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Nyt FL-medlem 
Vi byder velkommen til: 
• Aa Grundejer- og 

beboerforening, Assens 

Mere bæredygtige sommerhuse, tak!  
Danske fritidsboliger har fået vokseværk. I perioden fra 2010 til 2020 
er husene i gennemsnit blevet 20 m2 større, og i coronatiden kom 
der yderligere fart på. Faktisk ligner vores sommerhuse mere og 
mere helårshuse i størrelse og brug, og mange sommerhusområder 
får efterhånden karakter af bymæssig bebyggelse. 
Derfor bør kommunerne skele mere til bæredygtighed, når de plan-
lægger sommerhusområder. Ellers risikerer vi at miste de værdier, 
der gør sommerhuslivet attraktivt. Det understeger forskere fra Aal-
borg Universitet og Syddansk Universitet i en netop offentliggjort 
rapport. 
– For mange kommuner er sommerhuse afgørende for det lokale 
turismeerhverv, som bidrager til vækst og udvikling, siger en af for-
fatterne, professor ved Syddansk Universitet Anne Mette Hjalager. 
Beskyt de sårbare områder 
– Derfor er det vigtigt at planlægge nye sommerhusområder med 
fokus på bæredygtighed. Når vi tager i sommerhus, er det ofte for at 
nyde den uspolerede natur. Så den skal vi passe på f.eks. ved at sik-
re, at der ikke bygges i de mest sårbare områder. Der er brug for 
gode affaldssystemer og kloakering, som sikrer rent grundvand og 
badevand, og velisolerede huse som overflødiggør, at man skal fyre i 
sin brændeovn for at holde varmen, siger hun. 
Dertil kommer, at danskerne i stigende grad bruger sommerhusene 
også til hverdag og fest. 
– Det sætter ikke alene naturen, men også naboskabet under større 
pres. Der er brug for, at kommunerne i lokalplaner f.eks. definerer, 
hvor der må bygges store sommerhuse til udlejning, da dette kan 
resultere i mere liv og dermed støj i et område, siger Anne Mette 
Hjalager. 
Forfatterne har ved at kortlægge alle sommerhuse i Danmark kon-
stateret, at kun halvdelen af sommerhusene er omfattet af en lokal-
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Danskernes sommerhuse bliver større og ligner i stigende grad helårsboli-
ger. Det stiller større krav om bæredygtighed – både i planlægning og brug 
af sommerhusene, påpeger forskere fra Aalborg Universitet og Syddansk 
Universitet i ny rapport.
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Det får I som 
medlem af FL  
Medlemsforeninger i FL har 
adgang til en række fordele. 
I dette nummer handler det 
om kurser og seminarer.

Bestyrelses-
medlem –       
og hvad så? 
Som medlem af FL har I ad-
gang til at deltage i kurser, 
seminarer og temadage, 
arrangeret af FL. Emnerne er 
udvalgt og tilpasset efter 
dagens og morgendagens 
udfordringer for medlem-
merne. 
FL har med succes afviklet et 
par seminarer i bestyrelses-
arbejde, og nu udbydes 
endnu ét. Det holdes lørdag 
den 11. november på Hotel 
Park i Middelfart. 
De svære ord 
På programmet er bl.a. en 
præsentation af grundejer-
foreningers forsikringsbehov, 
og FLs advokat Michael  
Nathan vil forklare begreber 
som vedtægter, deklaratio-
ner og servitutter. Efter hans 
oplæg er der debat og dis-
kussion. 
Bestyrelsesarbejde i praksis 
Eftermiddagen er sat af til en 
praktisk øvelse, hvor delta-
gerne skal komme med for-
slag til løsninger på nogle 
problemer, som den fiktive 
medlemsforening GF 
Strandgården er løbet ind i. 
Seminaret har plads til 20 
deltagere, fortrinsvis fra fore-
ninger, der er medlemmer af 
FL. Der kan maksimalt delta-
ge to medlemmer pr. fore-
ning.  
Yderligere information og 
tilmelding på 
Bestyrelsesmedlem – og 
hvad så? 

