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1. Baggrund
Der findes omkring 220.000 sommerhuse i Danmark. De udgør en meget vigtig base for danskernes ferie- og fritidsliv. Ejerne bruger dem, men de er også ofte tilgængelige for venner og
familie, som låner dem. Sommerhusene er desuden en afgørende ressource i turismen, fordi
mange huse udbydes på udlejningsmarkedet, og således er de en forudsætning for en turismeomsætning og valutaindtjening1. De afledte effekter ses ved, at sommerhusene skaber et
grundlag for attraktioner og servicefaciliteter - ikke mindst i landdistrikter og tyndere befolkede egne, hvor mange sommerhuse ligger.
På trods af betydningen for økonomi og velfærd har det ganske store antal sommerhuse gennem årene i nogen grad befundet sig i en forskningsmæssig skyggetilværelse. Sommerhusene
har kun momentant og beskedent været omdrejningspunkt for politik og planlægning, og de
har ikke i særlig høj grad været genstand for sammenhængende og større analyser. Det er så
småt ved at ændre sig.
Regeringen og Folketinget samt mange kommuner har en vilje til at øge omfanget og styrke
og udvikle kvaliteten af sommerhusområderne. Der er både økonomiske og velfærdsmæssige
intentioner bag. Senest er der planlagt nye sommerhusområder i kystnærhedszonen2, og disse
områder er nu ved at blive taget i brug. Regeringen og Folketinget ønskede med denne indsats
at skabe en beskæftigelsesmæssig vækst i nogle af de områder af landet, hvor det økonomiske
opsving ikke var nået helt ud. Denne proces har ledt til mere dybdegående analyser og miljøvurderinger, end man er vant til at se. De viste i hovedtræk, at nye områder kunne bidrage til
eksisterende sommerhusområders livskraft med et fysisk, æstetisk og funktionelt løft, men at
de økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser i bedste fald måtte bedømmes som
beskedne.
Mange kommuner bestræber sig desuden på at fremtidssikre nuværende og kommende sommerhusområder, så de opfylder nye kvalitetskriterier og efterspørgselsformer. Fra at være et
planlægningsmæssigt stedbarn er sommerhusene og andre fritidsbebyggelser blevet mere debatterede i de seneste år. Turistorganisationerne har gennem lang tid peget på, at områderne
byder på for få oplevelsesmuligheder for de (især tyske) børnefamilier, som er hyppige sommergæster3. De æstetiske kvaliteter i sommerhusområderne er omdiskuterede. Generelt er de
bebyggelsesregulerende bestemmelser holdt på et absolut minimum, og det har givet mange
områder et meget uhomogent præg, hvor der accepteres individuelle tolkninger af funktion og
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Visitdenmark (2006) Turismen i Danmark 2000-2004. København.
Oxford Research (2004) Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder.
København: Miljøministeriet. Efterfølgende er der udgivet rapporter fra de amter/regioner, hvor der har fundet
udlæg af nye arealer sted.
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Visitdenmark (2006) Helårsturisme. Udvikling af tysk og hollandsk turisme i Danmark mod 2012. København.
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æstetik. Nogle opfatter dette som en kvalitet, mens andre gerne ser en strammere hensyntagen
til for eksempel byggetraditioner, omgivne landskaber m.v.
Realdanias konkurrence i 2005 satte fokus på planer og æstetik4. Formålet var at tænke ud af
boksen og foreslå helt nye former for sommerhusbebyggelser. De indsendte projekter demonstrerede meget tydeligt en lang række interessante fornyelsesmuligheder.
Planlægningen i og af sommerhusområder finder stadig hovedsageligt sted med en basis i
traditionelle observationer og kortlægninger. Fysiske og funktionelle forhold har afgørende
betydning for tilrettelæggelsen af fremtidige forhold. I planlægningen indgår også bevaringshensyn i forhold til natur og miljø. Trods en større planlægningsmæssig opmærksomhed har
der kun i meget ringe grad været udfoldet en analysemæssig indsats med henblik på at forstå
de socioøkonomiske drivkræfter. Hvad medvirker til at bestemme områdernes udvikling?
Overblikket over sommerhusejernes profil er ufuldstændigt. Der er ikke en samlet viden om
udviklingen i ejerstrukturerne forstået som de livsomstændigheder, der er understøttende for
sommerhuskøb eller –salg eller for ombygninger og fornyelser af bygningsmassen. Prisudvikling ved man også meget lidt om, og især savnes der dokumentation for sammenhænge mellem fornyelsesprocesser og prisudvikling5. Pensionisters og andre befolkningsgruppers helårsbosætning i sommerhusene blev kortlagt tilbage i 19996, men siden er der ikke blevet fulgt
op på denne problemstilling, som har en vis politisk bevågenhed.
Populært sagt lægger planlægningen arealerne tilrette, og så håber man på, at ejerne udnytter
de heri indbyggede incitamenter. Men der mangles en bedre forståelse af de mekanismer, som
fremmer eller hæmmer mulighederne for at nå politiske mål nationalt, regionalt og lokalt.
Det er denne undersøgelses formål at analysere økonomiske og demografiske udviklingsdynamikker i sommerhussektoren. Arbejdet gennemføres under Center for Bolig og Velfærd,
hvor der parallelt med denne undersøgelse arbejdes med surveys og kvalitative studier af
sommerhusområder under hovedoverskriften ”Den anden bolig”. Centrets satsninger på dette
felt udspringer blandt andet af, at der i den vestlige verden finder en udvikling sted i retning af
større udviskning af forskellene mellem ferie- og helårsbosætning, selv om dette fænomen
(blandt andet som følge af lovgivningen) ikke er særlig udbredt i Danmark.
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http://www.arkitektforeningen.dk/Konkurrencer/Afsluttede/SommerhusVindere.aspx
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2. Undersøgelsens hovedresultater
2.1. Formål
De 220.000 sommerhuse udgør en vigtig ressource for ferie- og fritidslivet, både for de, som
ejer husene, og for lånere og lejere. Ikke desto mindre har sommerhussektoren gennem mange
år været relativt upåagtet forskningsmæssigt. Der savnes et vidensgrundlag som fundament
for at tilrettelægge og forny lokale og nationale politikker på området.
Denne undersøgelse af udviklingsdynamikker i sommerhussektoren er baseret på registerdata
fra Danmarks Statistik samt ejendomsdataregistrene. De personrelaterede data rækker fra
1984 til 2005, mens de ejendomsdatabaserede analyser omfatter årene fra 1984 til 2008. Analyserne kombinerer oplysninger om ejerne med oplysninger om sommerhusene. Herigennem
er det muligt at kortlægge de socioøkonomiske aspekter af ejerskabet over tid. Datasættet indeholder også oplysninger om lokaliseringer, om- og tilbygninger samt ejendomsværdier, som
alle kan analyseres for at komme tættere de faktorer, som sætter gang eller hæmmer i udviklingsdynamikkerne i sommerhusområderne.

2.2. Ejerdynamikker
Undersøgelserne af de, som ejer sommerhusene, viser følgende:
•
•
•
•
•
•

Der er en overvægt af midaldrende og ældre ejere. Denne tendens er forstærket gennem årene. Hovedparten af sommerhusejerne har købt huset, efter at de er fyldt 45 år.
Danske sommerhuse er ikke forbeholdt de velstillede og veluddannede grupper af befolkningen. Men hen over den undersøgte periode er de bedre socialt stillede og bedre
uddannedes ejerskab styrket på bekostning af lavindkomstgrupper og ufaglærte.
Sommerhusene anses ofte for at være en velegnet ferieressource for børnefamilierne.
Men realiteten er, at ejerskabet domineres af personer, som ikke har børn, og børnefamiliernes ejerskab er reduceret over årene.
Langt hovedparten af sommerhusene ejes af én husstand, og der er således langt mellem feriekollektiverne.
Hovedparten af sommerhusejerne er også ejere af deres helårsbolig. Forestillingen
om, at man gennem sommerhusejerskab kompenserer for ufordelagtige boligforhold i
lejeboligsektoren, kan således ikke bekræftes.
Sommerhusene kan betragtes som en buffer i familiernes økonomi. Der konstateres
en tendens til, at huset sælges i forbindelse med livsbegivenheder som flytning til anden helårsbopæl, skilsmisse, eller når en ægtefælle falder bort.
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2.3. Fornyelsesdynamikker
Med udgangspunkt i ejendomsdata finder undersøgelsen frem til følgende:
•
•
•
•

Hovedparten af sommerhusbygningsmassen er opført i 1960’erne og begyndelsen af
1970’erne.
Om- og tilbygninger finder især sted fra 1990 og fremefter, hvilket formentlig afspejler et naturligt fornyelsesbehov efter et kvart århundrede.
Sommerhusene bliver gennemsnitligt større med tiden. Det er tydeligt, at de velstillede er mest tilbøjelige til at bygge om og udvide deres sommerhus.
Fornyelser finder sted i alle kategorier af sommerhuse og blandt alle ejerkategorier.
Standardforbedringer og øget brugsværdi er tilsyneladende vigtigere end opnåelsen af
en værdistigning.

2.4. Geografiske dynamikker
Gennemgangen af de geografiske dynamikker viser sammenfattet følgende:
•
•
•
•

Hovedparten af sommerhusene er beliggende i Vestsjællands, Frederiksborg og
Nordjyllands amter. Måske i sagens natur ligger de i landdistrikter.
Ejerne af sommerhusene kommer ikke udelukkende fra de større byer. Mange har deres helårsbolig i mindre byer og i landdistrikter. Forestillingen om, at et sommerhus
muliggør et stort miljøskifte fra stenbroen til det grønne holder således kun delvist.
Afstanden mellem helårsboligen og sommerhuset er i 2005 54 km, og den er kun steget lidt siden 1994.
I Ribe Amt og Ringkøbing Amt er sommerhusene tilsyneladende i højere grad investeringsobjekter end i øvrige amter.

