighed for friboliger i både landzone- og 
sommerhusområder 

 

Ændring af planloven i takt med 

samfundsændringerne: 



TID TIL 

REFLEKTION 

• Skal sommerhusområderne fastholdes primært til 
rekreative formål – eller er tiden løbet fra det 
ønske? 
 

• Skal de originale kulturmiljøer bevares – eller er 
drømmen om det lille træhus med das og 
havebruser netop det - blot en drøm? 
 

• Skal fremskridtet og ønsket om større, bedre og 
fuldmurede huse tillades i nogle områder og ikke i 
andre? 
 

• Er vi, borgerne, brugerne og kommunerne beredte 
og villige til at imødekomme følgerne af en fortsat 
urbanisering af sommerhusområderne?    

 



SPØRGSMÅL 
 