plan. Det kan give konflikter, især når der opføres store sommerhu-
se. 
Rapporten viser desuden, at ca. en fjerdedel af sommerhusene er i 
risiko ved fremtidige klimahændelser som oversvømmelse og storm-
flod. Det øger behovet for udbygget kloakering. Samtidig betyder 
størrelsen på de nye sommerhuse, at de forbruger mere energi. 
Rapporten ser derfor også på, hvordan man via lovgivningen kan til-
skynde sommerhusenes brugere til at spare på strømmen. 

 

Forskningsprojektet er støttet af Realdania. 
Hent rapporten på bæredygtige sommerhuse.

Her ligger danskernes sommerhuse. Tallene er fra 2020. Illustration fra 
rapporten.

https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/sommerhuse-og-verdensmaal
https://www.mitfritidshus.dk/kurser-og-seminarer/seminarer-om-foreningsarbejde/
https://www.mitfritidshus.dk/kurser-og-seminarer/seminarer-om-foreningsarbejde/
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Velkommen i masteskoven 
Danmark skal digitaliseres, og over hele landet rejses master til mo-
bilantenner og andet teknisk udstyr – også i sommerhusområder. Så-
ledes har en række beboere i grundejerforeningen Baaring Ege ved 
Middelfart fået en 42 meter høj nabo i form af en antennemast. 
Og selv om Planklagenævnet hele to gange har erklæret masten 
ulovlig, står den der endnu. Første gang handlede det om, at Mid-
delfart Kommunes tilladelse til at opføre masten var givet på et for-
kert grundlag. I den seneste kendelse fra juni i år siger nævnet, at 
kommunens byggetilladelse til masten er i strid med lokalplanen. 
Lokalplanen giver mulighed for at opføre mindre, tekniske anlæg til 
brug for lokalområdet, men det er der ikke tale om her, vurderer 
nævnet. Masten, der ejes af en privat virksomhed, indgår i virksom-
hedens såkaldte IoT-netværk. IoT-teknologien gør det muligt for fysi-
ske genstande at udveksle data med andre enheder og systemer over 
internettet og kan benyttes i alt fra husholdningsmaskiner til indu-
strielle anlæg. 
Kommunen har bolden 
Men en opstilling af en antennemast til dette formål “er af så væ-
sentlig planlægningsmæssig betydning”, at den ikke kan etableres, 
med mindre lokalplanen specifikt giver mulighed for det. Det gør 
den ikke, og en dispensation er ikke en farbar vej, fordi anlægget 
falder uden for rammerne af lokalplanen, understreger Planklage-
nævnet i sin kendelse. Det er nu op til Middelfart Kommune at træf-
fe beslutning om mastens videre skæbne.   
To af dem, der har fået masten som nærmeste nabo, er Kirsten og 
Torben Knudsen. 

De kan ikke gå ud af huset uden at møde synet af den høje gitter-
mast, som tårner sig op mindre end 20 meter fra parrets  grund. 
Afventer udvalgsmøde 
– Jeg har i flere måneder forgæves forsøgt at få en afklaring  hos 
kommunen. Jeg har blandt andet søgt svar på, om det er overhove-
det er lovligt for operatøren bruge masten. Den blev nemlig først sat 
i drift, efter at Planklagenævnet havde erklæret den ulovlig. Men 
det eneste jeg har fået at vide er, at sagen skal diskuteres på et 
møde i Teknisk Udvalg den 11. oktober, siger Torben Knudsen. 
Her vil man formentlig sigte på en juridisk lovliggørelse af masten, 
vurderer han. Det vil indebære, at masten bliver stående.

Kirsten og Tor-
ben Knudsens 
nye nabo rager 
godt op i land-
skabet. De kan 
ikke forlade 
deres hus uden 
at få øje på 
den. Det tilhø-
rende teknik-
skab (skjult bag 
varevognen på 
foto) er place-
ret helt op til 
vejen, hvor det 
er mest synligt.