2.5. Værdidynamikker
Ejendomsvurderinger og salgspriser for handlede ejendomme findes i ejendomsregistrene. I
analysen er disse data koblet med oplysninger om ejerne.
•

•
•

I perioden 1994-2005 er ejendomsværdierne næsten fordoblet og salgspriser mere
end fordoblet målt i faste priser. Efter 2005 har prisudviklingen yderligere taget fart.
(Undersøgelsen omfatter ikke recessionsperioden fra 2008, hvor priserne igen er reduceret.)
Prisudviklingen finder sted i hele landet og for alle sommerhuskategorier, men især
de dyreste kategorier. Udviklingen betyder, at det alt andet lige er blevet sværere for
lavindkomstgrupper at erhverve sig et sommerhus.
Der en nøje sammenhæng mellem sommerhuskøbernes bruttoindkomster og prisen
på de huse, de køber. Der er ikke meget, som tyder på, at man udfolder en mere simpel
livsstil under primitive boligformer som kontrast til dagligdagen.
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•
•

Nærheden til kystlinjen og til natur har nogen betydning for ejendomsværdierne, men
fortsat er naturmæssige herlighedsværdier kun et mindre korrektiv til andre kvalitetsparametre.
Hvis sommerhuset handles i familien, sker det gennemsnitligt til reduceret pris.

2.6. Helårsbeboelse i sommerhusene
I 1998 blev der udvidet mulighed for, at man som pensionist kunne bo hele året i sommerhuset. Dette var en reaktion på en omfattende ulovlig bosættelse. Udviklingen viser følgende:
•

•
•
•

92 % af sommerhusejerne har i 2005 en anden helårsadresse, og der er således 8 % af
husene, som er helårsbeboede. Lovgivningen har lagt et låg på den ulovlige helårsbeboelse, men ikke reduceret fænomenet. Det kan komme efter 2009, hvor en overgangsordning ophører.
Det er – som lovgivningen forudsætter - især de ældre ejere, som bor hele året i
sommerhuset.
Sommerhuse beliggende i nærheden af de større byer er mere anvendt til helårsbeboelse end sommerhuse i udkantsområderne.
Sommerhuse, som anvendes til helårsbosætning er størrelses- og kvalitetsmæssigt
bedre end øvrige sommerhuse.

2.7. Perspektiver
Undersøgelsen bidrager med et vidensfundament til tre forskellige politikområder: planlægning, velfærdspolitikker og turismepolitikker.
•

Sommerhusområderne har gennem årene ikke været genstand for nogen detaljeret
planlægningsmæssig indsats. Der er argumenter for at ændre denne tilstand. For det
første bliver husene i højere grad et investeringsobjekt, og ejernes interesse for at sikre
deres værdier stiger. For det andet stiller mere fleksible anvendelsesformer (lovlige eller ulovlige efter den nuværende lovgivning) krav om mere tidssvarende miljø- og
energiinvesteringer både i de enkelte sommerhuse og i sommerhusområderne som sådan. For det tredje kan der i nogle sommerhusområder med særlige beliggenhedskvaliteter være behov for at foretage en mere konsistent og styret bevaringsindsats i forhold
til bygninger, vegetation m.v.

•

Der er socialt set et bredt ejerskab til danske sommerhuse, men det er blevet lidt mere eksklusivt med årene, mest som resultat af prisstigninger. Pensionisters adgang til at
bo hele året i sommerhuset har som tendens en social udligningseffekt. Der er en palet
af virkemidler, hvis man ønsker at fastholde og eventuelt genetablere den brede adgang til sommerhusejerskab. En udvikling af nye arealer til formålet er vigtig, og denne analyse tyder på, at hensynet til udkantsområderne så i givet fald bør vige for en lokalisering tættere ved de større bykoncentrationer, herunder måske især på Sjælland.
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•

Dansk turismepolitik og turismemarkedsføring er i høj grad hængt op på sommerhuse som overnatningskapacitet. Turismen – især den udenlandske tilstrømning – har i
de seneste år været lidt faldende. Der er flere årsager hertil, men en af dem er, at
sommerhusområdernes attraktivitet er dalende på grund af mangel på fornyelse og udvikling. Der er for det første behov for, at sommerhusproduktet kædes bedre sammen
med attraktioner, men også at kvaliteten af husene højnes. De generelle planlægningsog miljømæssige indsatser, som blev nævnt overfor, har også betydning for turismen.
For det andet er sommerhusområderne relativt ensartede, blandt andet som følge af
privat ejerskab til husene. For at få en større variation kan der i højere grad arbejdes
med at invitere institutionelle investorer og andre aktører ind. For det tredje er turismen afhængig af, at de enkelte ejere har lyst til at udleje deres huse. Attraktiviteten
ved at udleje kan med sandsynlighed øges med opjusterede skattemæssige fradrag i
forbindelse med bygningsmæssig fornyelse og vedligeholdelse, eller skatten kan lettes
ved højere bundfradrag for lejeindtægten. Skattemæssige lettelser kan eventuelt kombineres med krav om bedre energiøkonomi og overholdelse af specifikke miljøkrav.
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3. Formål og hypoteser
Det overordnede formål med dette analyseprojekt er at kortlægge de socioøkonomiske processer med henblik på at skabe nye fundamenter for planlægning, turismepolitikker og velfærdspolitikker.
Mere specifikt kortlægger undersøgelsen forskellige dynamikker over en længere årrække, her
fra 1984 til 2005 og i nogle tilfælde op til 2008. For den periode er det muligt at få adgang til
et konsistent datasæt. Hermed skabes der et ganske langt tilbageblik, som netop tilgodeser, at
processerne i forbindelse med ejerskab og udvikling af fast ejendom typisk manifesterer sig
over betydelige tidshorisonter. Undersøgelsen er longitudinal, hvilket betyder, at man kan
følge udviklingen for kohorter af sommerhuse eller sommerhusejere år efter år.
Analysen er tilrettelagt inden for fire hovedtemaer:
•

Ejerskabsdynamikker, hvor der ses på ejernes socioøkonomiske profil over tid.

•

Fornyelsesdynanikker, hvor kvalitetsøgningen i sommerhusbygningsmassen analyseres, og hvor disse dynamikker sammenholdes med ejernes socioøkonomiske profil.

•

Geografiske dynamikker, hvor de regionale forskelle i socioøkonomisk profil og
fornyelser analyseres.

•

Værdidynamikker, hvor der ses på vurderinger og salgspriser, og hvor værdiudviklingen kobles sammen med emner fra de tre foregående temaer.

Denne analyseproces indebærer en fremadskridende kompleksitet, hvor stadig flere temaer
belyses.
Analysen bygger på et stort datasæt, som på mange måder er ”jomfrueligt”. Andre forskningsprojekter og analyser har kun i beskedent omfang benyttet sig af registerdata til sådanne
analyser. Som det beskrives nærmere i metodeafsnittet, har processen til en vis grad været
eksperimenterende. Baseret på andre undersøgelser, som beskrives i forskningsoversigten, er
der dog indledningsvist opstillet en række hypoteser, som har været styrende for analyseprocessen.
Hypoteser om ejerskabsdynamikker:
•

Ejerskabet til sommerhus er relativt bredt målt på socioøkonomiske variable som indkomst, uddannelse og erhvervsstilling.
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•
•
•
•

I de senere år er ejerskab til et sommerhus blevet mere eksklusivt og knyttet til højere
socioøkonomisk status.
Ejerskab af flere sommerhuse er et udpræget højindkomstfænomen.
Flere og flere udlandsdanskere og udlændinge ejer sommerhuse, og det følger en generel globaliseringstendens.
Stabile indkomstforhold og civilstand giver stabilt ejerskab; et sommerhus er familiernes økonomiske buffer.

Hypoteser om fornyelsesdynamikker:
•
•
•
•
•

Antallet af byggetilladelser varierer med de økonomiske konjunkturer.
Sommerhusene bliver gennemsnitlig set større over årene, og der er en sammenhæng
med ejernes alder og økonomi: jo yngre og jo bedre økonomi, desto større huse.
Sommerhuse bygget i boom-perioden er især fornyelsesobjekter.
Ejere af flere sommerhuse sætter hyppigere gang i fornyelsesprocesser end enkelthusejere.
Helårstilladelse er baseret på en forudgående, intens fornyelsesaktivitet.

Hypoteser om geografiske dynamikker:
•
•
•
•

Man kan opstille en social rangordning eller segregering af sommerhusområderne ud
fra ejendomsværdierne.
Der finder en yderligere geografisk segregering sted i forhold til afstand til vand eller
andre naturmæssige herlighedsværdier.
Helårstilladelser er hyppigst tæt ved byerne, men der er tendens til spredning i geografi.
Afstanden mellem helårsbolig og sommerhus øges.

Hypoteser om værdidynamikker:
• Man kan dele landets sommerhusområder op i nogle klare kategorier i forhold til værdiudvikling.
• Prisudviklingen er størst i højstatusområder.
• Ejere med høje indkomster køber de dyreste huse, men der er regionale forskelle.
• Hvis der har været en forudgående fornyelsesaktivitet, stiger kvadratmeterprisen, men
udbyttet af en given byggeaktivitet er størst i ”hotspots”.
Der lægges op til, at analysearbejdet leverer informativ dokumentation, som kan danne grundlag for konkrete politikker og handlinger inden for planlægning, turisme og velfærdsområdet.
I rapportens afsluttende afsnit trækkes de politiske konsekvenser op.
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4. Hvad ved vi? En kort forskningsoversigt
Der er lange traditioner for forskning om boligbehov og -forbrug og ændringer heri, både i
Danmark og internationalt. Det er imidlertid den primære bolig, som er hovedgenstanden for
denne interesse, blandt andet ud fra den betragtning, at den er en helt basal livsfornødenhed.
Skønt sommerhuse er en vigtig faktor for mange menneskers livskvalitet, har denne bosætningstype gennem årene påkaldt sig en del mindre opmærksomhed. I de seneste år er aktiviteten dog taget til, og denne forskning er blevet mere mainstream, både inden for traditionel
boligforskning, men især som led i forskning om turisme og fritid. I dette afsnit gives der en
kort oversigt over de vigtigste forskningsresultater, specielt udvalgt i forhold til denne analyses hovedproblematikker og hypoteser.
Hvis man ser tilbage i tid, stammer de tidligste danske undersøgelser af demografiske og økonomiske kendetegn ved sommerhuse fra 1977. I Coopocks bog, som senere har dannet skole
for studier i sommerhusområdernes geografi og demografi, omhandler et af afsnittene skandinaviske forhold7. Undersøgelsen viser blandt andet sommerhusenes ganske store udbredelse,
men den illustrerer også, at sommerhusejerskabet er højere i de øvrige skandinaviske lande
sammenlignet med Danmark. I 1978 gennemførte Nordjyllands Amtskommune8 en registeranalyse af regionens sommerhuse og deres ejere i forbindelse med regionplanlægningen. For
første gang fik man et billede af sommerhusejernes aldersprofil, indkomstfordeling og bopæl,
dog afgrænset til det nordjyske område. Dette øjebliksbillede understregede allerede dengang
betydningen af at udvikle sommerhusområderne som et integreret led i regionplanlægningens
disponeringer af fritidslandskabet, men undersøgelsen kunne også stille spørgsmålstegn ved
tidligere antagelser om store lokaløkonomiske effekter.
Denne undersøgelse arbejder med en kortlægning af sommerhusejernes profil, og det er et
tema, som en del af den internationale litteratur også beskæftiger sig intensivt med. Et implicit
eller eksplicit afsæt er ofte den såkaldte ”kompensationstese”, nemlig at anskaffelse af sommerhus skal kompensere for uhensigtsmæssigheder ved helårsboligen9 og dermed rette op på
et velfærdsunderskud. Man antager således, at der er et modsætningsforhold: Helårsboligen er
beliggende i tætbebyggede områder uden så meget lys og luft, og sommerhuset befinder sig til
gengæld i fred og ro i landlige omgivelser. Endvidere antages det, at personer eller familier
fra lejeboligerne i særlig grad ønsker at skabe sig brugsværdi og social status ved at købe et
sommerhus. En anden side af kompensationstesen går på, at man i ferien flygter fra veludstyrede helårsboliger med mange tekniske hjælpemidler med disses indbyggede tvangsformer, og

7

Bielchus, C.L. (1977) Second homes in Scandinavia, Coppock, J.T. (ed) Second homes – curse or blessing?
Oxford: Pergamon Press. 35-46.
8
Nordjyllands Amtskommune (1978) Sommerhusundersøgelsen 1977. Ålborg. Nordjyllands Amtskommune.
9
Jaakson, R. (1986) Second-home domestic tourism. Annals of Tourism Research, 13, 367-391.
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at man drager ud til primitive sommerhuse, hvor man kan være tættere på naturen og udfolde
en anden og mere rustik livsform.
Det interessante i forskningen er, at kompensationstesen stort set ikke kan verificeres ved
nærmere analyser, og især nyere undersøgelser må afvise den. Det er ikke boligmæssigt underprivilegerede, som med overvægt ejer sommerhusene, tværtimod10. Perkins og Thorns11
finder, at nok opføres sommerhuset tit i mere rustikke materialer, men komforten er oftest helt
på højde med helårshusets. Der har været en stigning i standarden gennem årene, og arealstørrelsen på sommerhusene er også for opadgående12.
Motiverne for at anskaffe sommerhus er et yndet forskningsemne, som dog kun i mindre grad
er centralt for denne analyse. Surveys om motivation indeholder dog ofte spørgsmål om,
hvorvidt sommerhuset betragtes som et investeringsobjekt. En klassisk undersøgelse13 kom
frem til, at investering var en marginal motivation for anskaffelsen af et sommerhus, mens de
rekreative motiver og miljøskifte var meget betydningsfulde. Nyere analyser14 kunne tyde på,
at sommerhuset i de senere år i højere grad anskaffes med det formål i et eller andet perspektiv at skabe en kapitalgevinst for ejeren. En dansk undersøgelse fremhæver, at muligheden for
at udleje huset på en organiseret måde gennem et udlejningsbureau sandsynligvis har fremmet
investeringsmotivet15, og det understøttes af, at yngre ejere i særlig grad er tilbøjelige til at
sætte deres sommerhuse på udlejningsmarkedet. En lovgivningsmæssig eller planlægningsmæssig restriktiv tilgang af nye sommerhuse og dermed et kunstigt efterspørgselspres efter
udlejningsegnede huse kan i teoretiske modelbetragtninger få samme virkninger. Skak16 peger
på disse effekter på et dansk sommerhusmarked, hvor adgangen til at købe huse er underlagt
lovgivningsmæssige begrænsninger, som ikke kendes på samme måde i andre lande.
10

Sievänen, T., Pouta, E. & Neuvonen, M. (2007) Recreational home users – potential clients for countryside
tourism? Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. 7, 3, 223-242.
Cabrerizo, M., Lopez, C.J. (2007) Second homes in Spain: Socio-demographic and geographical profiles. Population, 62,1, 157-172.
Dijst, M., Lanzendorf, M., Barendregt, A. & Smit, L. (2005) Second homes in Germany and the Netherlands:
ownership and travel impact explained. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 96, 2 139-152.
Halseth, G. (2004) The “cottage” privilege: increasing elite landscapes of second homes in Canada. Hall, C.M. &
Müller, D.K. (ed) Tourism, mobility and second homes. Between elite landscapes and common ground. Clevedon: Channel View Publications. 35-54.
McHugh, K.E., Hogan, T.D. & Happel, S.K. (1995) Multiple residence and cyclical migration. A life course
perspective. Professional Geographer, 47, 3, 251-267.
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11
Perkins, H.C. & Thorns, D. (2006) Home away from home: the primary/second-home relationships. McIntyre, N., Williams, D. & McHugh, K. (eds) Mutiple dwelling and tourism: negotiating place, home, and identity,
Wallingford: CABI, 67-82.
Müller, D. K., Hall, C.M. & Keen, D. (2004) Second home tourism impact, planning and management, Hall,
C.M. & Müller, D.K. (ed) Tourism, mobility and second homes. Between elite landscapes and common ground.
Clevedon: Channel View Publications. 15-32.
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Overvåg, K., 2007, Fritidsboliger i omlandene til Oslo, Trondheim og Tromsø. Lokalisering og arealbruk
Tidsskrift for Utmarksforskning, 1.
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Robertson, R. W. (1977) Second-home decisions: the Australian context, Coppock, J.T. (ed) Second homes –
curse or blessing? Oxford: Pergamon Press. 119-138.
14
Andersen, H.S. (2008) Sommerhuse og sommerhusejere i Danmark. Notat. København: Center for Bolig og
Velfærd.
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Tress, G. (2002) Development of the second-home tourism in Denmark, Scandinavian Journal of Hospitality
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16
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14

Brugsformerne for sommerhusområderne er et nyt tema, som blandt andet er aktualiseret af
udbredelsen af mere fleksible arbejdsvilkår for mange mennesker. Antagelsen er, at sommerhuset ikke blot bruges i forbindelse med ferie, men også som et sted, hvor man kan henlægge
koncentrerede arbejdsperioder hen over året og til ferier uden for de almindelige sæsoner17.
Altså en form for semi-migration, som nogle studier kan se stigende tendenser til18. En sådan
varieret benyttelse af sommerhusene stiller større krav til standard, størrelse, varmeisolering
m.v., og undersøgelserne påpeger de potentielle negative miljømæssige konsekvenser, som
mange myndigheder ikke umiddelbart har et svar på19. Men også sammenhængene mellem
byboligen og sommerhuset er genstand for forandringer, hvor afstandsforholdene får en ny
vinkel20, og hvor der peges på implikationer for anskaffelsespriser, men også for planlægningen af kommunale og private servicetilbud. På den anden side bidrager sommerhusejere, som
bruger husene i større omfang, måske til livet i landdistrikterne og - afhængig af skattemodellerne – til den kommunale økonomi. Især i lande, hvor geografiske afstandene og økonomiske
potentialer er store, fylder disse temaer meget i analyser og policy-diskussioner.
Afstanden mellem sommerhus og helårsbolig er også genstand for en del analyser. Den generelle observation er, at afstanden er (overraskende) kort, men som tendens stigende21. Denne
observation kædes sammen med de specifikke brugsmønstre og kendetegn ved sommerhusområderne.
Flere studier peger på geografiske ændringer, hvor pilen mest peger i retning af, at der finder
en stigende polarisering sted. Der er flere aspekter i en sådan polarisering. Müller22 fremhæver ud fra svenske forhold, at der er vinder- og taberkommuner i dette spil, og at det både er
afstandsforhold til byagglomerationer og naturmæssige herlighedsværdier, som afgør kommunernes ”skæbne”. Generelt synes svenske landkommuner i Müllers undersøgelser at være
udfordrede i denne sammenhæng, og det er vanskeligt med de gældende regler om skatteudskrivning at gøre en sommerhusekspansion til en bæredygtig strategi i den kommunale udvikling.