En tabersag 
Antennemaster er uvelkom-
ne, uanset hvor de skyder 
op. Det gælder også i Grib-
skov Kommune i Nordsjæl-
Iand, hvor en planlagt mast i 
sommerhusområdet Sandet 
har fået beboerne på barri-
kaderne. En af dem, Lars 
Marksø, kalder projektet 
hærværk og frygter, at 
ejendomspriserne vil falde i 
takt med masternes frem-
march.  
– Vi vil ikke have en mast 
herude. Man skal ikke bare 
kunne dispensere og påføre 
andre økonomisk skade, si-
ger han til sn.dk og tilføjer, at 
han er klar til at klage alle de 
steder, der kan klages. 
FL: Dialog er afgørende  
I FL har man bemærket, at 
stadig flere master opføres i 
natur- og sommerhusområ-
der. 
– Det er lidt af et dilemma, 
siger FLs næstformand Ivan 
Skouboe Munk til sn.dk. 
– På den ene side vil vi ger-
ne have en god mobildæk-
ning. Men masten skal helst 
stå lidt derfra, så den ikke 
skæmmer. En god dialog 
med kommunerne og en 
ordentlig høringsproces er 
helt afgørende. 
Møgsager  
Formanden for Planudvalget 
i Gribskov Kommune Bo Jul 
Nielsen (Rad.V.) kan godt 
forstå utilfredsheden. 
– Men staten kræver, at ud-
byderne leverer data og 
telefoni til dem, der bor i om-
rådet. Det er ingen vinder-
sag for hverken borgerne 
eller politikerne. Vi får altid 
møgsager ud af det, siger 
han.    

http://sn.dk
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Byggeprojekter 
truer Køge Bugt 
Store dele af havbunden i 
Køge Bugt skal bruges til at 
bygge huse og veje af, hvis 
det står til regeringen. 
Det fremgår af et forslag til 
en havplan, der skal gælde 
for de kommende ti år. Bliver 
det en realitet, vil det øde-
lægge havnaturen, frygter 
Danmarks Naturfrednings-
forening. 
Undersøisk grusgrav 
I udspillet fra regeringen bli-
ver en tredjedel af Køge 
Bugt udlagt til råstofgrav-
ning. Her skal der hentes 
enorme mængder grus og 
ral til projekter som Lynette-
holm, Avedøre Holme og 
andre store byggeprojekter i 
hovedstadsområdet. Hele 
180 km2 af havbunden er 
udlagt som graveområde. 
– Denne del af Køge Bugt  
oplever i forvejen store pro-
blemer med algeopblom-
string, iltsvind og ildelugten-
de fedtemøg på grund af 
for mange næringsstoffer i 
vandet. De problemer risike-
rer at blive forværret af den 
øgede råstofindvinding, siger 
Henning Mørk Jørgensen, 
der er rådgiver for vandmiljø, 
hav- og fiskeripolitik i DN. 
Forværrer erosionen 
Indvinding af grus og ral risi-
kerer også at øge erosionen 
af kysten og strandene langs 
Køge Bugt og Stevns. 
- Når der bliver mindre hav-
bund og bundvegetation til 
at bremse bølgerne, vokser 
risikoen for, at kysten i Køge 
Bugt-området bliver spist af 
havet ved stærke storme. 