17

Chaplin, D. (1999) Consuming work/productive leisure. The consumption patterns of second home environments. Leisure Studies, 18. 1, 41-55.
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21
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Men polariseringen gælder også for beboerne, hvor forskerne peger på en stadig stærkere adskillelse mellem købedygtige og mindre købedygtige sommerhusejere23. Herlighedsværdier
og priser følges ad, og udviklingen i priserne har understøttet tendensen til en polarisering.
Analyser af svenske forhold kan bekræfte, at nærhed til vandet har meget stor betydning for
prisudviklingen, og dette er en drivkraft for en demografisk omfordeling sommerhusområderne imellem. Generelt er der internationalt en stor mangel på undersøgelser af pris- og værdidynamikker inden for sommerhusene i længere perspektiver bagud i tid.
En del af litteraturen omhandler følelsesmæssige eller familiemæssige bindinger til sommerhusområdet og emotionelle motivationer til at anskaffe sig et hus24. Herunder understreges
det også, at mange sommerhuse går i arv fra generation til generation, og at det er med til at
skabe en naturlig livscyklus og et stabilt tilhørsforhold og omdrejningspunkt for familiære
relationer.
Indledningsvist i denne rapport konstateredes det, at perspektiver for politik og planlægning
kun i mindre grad optager dansk sommerhusforskning. De internationale kilder går også kun
beskedent ind i disse temaer. Skattepolitiske emner knyttes sammen med kommunernes indtægtsmuligheder og udgiftsbehov, og fordelingspolitiske aspekter af skat er ikke specielt meget fremme25. Konstateringerne af, at sommerhuse i stigende grad ejes af mere velstående
grupper, leder dog til diskussioner af reguleringer og policyændringer, for eksempel gennem
at øge udbuddet af huse26. Miljøpolitiske implikationer er ligeledes noget ret nyt27, og de omfatter primært emner som transport og energiforbrug. Klimapolitiske forhold er endnu ikke
adresseret med nogen vægt, trods det at en del sommerhuse har en kystnær beliggenhed.
Som det ses af denne forskningsoversigt, har litteraturen kortlagt mange af de aspekter og
dynamikker på sommerhusområdet, som også er genstand for denne danske undersøgelse.
Selv om lovgivningsmæssige og geografiske forhold varierer meget fra land til land, er der på
mange punkter sammenfaldende tematikker og fælles konklusioner. Det kan give et indtryk
af, at udviklingen inden for det, som ofte kaldes ”second homes” ikke kan ses isoleret fra globale tendenser, og at de danske sommerhuse også indgår i en interaktion med de bredere mar23
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keder for (ferie)boliger i stadig mere komplekse migrationsmønstre. Det er dog ikke muligt i
denne undersøgelse at komme nærmere ind på denne problematik, da dataene er afgrænset til
Danmark.
Internationalt møder forskningen i sommerhusdynamikker dog mange begrænsninger. Hovedparten af empirien repræsenterer øjebliksbilleder, hvor data for eksempel fremskaffes ved
surveys. Tvunget af praktiske omstændigheder finder studierne også sted i afgrænsede – ofte
små - geografiske områder. De lange udviklingstræk og de globale analyser af en hel sommerhuspopulation mangler således oftest. Kun i Sverige er der reelt muligheder for at anvende
registeranalyser på samme måde, som det sker i denne undersøgelse. Publikationer fra svenske undersøgelser er således i særlig grad interessante for sammenligninger i denne analyse28.
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5. Analysemetoder
5.1. Registeranalyser – fordele og ulemper
Denne undersøgelse er en registeranalyse. Datamaterialet stammer fra offentlige registre, som
kobles sammen, hvorved man opnår særlige tværgående undersøgelsesmuligheder.
Der er mange fordele ved at benytte data fra offentlige registre. For det første dækker data
hele populationen af sommerhuse og deres ejere, og der er ingen bortfaldsproblemer. For det
andet kan data fra forskellige registre samkøres, her ejendomsdata og persondata. For det tredje findes der oplysninger for flere år, således at der kan etableres trends for en relativt lang
tidsperiode bagud. For det fjerde betyder unikke identifikationer af huse og ejere, at man kan
følge dem over flere år og dermed arbejde med et longitudinalt analyse-setup.
Der er også ulemper ved registerforskning. Først og fremmest er dataene et par år gamle, før
de er validerede og tilgængelige til forskningsformål. I forbindelse med sommerhusene er der
fokus på ejerne, men der er ikke mulighed for at udtage profiler af andre brugere, dvs. lejere
og lånere af husene, og man opnår således ikke at få et fuldgyldigt billede af den personkreds,
som reelt færdes i sommerhusområderne. Persondata i Danmarks Statistik er generelt overordentlig troværdige, hvorimod der i mindre grad finder en konsistent kvalitetssikring sted af
data i ejendomsregistrene, især i forhold til bygningsmæssige ændringer. Både for så vidt angår person- og ejendomsdata, afspejler registrene den til enhver tid gældende lovgivning.
Lovgivningsændringer kan dermed betyde databrud, som kan vanskeliggøre trendanalyser.
Samlet set, og når man vejer fordele og ulemper op mod hinanden, må analyserne betragtes
som ganske robuste.

5.2. Datagrundlaget
Til analysen er der udvalgt variabler fra to registre. Udvælgelsen af variablerne har fundet
sted med afsæt i de hypoteser, som ligger til grund for analysen.
•

29

IDA29 (Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning) ved Danmarks Statistik
rummer en række socioøkonomiske persondata og oplysninger omkring erhvervsmæssige forhold, bopæl, familieforhold m.v. Der er oplysninger om alle sommerhusejere,
herunder også personer, som har afhændet deres sommerhus inden for den undersøgte
periode. Der er bestilt data fra 1984, som er det tidligste år, hvor der findes ejendoms-

http://www.dst.dk/TilSalg/Forskningsservice/Databaser/IDA/intro.aspx
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data, og til 2005, som på bestillingstidspunktet var det senest tilgængelige år med persondata.
•

Bygnings- og Boligregistret (BBR), Ejendomsstamregistret (ERS) og Statens Vurderings Register (SVUR) rummer en række oplysninger om alle ejendomme i landet.
Her findes data for hele eller dele af perioden 1984 til 2008.

IDA kan bindes sammen med BBR, ERS og SVUR. Hermed sikres der en tværgående analysemulighed mellem personer og ejendomme.
Analysegrundlaget etableres ved, at Danmarks Statistik sammensætter et anonymiseret datasæt, som der analyseres på. Analyseaktiviteter af denne art er omfattet af et sæt af sikkerhedsbestemmelser, så forskerne ikke får direkte adgang til personfølsomme oplysninger. Datafilerne leveres som SAS-filer, hvorpå det er muligt at gennemføre en lang række statistiske analyser.
For alle ejendomme findes en adresse med tilhørende koordinat som er udgangspunktet for
databearbejdningen på kort. Det geokodede adressepunkt på den enkelte ejendom er unik, og
den kan ikke udleveres fra Danmarks Statistik sammen med persondata, idet dette vil bryde
diskretionskravene. Danmarks Statistik tilbyder at gennemføre analyser, som kobler geodata
med persondata ”inhouse”. Det har ikke være muligt med de økonomiske rammer i dette projekt at gøre brug af denne ydelse. Bearbejdningen i GIS (Geografisk Information System) har
derfor fundet sted uden for IDA-datasættet og kun med ejendomsværdier og andre ejendomsoplysninger, som i princippet er offentligt tilgængelige. Disse oplysninger har dog ikke været
bearbejdet tidligere med de perspektiver, som ligger i denne undersøgelse. GIS-delen af analysen er foretaget i samarbejde med Aalborg Universitets Forskningsgruppe for Geoinformation og Mediteknologi. Forskningsgruppen for Geoinformation og Mediteknologi råder over
en lang række geografiske oplysninger, som også indgår i undersøgelsen, og som her anvendes for at illustrere konsekvenserne for ejendomsværdier af nærhed til naturværdier.

5.3. Analyseprocessen
Som et første trin i analyseprocessen skulle datasættet kvalitetstjekkes og trimmes, således at
datafejl og -mangler ikke kom til at anfægte analysernes grundlæggende formål. Hvor persondata i Danmarks Statistik i reglen er særdeles valide, så viste det sig, at ejendomsdatavariabler på nogle punkter var fejlbehæftede og mangelfulde. Der blev lagt et meget stort arbejde i at ”rydde op” i datasættet, blandt andet gennem eliminering af usandsynlige værdier
og gennem estimeringer ved databrud og manglende data. Der lå også et trimmearbejde i at
sikre, at arbitrære ejendomme (fx meget store ejendomme eller ejendomme ejet af feriefonde)
blev kodet og behandlet på passende måder.
Der blev gennemført en lang række indledende testkørsler på data som led i valideringerne.
Der har endvidere været løbende kontakt med Danmarks Statistik for at afklare spørgsmål
omkring datasættets kvalitet og udskiftning af variabler, som viste sig ikke at være brugbare
for undersøgelsen. Konsulenterne ved Danmarks Statistik har været projektet meget behjælpelige.
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Data blev analyseret med forskellige statistiske hjælpemidler for at dække undersøgelsens
hypoteser. Et indledende overblik over samtlige variabler blev skabt med simple frekvensanalyser. Herefter blev der arbejdet med krydstabuleringer, som kunne danne udgangspunkt for
illustrative figurer og trenddiagrammer. Endvidere blev der anvendt regressionsanalyser for at
trænge yderligere ned i materialet og identificere de faktorer, som bedst forklarer de observerede udviklingsdynamikker.
De geokodede informationer på ejendomsniveau har dannet udgangspunkt for to typer af datafremstillinger og analyser. For det første er GIS et overordentligt stærkt instrument til at dokumentere koncentrationer af forskellige typer af ejendomme og til at vise geografisk observerbare udviklingsforløb inden for ejendomsværdierne på kort. For det andet er GIS-data
brugt analytisk blandt andet ved, at der er udregnet afstand til kystlinien og afstande mellem
sommerhusejernes bopæl og sommerhuset. Disse beregninger indgår i forskellige korrelationsanalyser.

5.4. Fremstillingen af datamaterialet
Rapportens fremstilling følger i hovedtræk de hypoteser, som ligger til grund for analysen.
For at skabe et bedre overblik er analyserne af helårsbeboelse i sommerhuse og handel med
sommerhuse dog henlagt til særskilte kapitler.
Hvor det er muligt, vises udviklingstrends i forløbsdiagrammer. I nogle af analyserne har det
været nødvendigt at indskrænke tidsperioden. Det skyldes, at der er forstyrrende databrud. Det
er især på ejendomsdatasiden, hvor der er mange datahuller og –brud. Derfor er udgangspunktet for en del af trendanalyserne 1994 og ikke 1984, som ellers er det tidligste år, hvor der
foreligger data. En tidsperiode på 11 år er dog også i de fleste tilfælde fuldt formålstjenlig.
Data fra ejendomsregistrene er i nogle tilfælde trukket helt op til 2008.

Statistiske analyser – en servicebox
Regression: En statistisk teknik til at finde frem til sammenhængene mellem en afhængig variabel og en eller flere uafhængige variabler. Regressionsanalysen er den
matematiske sammenhæng mellem de observerede variable, hvor der tages højde
for den statistiske usikkerhed. Den viser altså, hvorledes den afhængige variabel (for
eksempel indkomst) afhænger af de uafhængige variable (for eksempel køn, alder,
uddannelse, bopæl mm). Er den uafhængige variabel signifikant, har den betydning
for størrelsen af den afhængige variabel (for eksempel hvis alder er signifikant og
positiv, stiger indkomsten med alder). Er den ikke signifikant, har den uafhængige
variabel ingen betydning (for eksempel har alderen ingen indvirkning på indkomstens størrelse).
OLS (Ordinary Least Square): En standardmetode inden for regressionsanalyse.
Den udpeger i det simple tilfælde den linje eller graf, som beskriver sammenhængen
mellem to variabler. OLS regression bruges også, når der er flere uafhængige variable, hvor sammenhængen følger indkomsteksemplet ovenfor.
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Logit-estimation: Statistisk analysemodel, som bliver anvendt, når man står med to
udgangspunkter for analysen, der udelukker hinanden. Den afhængige variabel er
en 0-1 variabel, så sammenhængen for to grupper (for eksempel sommerhusejere,
som bor til leje i deres faste bolig, og sommerhusejere, som ejer deres faste bolig)
og en række uafhængige variable estimeres. I tilfældet med sommerhusejere, som
er ejere og lejere af fast bolig, kunne en logit-estimation afdække forskelle og ligheder mellem disse to grupper, for eksempel hvad angår indkomst, alder, civilstand
m.m.
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6. Ejerdynamikker
6.1. Indledning
Dette afsnit tegner en profil af de mennesker, som ejer et sommerhus i Danmark. Der ses på
udviklingen over tid for hermed at få et billede af, om ejerprofilen ændrer sig og i givet fald
på hvilken måde. Datamaterialet i dette afsnit omfatter de sommerhuse, som er personligt ejede. Det vil sige, at sommerhuse, som ejes af feriefonde o.l., ikke indgår her. Der er heller ikke
detaljerede oplysninger om ejere, som er bosiddende i udlandet, idet disse ejere ikke optræder
i danske personregistre. Mange sommerhuse har flere ejere - ofte et ægtepar, men det kan også være grupper af søskende eller venner, som sammen ejer et sommerhus. Alle disse ejere
indgår i undersøgelsen. Med disse fradrag og tillæg udgør analysens datagrundlag omtrent
243.000 personer i 2005.

6.2. Sommerhusejernes alder
Tabel 6.1. viser, at de 243.000 ejere svarer til, at 4,5 % af befolkningen har ejerskab til sommerhus. Fra 1985 til 2005 er denne procent steget med 1 procentpoint fra 3,5 %. Således forekommer der en ikke ubetydelig udbredelse af ejerskab til sommerhus.
I 2005 koncentrerer ejerskab sig klart i aldersgruppen over 45 år. Især har mange mellem 55
og 64 år et sommerhus. Dette er formentlig ikke overraskende. De yngste aldersgrupper står
over for etablering med helårsbolig, og de vil sandsynligvis prioritere denne bolig højest. De
yngre aldersgrupper har måske også praktisk rådighed over sommerhus, som ejes af forældrene. De ældste aldersgrupper vælger formodentlig på et eller andet tidspunkt at skille sig af
med et sommerhus for at trappe vedligeholdelsesbyrderne ned. Der er dog fortsat ganske
mange over 75 år, som har sommerhus.
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Tabel 6.1. Sommerhusejere fordelt på alder, 2005
Antal sommerhus% af antal ejere
ejere
Under 25 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
75 og derover
Alle

913
10.384
30.121
57.199
85.177
40.666
18.608
243.068

0,4
4,3
12,4
23,5
35,0
16,7
7,7
100,0

% af befolkningen i de pågældende aldersgrupper,
som er sommerhusejere
0,1
1,4
3,7
7,8
12,0
9,4
4,9
4,5

Figur 6.2. demonstrerer, at tendensen til koncentrationen af ejerskabet i aldersgruppen 55-64
er kraftigt forstærket hen over årene. Det sker på bekostning af de 45-54-årige og de 34-45årige. Processen synes at være startet allerede i 1980’erne, hvor de yngste grupper begyndte at
fravælge sommerhusejerskabet, og derfor bliver gennemsnitsalderen gradvist højere. Bevægelsen folder sig ud fra 1987, hvor mange - ikke mindst yngre familier på grund af kartoffelkur og stigende renter - fik strammere økonomi. Men ejerskabet for de yngre grupper er ikke
vendt tilbage i forbindelse med bedre økonomiske konjunkturer.

Figur 6.2. Sommerhusejere fordelt på alder, 1985-2005
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6.3. Sommerhusejernes erhvervsstilling
I dette afsnit ses der på sommerhusejernes erhvervsstilling. Tabel 6.3 viser, at hovedparten af
ejerne er i job. I alt var 70 % enten lønmodtagere eller selvstændige i 2005. Trods et stigende
aldersgennemsnit er der således ikke tale om, at sommerhusområderne er ghettoer for pensionister og andre uden for beskæftigelse.
Man ser tillige, at lønmodtagere med topstillinger samt selvstændige er stærkere repræsenteret
end øvrige grupper. Der er således en klar overvægt af ejergrupper, som normalt henregnes til
de mere ressourcestærke. Ledige og personer uden for arbejdsstyrken er relativt ringere repræsenteret, mens der er ganske mange pensionister og efterlønnere blandt ejerne, som det
også blev illustreret i ovenstående aldersfordeling. Et lille antal er under uddannelse. Der kan
for eksempel være tale om medejerskab eller arv.
Hvordan har denne fordeling på stillingsgrupper udviklet sig over årene? Fra 1986 til midten
af 1990’erne er der sket en ret markant stigning i andelen af ejere, som er på pension eller
efterløn, på bekostning af personer i beskæftigelse.

Tabel 6.3. Sommerhusejere og hele befolkningen fordelt på erhvervsstilling, 2005
Antal som% af antal
% af personer i
merhusejere sommerhuseje- stillingskategore
rierne, hele befolkningen
551
0,2
0,3
Personer under uddannelse
10.572
4,4
15,9
Lønmodtagere, direktører og topchefer
32.650
13,5
9,9
Lønmodtagere på højeste niveau
31.026
12,8
6,8
Lønmodtagere på mellemniveau
41.773
17,2
4,1
Lønmodtagere på grundniveau
29.430
12,1
4,3
Lønmodtagere uden nærmere
angivelse og andre lønmodtagere
22.100
9,1
11,3
Selvstændige
6.351
2,6
2,4
Ledige
64.644
26,6
5,9
Pensionister og efterlønnere
3.735
1,5
0,4
Personer uden for arbejdsstyrken
242.809
100
4,5
Alle
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Figur 6.4. Sommerhusejere fordelt på beskæftigelse, 1986-2005

Hele vejen gennem denne periode har de selvstændige trukket sig mere og mere tilbage som
sommerhusejere. Tilvæksten i andelen af personer i job er delvist forårsaget af, at ledigheden
er faldet. Det kan observeres i Figur 6.4, at arbejdsløse ejere også har været nedadgående fra
1995.
På grund af databrud er det ikke muligt at få et præcist billede af ejerhyppigheden for de enkelte lønmodtagergrupper (dvs. direktører, lønmodtagere på højeste, mellem- og grundniveau). Ses der isoleret på henholdsvis perioden frem til 2000 og perioden fra 2000 og fremefter, synes der at finde en langsom udvikling sted. Intet tyder på, at personer, som er i beskæftigelse i lavere stillingskategorier, afgørende og hurtigt skubbes ud af sommerhusejerskab.

6.4. Sommerhusejernes uddannelse
Uddannelsessammensætningen for sommerhusejerne er også en vigtig faktor på den socioøkonomiske palet. Tabel 6.5. viser, at der samlet set især er mange ejere med erhvervsuddannelser (39 %). Mellemlange og lange videregående uddannelser forekommer også hyppigt (31
%).
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Tabel 6.5. Sommerhusejere og hele befolkningen fordelt på uddannelse, 2005
Antal sommer- % af antal som- % af personer i
husejere
merhusejere
uddannelseskategorierne, hele
befolkningen
48.331
20,3
3,1
Ingen erhvervsuddannelse
9.575
4,0
2,8
Gymnasial uddannelse
91.892
38,7
6,4
Erhvervsuddannelse
13.692
5,8
7,0
Kort videregående uddannelse
74.194
31,2
9,4
Mellemlang/lang videregående
uddannelse
237.684
100
4,5
I alt

Sammenholder man tallene for sommerhusejerne med uddannelsessammensætningen for befolkningen som helhed i højre kolonne i tabellen, fremgår det, at de bedst uddannede er relativt kraftigt overrepræsenteret blandt sommerhusejerne. De ufaglærte er i mindre omfang
sommerhusejere. Der er en vis parallelitet til uddannelse og erhvervsstilling – jo bedre uddannelse, desto højere erhvervsstilling. Den sammenhæng spiller også ind i forhold til sommerhusejerskab.
Figur 6.6 tester, om der er sket en yderligere polarisering siden 1991, som er det tidligste år,
hvor der findes konsistente uddannelsesdata. Man kan faktisk registrere en sådan bevægelse.
Således stiger andelen af veluddannede hurtigere end andelen af ufaglærte. Man skal bemærke, at der også i perioden har fundet en generel forbedring af udannelsesniveauet sted, og at
dette også har en betydning for resultatet.