Læs mere på 
Køge Bugt 

Oplev naturen fra 1. parket 
Beboere og besøgende ved Lildstrand i Thy kan nu opleve naturkræf-
ternes rasen og fiskernes landingsplads ved Vigsø Bugt fra to nyan-
lagte kystterrasser. Terrasserne skal skabe sammenhæng mellem by 
og kyst og blive et nyt samlingssted for området, der ligger ud til 
Skagerrak for enden af Danmarks længste ubebyggede kyststræk-
ning.  
Kystterrasserne er blevet til som et led i en samlet udviklingsplan 
for Lildstrand, udarbejdet af faste beboere og fritidshusejere i fæl-
lesskab. 
– Det er en milepæl, vi har nået i forhold til den langsigtede plan, vi 
har for at udvikle Lildstrand, siger Anne-Mette Kristensen, medlem 
af udviklingsgruppen i Lildstrand. 
– Formålet er at bevare stedet som en attraktiv lokalitet, som folk 
får lyst til at flytte til, samtidig med vi understøtter den stille 
turisme, der er ret unik for Lildstrand. 
Autencitet bevaret  
Kystterrasserne er designet af arkitekt Anne Vium Skaarup fra 
Skaarup Landskab i Aarhus. Hun siger om baggrunden for projektet:  
– De lokale har ønsket bedre rammer for livet omkring landingsplad-
sen. Ideen har været at skabe gode, enkle og rå opholdsmuligheder 
på kanten af arbejdsområdet, så pladsens autenticitet bevares. Nu 
hvor projektet står færdigt, kan man kan få et fantastisk kik op og 
ned langs kysten fra den ene terrasse, mens man fra den anden kan 
betragte havet, solnedgangen og fiskerbådene i hel eller delvis læ.   

Fra kystterrasserne ved Lildstrand kan man opleve havet, solnedgangen og 
fiskernes arbejde på tæt hold. 

Projektet med en samlet anlægssum på 2,5 mio. kr. er støttet af den 
filantropiske forening Realdanias ildsjælekampagne Underværker 
med 1 mio. kr. Pengene er givet til at understøtte de lokale frivilli-
ge. 

Læs mere på Kystterrasser

Foto: Bja
rne Sørensen

https://www.dn.dk/nyheder/en-tredjedel-af-koge-bugt-risikerer-at-blive-fjernet/
https://realdania.dk/nyheder/2022/06/to-nye-kystterrasser-er-klar-til-indvielse-i-lildstrand?utm_medium=email&utm_campaign=Undervrk%20Kystterrasser%20er%20klar%20til%20indvielse%20i%20Lildstrand&utm_content=Undervrk%20Kystterrasser%20er%20klar%20til%20indvielse%20i%20Lildstrand+CID_ce3926b02805ec33956e5b6ce835e75c&utm_source=Nyhedsbrev&utm_term=Undervrk%20Kystterrasser%20er%20klar%20til%20indvielse%20i%20Lildstrand
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Laveste salgstal 
siden 2016 
Antallet af solgte sommerhu-
se falder støt. Ikke siden juli 
2016 er der solgt så få som-
merhuse i juli måned, viser 
handelstal fra boligportalen 
Boligsiden. 
655 sommerhuse skiftede 
ejer i juli 2022, og det er et 
fald på 33 pct. sammenlig-
net med juli 2021. 
Nye regler i 2017  
At vi skal hele fem år tilbage 
for at finde lavere salgstal 
skyldes en ændring i regler-
ne for finansiering af som-
merhuse, fortæller kommuni-
kationsdirektør Birgit Daetz 
fra Boligsiden. 
– I 2017 fik køberne mulighed 
for at finansiere helt op til 75 
pct. af deres sommerhus 
med et realkreditlån. Den 
ændring var med til at sætte 
skub i antallet af handler i 
årene umiddelbart efter, og 
under corona bragede 
sommerhussalget som be-
kendt løs, siger hun. 
Fald i Hjørring –                 
stigning i Lemvig  
Det største fald i antallet af 
handler – 63 pct. – ses i Hjør-
ring Kommune. På de næste 
pladser kommer Slagelse 
med 55 pct. færre solgte 
huse og Guldborgsund med 
et fald på 53 pct. 
Enkelte steder går tenden-
sen dog den modsatte vej. I 
Lemvig er antallet mere end 
fordoblet med en stigning 
på 57 pct. Bornholm har op-
levet en stigning på 43 pct. i 
juli 2022 set i forhold til juli 
2021.  
Opgørelsen omfatter kom-
muner, hvor der er solgt 
mindst ti sommerhuse i juli 
2022. 