Figur 6.6. Sommerhusejere fordelt på uddannelse (% af det samlede antal danskere (1569-årige) i den pågældende uddannelsesgruppe), 1991-2005
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6.5. Sommerhusejernes husstandsprofil
Det fremhæves ofte, at sommerhuse egner sig vældig godt til familieferier. Det er med dette
datasæt ikke muligt at undersøge, hvem der bruger sommerhusene, men man kan se på familiesammensætningen for dem, der ejer husene. Der optræder i statistikken fire familietyper,
enlige og par med og uden hjemmeboende børn. Par omfatter her både gifte og samboende.
Der findes kun familieoplysninger for 185.000 husstande, da husstande ikke omfatter fondsog firmaejede samt udenlandsk ejede sommerhuse. Endvidere er antallet af ejere lavere, fordi
nogle husstande råder over flere sommerhuse.

Tabel 6.7. Sommerhusejere fordelt på familietyper, 2005
Antal sommer% af antal somhusejere
merhusejere
2.875
1,6
Enlige med børn
43.081
23,3
Enlige uden børn
34.788
18,8
Par med børn
104.154
56,3
Par uden børn
184.898
100
I alt

Tabel 6.7 viser, at der er relativt langt mellem børnefamilierne i sommerhusområderne, og at
hovedparten af ejerne er par uden børn eller enlige uden børn. Det er ikke overraskende, når
man sammenholder tabellen med aldersstrukturen. De enlige med børn er særligt svagt repræsenteret.
Der er en stor overvægt af par blandt ejerne. Sommerhuslivet leves måske bedst, hvis man er
to om de opgaver, som typisk er forbundet med at bruge, passe og vedligeholde et hus. Muligvis skiller mange sig af med sommerhuset, når den ene falder fra, og det kan være en årsag
til et relativt lavere antal enlige uden børn.
Udviklingen i husstandssammensætningen fra 1984 til 2005 fremgår af Figur 6.8. Det er meget markant, at børnefamilierne har været på vej væk fra sommerhusejerskab i hele perioden
indtil de allerseneste år, hvor der finder en stabilisering sted. I 1984 var 33 % af sommerhusejerne i en familiesituation med børn, mens det kun var tilfældet for 19 % i 2005. Det stiller
spørgsmålstegn ved ferieformens attraktivitet for moderne familier, hvilket dog ikke er denne
rapports opgave at undersøge. Derimod ses der i kommende afsnit på, om økonomiske og
strukturelle faktorer kan være med til at forklare denne udvikling.
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Figur 6.8. Sommerhusejere fordelt på familietyper, 1984-2005 (%)

6.6. Ejerskabsformer
Den danske sommerhuslovgivning indeholder en række restriktioner i forhold til ejerskab.
Som led i forbeholdene til EU-traktaten30 er det kun muligt for udlændinge at eje sommerhus i
Danmark efter særlig tilladelse, og kun hvis personerne har en særlig tilknytning til landet
gennem længere tid. Danskere bosiddende i udlandet kan eje sommerhus i Danmark. Formålet
med en meget restriktiv praksis var i sin tid at hindre et pres på danske rekreative arealer. Man
ønskede, at det fortsat var muligt for almindelige danskere at erhverve sig et sommerhus uden
at skulle konkurrere med mere velstillede udlændinge.
Endvidere er der ret stramme rammer for erhvervsmæssigt ejerskab. Firmaer og organisationer kan eje huse, som på almennyttige vilkår stilles til rådighed for eller udlejes til medarbejdere, medlemmer eller særlige målgrupper. Der skal opnås tilladelse til en sådan erhvervelse i
henhold til sommerhusloven31.
Der forefindes data om ejerskabsformer for eller næsten 187.000. Opgørelserne i Tabel 6.9 er
på antal huse i modsætning til de foregående afsnit, hvor samtlige ejere indgik som tælleenheder.
Godt 5 % af sommerhusene ejes af almennyttige fonde, foreninger, selskaber o.l.
Der er seks grupper af personlige ejerskaber, hvor der differentieres mellem, hvor tæt
ejergruppen er i familie med hinanden.
Det fremgår af Tabel 6.9, at langt hovedparten af sommerhusene ejes af én husstand. De øvrige ejerkonstellationer er mindre almindelige. 2,6 % er familiesommerhuse ejet af søskende,
der har et hus i fællesskab, eller forældre og børn, som ejer sammen. Feriekollektiver, hvor
personerne er uden nære familierelationer, udgør 5,4 %. Nogle huse ejes af flere personer,
hvoraf nogle ikke findes i IDA-registret, og som derfor antages at bo i udlandet. Det kan være
30
31

Rasmussen, A. M. V. (1997) Sommerhuslovgivningen i Danmark, Juristen, 4, 185-193.
Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering. LBK 357 af 15/07/1985 med senere ændringer.
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familieejerskab, men det kan ikke identificeres i dataene. Det drejer sig dog sammenlagt om
relativt få huse.

Tabel 6.9. Sommerhuse fordelt på ejerskabsformer, 2005
Antal sommerhuse
Én husstand
Familieejet
Feriekollektiv (flere husstande, ej familie)
Feriekollektiv (flere husstande, både familie og ikke familie)
Flere ejere, hvoraf nogle ikke i datasættet
Udlandsdansker
Feriefond, forening, selskab eller lignende
I alt

159.290
4.774
7.560
2.654

% af antal sommerhuse
85,3
2,6
4,0
1,4

1.279
1.664
9.508
186.729

0,7
0,9
5,1
100

Den sammensætning, som vises i Tabel 6.9, har været gældende i store træk siden 1984. Der
er kun sket marginale ændringer i retning af mere udpræget flerejerskab. I 1984 var 90 % af
husene ejet af én husstand, hvor det det i 2005 var 85 %. Der er kommet lidt flere familieejede
huse og feriekollektiver til. Andelen af fonds-, forenings- eller selskabsejede huse toppede i
1994, hvorefter der har været en lille nedgang igen.
Antallet af udlandsdanskere og udlændinge, som ejer sommerhus i Danmark, er stigende gennem perioden. Det er ikke overraskende i lyset af en styrket globalisering, der bl.a. bringer
danskere ud i verden i forbindelse med jobs. En del af disse ejere kan også være pensionister
med fast bopæl i udlandet, men med en sommerbolig i Danmark. Samlet set er niveauet i
2005 dog fortsat meget beskedent. Man kan konkludere, at lovgivningen, som skulle mindske
presset på sommerhusressourcen, har været effektiv.

6.7. Ejerskab til flere sommerhuse
Når man undtager de fonds-, forenings- og selskabsejede huse, er knap 3 % ejere eller medejere af to eller flere sommerhuse. Ejerskabet til flere sommerhuse er lovgivningsmæssigt
ikke begrænset, men der er skattemæssige regler, som skaber negative incitamenter for private. Lovgiverne har ønsket at sætte grænser for den erhvervsmæssige udlejning af sommerhuse
og en deraf følgende kommercialisering og prisopskruning. Skattereglerne er formenligt en
medvirkende årsag til, at andelen af sommerhusejere, som besidder flere huse, stort set har
været uændret i perioden 1984 til 2005.
Tabel 6.10 viser en socioøkonomisk logitestimation af flerhusejerskab. Høje positive værdier
betyder, at der er en klar sammenhæng mellem det at eje flere huse og den pågældende socioøkonomiske faktor.
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Ikke overraskende er der et meget klart samspil mellem ejerskab til flere huse og høj indkomst. Derimod er der kun i mindre grad udsving, når man ser på uddannelser. Det er i højere
grad de ufaglærte (inklusive de med gymnasieuddannelse som højeste færdiggjorte uddannelse), som har flere huse. Gennem lejeindtægter kan ejerne måske supplere de i reglen lavere
indkomster, som er mulige for ufaglærte at opnå. Aldersgruppen over 45 og især i gruppen
mellem 55 og 64 år er ofte flerhusejere end de øvrige aldersgrupper. Måske er et par sommerhuse led i en erhvervsmæssig nedtrapning, hvor man kan sikre sig en indkomst, en overkommelig arbejdsindsats og en fastholdelse af et formuegode. Dette kan dog ikke bekræftes direkte ud fra disse tal.
Endelig viser tabellen, at flerejerskab især trives uden for hovedstadsområdet og ikke mindst
på Bornholm, i Ribe Amt og i Ringkøbing Amt. Det understøtter antagelsen om, at husene er
led i en indkomsterhvervelse, idet der her i særlig høj grad findes et lukrativt udlejningsmarked.
Nogle ejere af sommerhuse har muligvis sommerbolig i udlandet. Det er ikke muligt med dette datasæt at undersøge et sådant ejerskab og eventuel sammenhæng med sommerbolig i
Danmark.
Feriefonde, foreninger, firmaer o.l., som har opnået tilladelse til sommerhusbesiddelse, ejer i
sagens natur ofte flere huse, som stilles til rådighed for medarbejdere, medlemmer og andre
begunstigede. Disse huse indgår ikke i beregningerne i Tabel 6.10.
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Tabel 6.10. Logitestimation af sammenhængen mellem ejerskab til flere sommerhuse og
socioøkonomiske faktorer, 2005
Predicted (forventet)
værdi
Log bruttoindkomst

0.97

Par uden børn
0.01

Par med børn
Enlig med børn

-0.06

Enlig uden børn 

0.01

Ufaglært
Gymnasial uddannelse

0.09

Faglært

-0.08

Kort videregående

-0.02

Mellemlang og lang videregående

-0.12

Under 30 år

-0.52

30-44 år

-0.25

45-54 år
55-64 år

0.09

65-74 år

0.01

Over 75 år

-0.22

Hovedstaden
Frederiksborg

0.49

Roskilde

0.20

Vestsjælland

0.36

Storstrøm

0.81

Bornholm

3.39

Fyn

0.38

Sønderjylland

0.96

Ribe

1.76

Vejle

0.86

Ringkøbing

1.27

Århus

0.69

Viborg

0.82

Nordjylland

0.62
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6.8. Antal ejere
Tabel 6.11 viser, at der til hovedparten af husene kun står én ejer anført i registrene. Antallet
af ejere har sammenhæng med familietyperne, som blev analyseret ovenfor.