Læs mere på 
Boligsiden  

Returbetaling af vejbidrag        
udløser skattepligt 
Kontingentet til grundejerforeningen er normalt en privat udgift, 
som medlemmerne ikke kan trække fra i skat. Men i visse situationer 
kan de komme til at betale skat af kontingentkroner, der sendes re-
tur til grundejeren. 
Det skyldes en bestemmelse i en skattelov fra 1922, som stadig gæl-
der. Bestemmelsen siger, at vi som borgere skal betale skat af en-
hver form for indkomst, med mindre den specifikt er undtaget fra 
beskatning. Og det er udbetalinger fra grundejerforeninger ikke. Det 
fremgår af en afgørelse fra Landsskatteretten. 
Vedligeholdelseskonto gjort op 
I en grundejerforening havde medlemmerne i en årrække betalt til 
både foreningens løbende drift og til vedligeholdelse af et antal veje 
og stier i området. Indbetalingerne blev indsat på to separate konti. 
På et tidspunkt tilbød kommunen at overtage vedligeholdelsen af 
stier og veje. Foreningen ønskede derfor at returnere pengene fra 
vejkontoen til medlemmerne. Men så skal der betales skat af dem, 
fastslog først Skatterådet og senere Landsskatteretten. Baggrunden 
er, at en grundejerforening er en selvstændig juridisk enhed, og at 
medlemmerne derfor ikke har krav på at få en del af foreningens 
formue udbetalt, hvis de træder ud af foreningen, f.eks. fordi de 
sælger deres hus. 
Kontingentnedsættelse et alternativ   
Et alternativ til udbetaling kunne være at bruge pengene til at ned-
sætte kontingentet. Dette vil normalt ikke have skattemæssige kon-
sekvenser for medlemmerne. 

Læs mere på hvorfor skattepligt?

Hvis bidraget til vejkontoen sendes retur til medlemmerne, skal de betale 
skat af beløbet.   

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2021/skat-af-udbetaling-fra-grundejerforening#
https://www.boligsiden.dk/tilsalg/fritidsbolig?sortAscending=true
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Husk, at jeres forening kan få rabat på 
medlemskontingentet, hvis I skaffer en ny 
medlemsforening til FL. 
Kontingentnedsættelsen svarer til prisen for 
forsikringspakke 1 i et år.  

Månedens Bolius-tip: 
Hvilken spand skal   
man vælge? 
Affaldssortering er allerede en realitet i 
mange sommerhusområder, og flere vil 
komme til inden årets udgang. Men hvad 
skal lægges hvor? Læs med her, hvis du er 
tvivl.

Spørg FL 
Må naboen skære en gren af mit træ, hvis den vokser ind på hans grund? Har menige medlemmer af en 
grundejerforening ret til at få at vide, hvem der skylder foreningen penge? Og hvordan tolker man Na-
turbeskyttelseslovens regler om færdsel ved strand og kyst? 

Den slags spørgsmål kan mange grundejerforeninger nikke genkendende til, og som medlem af FL kan du 
også få et bud på et svar. Under rubrikken FAQ – står for Frequently Asked Questions eller ofte stillede 
spørgsmål – på FLs hjemmeside findes spørgsmål om en række emner, som FL har modtaget. Sammen 
med spørgsmålet finder du FLs svar. 

Til manden med træet var beskeden: 

“Som udgangspunkt er svaret klart, naboen må ikke beskære dit træ. Men vores vurdering er, at du står 
knap så stærkt…”     

Læs videre på FAQ 

https://www.mitfritidshus.dk/faq-items/
https://www.bolius.dk/20-stykker-affald-du-er-i-tvivl-om-hvor-skal-det-hen-98217?utm_campaign=cm_affaldsortering-2022_cpc&utm_medium=referral&utm_source=andet