Tabel 6.11. Sommerhuse fordelt på antal ejere, 2005
Antal sommer% af antal somhuse
merhuse
126,499
67,8
1 ejer
53.450
28,6
2 ejere
6.753
3,6
3-10 ejere
27
0
11 ejere og derover
186.729
100
I alt

Når to ejere optræder, er der ofte tale om ægtefælle eller samboende. Det er bemærkelsesværdigt, at det i så høj grad kun er den ene ægtefælle/sambo, som har sit navn på skødet. Der kan
være flere forklaringer på dette, herunder traditioner fra tidligere, at husene er arvestykker,
eller at man måske ønsker at fordele formueaktiver mellem sig i et ægteskab eller samliv.
Kun under 4 % af sommerhusene har tre ejere eller derover. Det modsvarer godt, at udbredelsen af feriekollektiver er relativt begrænset, som det også blev vist ovenfor.
Hen over årene er der dog sket en stigning i andelen af sommerhuse, som er registreret med to
ejere. Man kan tolke dette som en større bevidsthed omkring ejerskabets betydning. Skærpede
krav fra långivere i forbindelse med finansieringen kan være en medvirkende forklaring.

Figur 6.12. Fordelingen af sommerhuse på antallet af ejere, 1984-2005 (%)
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6.9. Sommerhusejernes helårsbolig
En gennemgående antagelse i forskningen er, at ejerskab til sommerhuse kompenserer for
ulemper ved helårsboligen. Der er mange aspekter ved helårsboligen, som kan have betydning, men i denne undersøgelse er det kun muligt at se på, om sommerhusejeren er lejer eller
ejer til helårsboligen. Hvis man er lejer, vil man være begrænset i sin rådighed over boligens
indretning og udstyr, og der eksisterer ingen muligheder for at oparbejde en friværdi. Her kan
en investering i et sommerhus kompensere.
Tabellen viser, at langt hovedparten af sommerhusejerne ejer deres helårsbolig. Der er således
ikke meget til at indikere, at sommerhuse på denne måde skulle virke kompenserende i forhold til formueakkumulering. Højre kolonne viser, at 14,2 % af de personer, der ejer en bolig,
har sommerhus, mens det kun drejer sig om 5 % af de, som lejer deres bolig.

Tabel 6.13. Sommerhusejere fordelt på status for helårsboligen, 2005
Antal sommer% af antal som% af samlet
husejere
merhusejere
antal boliger *)
181.538
76,1
14,2
Ejer helårsbolig
57.164
33,9
5,0
Lejer helårsbolig
238.702
100
9,9
I alt
*) Baseret på oplysninger om antal leje- og ejerboliger fra Statistikbanken.dk

Har der fundet en udligning sted mellem ejere og lejere med årene? Figur 6.14 viser, at det
ikke er tilfældet. Stadig flere huse ejes af personer, der også har skøde på deres helårsbolig.

Figur 6.14. Sommerhusejere fordelt på ejerskab til helårsboligen, 1988-2005
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Konkluderende må man konstatere, at sommerhuset således ikke i særlig høj grad spiller en
rolle som erstatning for en økonomisk underprivilegeret boligsituation i lejeboligsektoren.

6.10. Sommerhusejernes indkomster
I dette afsnit analyseres der på sommerhusejernes indkomstforhold. Der er mange måder at
opgøre indkomster på i statistikken. Her er valgt at se på bruttoindkomsten i ejerhusstanden.
Fordelen er her, at man måler på den samlede købekraft for husstanden, idet denne må antages
at have større betydning for sommerhusejerskabet end det enkelte husstandsmedlems individuelle indkomst. Bruttoindkomsten for hjemmeboende børn under 25 år indgår ikke i beregningen, fordi en sådan indkomst formentlig næppe vil påvirke sommerhusejerskabet.
Det ses af Tabel 6.15, at sommerhuse som udgangspunkt ikke er forbeholdt de velhavende.
Der er ejere i alle indkomstgrupper. I de laveste indkomstgrupper finder vi formentlig i høj
grad pensionisterne.
Ved sammenligning med befolkningen som helhed i højre kolonne af tabellen fremgår det
dog, at der er en overvægt af bedre økonomisk stillede husstande blandt sommerhusejerne. 40
% af sommerhusejerne har en bruttoindkomst på over 600.000 årligt i 2005, mens denne
gruppe kun udgør 22 % af det samlede antal husstande i Danmark.

Tabel 6.15. Husstandenes indkomster fordelt på indkomstgrupper, kr./år, 2005
Antal husstande

1. Under 300.000 kr.
2. 300.000-399.000 kr.
3. 400.000-499.000 kr.
4. 500.000-599.000 kr.
5. 600.000-699.000 kr.
6. 700.000-799.000 kr.
7. 800.000-899.000 kr.
8. 900.000-999.000 kr.
9. Over 1 mill kr.
I alt

39.893
24.194
22.266
24.482
21.232
15.304
9.985
6.684
20.474

%-fordeling af
sommerhushusstande
22
13
12
13
12
8
5
4
11

184.514

100

%-fordeling alle
husstande i Danmark*)
48
13
9
9

22

101

*) Kilde: Statistikbanken.dk

Figuren 6.16. viser udviklingen i den gennemsnitlige indkomst i perioden fra 1988 til 2005
(opgjort i 2005-værdi). Der er gennem hele perioden en stigende tendens, i alt med en vækst
på 12 % i gennemsnitsindkomsten. Til sammenligning stiger husstandsindkomsten for hele
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landet med 8 % i perioden. Det understøtter hypotesen om, at det alt andet lige er blevet sværere for lavindkomstfamilierne at erhverve sig et sommerhus.

Figur 6.16. Gennemsnitlig husstandsindkomst og median i husstandsindkomsten blandt
sommerhusejerne, 1988-2005

Medianindkomsten stiger med 10 % (2005-priser). Medianen viser, at hovedparten af sommerhusejerne har en lavere indkomst, men at det gennemsnitlige indkomstniveau trækkes op
af et mindre antal med meget høje indkomster. Denne tendens er uforandret gennem årene.

6.11. Handler og overdragelsesform
Meget af dynamikken i sommerhusområderne finder sted ved ejerskifte. I dette afsnit vurderes
ejerskifterne og deres sammenhænge med demografiske og socioøkonomiske faktorer.
Hovedparten af overdragelsen af sommerhusene til nye ejere sker ved et salg på det åbne
marked. Denne form for overdragelse udgør 84 % af alle overdragelser i 2004. Andelen af
familieoverdragelser har været nogenlunde uforandret gennem årene. Man ser også, at antallet
af (tvangs)auktioner og andre overdragelser er ganske beskedent.
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Figur 6.17. Antal sommerhuse fordelt på overdragelsesform, 1994-2004

Figur 6.17 viser, at der fra 2001 og fremad er sket en stigning i antallet af overdragelser. Bevægelserne over årene demonstrerer, at tilbøjeligheden til at handle sommerhus i nogen grad
er konjunkturafhængig.

6.12. Profil for sommerhussælgere og -købere
I Figur 6.18 vises alderssammensætningen for købere og sælgere. Ikke overraskende finder
der en naturlig form for ”foryngelse” af ejerskaren sted i forbindelse med overdragelse. De
ældre er oftere sælgere, mens hovedkøbergruppen med overvægt befinder sig i aldersklassen
mellem 45 og 54 år.
Figuren antyder dog, at generationsskifterne er ret ”rullende” – der også mange sælgere i de
øvrige aldersgrupper og købere i aldersgruppen 55 til 64 år. Sommerhuset er ikke
nødvendigvis et langvarigt bekendtskab. Det kan være et investerings- og spekulationsobjekt.
Hertil kommer, at indtrufne livsomstændigheder eller livsstilsvalg kan være medvirkende til
beslutning om salg af huset.
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Figur 6.18. Sommerhussælgernes og –købernes alder, 2005 (%)

Naturligt nok er køberne ofte i job, mens sælgerne med overvægt er på efterløn eller pension.
Men analyserne kan også vise, at der i salgs- og købsprocesserne finder en gradvis udtynding
sted af de med de laveste uddannelser. Det er de med videregående uddannelser, der går på
indkøb, som man kan se i Figur 6.19.

Figur 6.19. Sommerhuskøbernes uddannelsessammensætning, 1994-2005 (%)

Samlet set kan man konkludere, at der er lagt an til en ret markant udskiftning af ejerskaren i
sommerhusområderne, og at det generelt er de bedre stillede, der bevæger sig ind.
En regressionanalyse (som ikke gengives i tabelform) demonstrerer yderligere følgende:
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•

Sælgere har en større bruttoindkomst end de, der beholder deres sommerhus. Man kan
ikke se, om salget er et led i en opadgående mobilitet på (sommer)ejendomsmarkedet.

•

Købere af sommerhuse er også begunstiget med en højere bruttoindkomst end sælgere,
og dette faktum er blevet meget mere udtalt i årene fra 1994 og frem til 2004. Sommerhuspriserne er steget, og det har reelt betydet, at lavere indkomstgrupper alt andet
lige har sværere ved at købe sommerhus end tidligere.

•

Det er med større sandsynlighed par og enlige uden børn, der sælger. Det kan være et
udtryk for, at de ældste på et eller andet tidspunkt finder det nødvendigt eller opportunt af afhænde deres hus. De børnefamilier, som har anskaffet sommerhus, holder
som tendens fast på det og er ikke blandt de hyppigste sælgere på markedet.

•

Hvis man ser på køberskaren, er børnefamilierne underrepræsenteret over for de enlige
og par uden børn, og denne tendens forstærkes over årene. Det er således en bekræftelse af, at børnefamilierne enten har andre præferencer, eller at de af økonomiske årsager holdes uden for sommerhusmarkedet.

6.13. Livsbegivenheder og salg af sommerhuset
Sommerhuset er ikke blot en ressource af betydning for livskvalitet. Investeringen repræsenterer også en økonomisk buffer. Et salg af sommerhuset kan løsgøre midler for eksempel i forbindelse med ændret erhvervsstatus, skilsmisse, jobskifte, flytning o.l.
Man kan med dette datasæt sandsynliggøre de begivenheder, der er med til at udløse en beslutning om at sælge sommerhuset. For de, som har solgt huset i 2005, er begivenheder sporet
bagud i tid i årene 2002, 2003 og 2004. Det samme er sket for en kontrolgruppe af sommerhusejere, der ikke har solgt deres hus i 2005. Tabel 6.20 viser de livsbegivenheder, som er
mulige at spore i statistikken, sammenholdt med tilbøjeligheden til at sælge sommerhuset.
Samlet set kan man konstatere, at livsbegivenhederne kun har en mindre betydning for, om
sommerhuset sættes til salg. Men man kan bekræfte små tendenser til, at sommerhuset afhændes, når der sker noget dramatisk på nogle områder.
Når man går ned i tabellens enkelte begivenheder, ses der kun en marginal sammenhæng mellem at sælge sommerhuset og at blive pensionist. Det er en understregning af, at pensionisterne netop ønsker at anvende huset som led i en aktiv pensionisttilværelse.
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Tabel 6.20. Andel med forudgående livsbegivenheder 2002-2004 fordelt på, om de har
solgt eller beholdt deres sommerhus i 2005 (%)
Begivenheder
Begivenheder
blandt de, som har
blandt de, som
solgt deres sommer- har beholdt deres
hus (%)
sommerhus (%)
2,7
2,8
Overgang til pension
1,8
1,7
Overgang til job fra ledighed eller uddannelse
1,2
1,2
Overgang til ledighed fra job eller uddannelse
3,6
3,1
Overgang fra at være lønmodtager til at være uden for arbejdsmarkedet
0,0
0,0
Overgang fra at være uden for arbejdsmarkedet til at få en lønindkomst
1,5
1,0
Overgang fra ejer til lejer af helårsboligen
1,3
1,0
Overgang fra lejer til ejer af helårsboligen
8,1
5,7
Flytter fast bopæl uden skift i ejerform
5,0
4,3
Ændringer familiestruktur generelt
1,1
1,4
Fra par med børn til par uden børn
1,3
0,9
Fra par uden børn til enlig uden børn

Der er heller ikke store udsving ved skift af arbejdsmarkedsstatus. Man opretholder også som
ledig en indtægt, som er stor nok til at beholde huset, eller ens partner har en tilstrækkelig
indkomst. Situationer, hvor ejeren helt mister eller fravælger sin indtægt, er dog kritiske. Her
er der en overhyppighed for salg af sommerhuset.
Mest markant i denne sammenhæng, men stadig beskedent i det store billede, er samspillet
med ændringer af boligstatus, for så vidt angår helårsboligen. Sommerhusets værdi kan tilsyneladende indgå i skift til bedre boligforhold, for eksempel ved køb af ejerbolig. Hvis man
flytter, er der således en ret stor oversandsynlighed for, at man sælger sit sommerhus - igen
sammenholdt med en stabil bopæl for helårsboligen.
Endelig ser man nederst i tabellen ændringer i familiestrukturen. Familieændringer har en
betydning for, om man sælger eller beholder sit sommerhus. Der kan være tale om, at man går
fra status som par til enlig, enten ved skilsmisse eller ved, at ægtefællen falder bort. Men det
kan også være den anden vej - at en enlig finder en partner. Ændringer i familiestrukturen
består også i, at børn flytter hjemmefra, eller at der kommer børn til. Hvis man deler op i enkeltbegivenheder og undersøger, om der er sammenhænge, kommer der små temaer frem,
som understøtter teserne om livsbegivenheder. Således er der tendens til, at hvis børnene flytter hjemmefra, så beholder et ægtepar deres sommerhus. Derimod sælges huset overhyppigt,
når man går fra par-status til status som enlig.
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7. Fornyelsesdynamikker
7.1. Indledning
I dette afsnit analyseres bygningsdata. Formålet er at se på, hvordan bygningsmassen har udviklet sig over tid. Ved at koble data om forbedringer og forandringer sammen med persondata på ejerne kan man få indikationer på, hvilke persongrupper som er drivkræfter i fornyelsesdynamikkerne.
Man er dog først påbegyndt systematiske registreringer i de senere årtier. Det kan konstateres,
at der for en meget stor andel af sommerhusene mangler væsentlige informationer om bygningernes størrelse og udstyr, og at der kan være unøjagtigheder i forhold til angivelser af
opførelsesår m.v. Derfor er der i dette afsnit en del afkortninger af tidsserierne.

7.2. Udviklingen i bygningsmassen
Indledningsvist skal der ses på bygningsmassens alder. Figur 7.1 viser en fordeling på angivet
opførelsesår for de sommerhuse, som eksisterede i 2005.

Figur 7.1. Antal sommerhuse fordelt på opførelsesår
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Figuren illustrerer, at boomet i byggeriet af sommerhuse fandt sted i 1960’erne. Efter recessionen, som startede i 1973, dykkede sommerhusbyggeriet igen. En meget stor andel af sommerhusbygningsmassen er således opført i 1960’erne og 1970’erne. Der kommer igen gang i
byggeriet af sommerhuse i 1990-erne i et nyt konjunkturopsving, men slet ikke på niveau med
det, som fandt sted i 1960’erne og 1970’erne.

7.3. Om- og tilbygninger
Fornyelsen af sommerhusenes bygningsmasse finder også i høj grad sted som om- og tilbygninger. Hvis der er tale om større ændringer, skal der søges om byggetilladelse. Figur 7.2 viser antallet af byggetilladelser til om- og tilbygninger i perioden 1960-2005.
Om- og tilbygninger nyder fremme under gode konjunkturer, kan man se af figuren. Men det
er i det perspektiv bemærkelsesværdigt, at byggetilladelserne har været nedadgående siden
1998. Det kan skyldes ”småhusbyggereglementet”, som netop trådte i kraft i 199832. Herefter
skulle garager, carporte, udhuse og drivhuse kun anmeldes til kommunen efter færdiggørelsen, og man skulle ikke længere søge om byggetilladelse.

Figur 7.2. Antal sommerhuse fordelt på om- eller tilbygningsår, 1960-2004

Mange sommerhusejere omgår lovgivningen og bygger om og til uden at søge en nødvendig
byggetilladelse til arealer beregnet til beboelse. For at vurdere omfanget af en sådan uformel
fornyelse af sommerhusene er der foretaget en alternativ beregning baseret på det angivne
kvadratmeterantal og øgningen heri. En del af disse huse optræder ikke med en byggetilladelse, og det er dem, som indgår i Figur 7.3. Man ser, at der tilsyneladende finder en ganske omfattende fornyelse sted, og at nedgangen fra 1998 efter alt at dømme i høj grad er betinget af
lovgivningsændringen.
32

Bekendtgørelse om bygningsreglement for småhuse af 9.9.1998
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Figur 7.3. Antal arealudvidelser uden tilladelse og antal byggetilladelser 1988-2005

Sammenlignes Figur 7.1 og 7.2, synes sommerhusene at have en levetid på ca. 20-25 år, før
der er behov for tilladelseskrævende om- og tilbygninger. Man må antage, at der kommer et
fornyelsesbehov igen mellem 2015-2020, men at der med tiden generelt vil skulle fornyes i en
mere jævn kadence. Et voksende fornyelsesbehov kan have betydning for de områder i landet,
hvor mange håndværkere er beskæftiget med istandsættelser af sommerhuse.

7.4. Sommerhusenes størrelse
Sommerhusenes størrelse har været støt voksende. I 1986 var et sommerhus gennemsnitligt på
62 m2, mens det i 2005 kom op på knap 72 m2. Gennem perioden er standardafvigelsen også
for opadgående, hvilket er et udtryk for, at spændvidden i arealstørrelserne stiger. Samtidig
med, at der er mange små huse, bygges der også flere særdeles store huse, formentlig de såkaldte pool-huse og huse, der kan rumme flere familier. De er populære udlejningsobjekter på
turistmarkedet.
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Figur 7.4. Gennemsnitligt bygningsareal i m2, 1986-2005

Hvem ejer de største huse? Den socioøkonomiske beregning er gennemført som en OLSregression, som vises i Tabel 7.5. Her kan aflæses, at 1 % større hus leder til i gennemsnit 9 %
højere indkomst. Det er ikke overraskende ud fra de øvrige resultater i denne undersøgelse,
som også viser meget markante indkomstrelaterede variationer. Det understreger igen, at velhavere tilsyneladende ikke gearer ned og om i fritiden og skifter livsstil i små og overskuelige
huse.

Tabel 7.5. Sammenhængen mellem sommerhusenes størrelse og socioøkonomiske faktorer (OLS-regression)
Koefficient
Bruttoindkomst
0,09
Under 30 år
20-44 år
45-54 år
55-64 år
65-74 år
75 år og derover

0,02
0,00
0,00
0,01
-0,03

Tabel 7.5 viser også, at de ældre grupper ejer de mindste huse. De yngste ejere besidder de
største huse. Det kan være et udtryk for, at hvis man har råd til at købe et sommerhus som
under 30-årig, så skal det være af god standard og dermed som gennemsnit større. Måske skal
det være fremtidssikret til børnefamiliebehov.
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7.5. Arealtilvækst ved tilbygninger
Når der bygges til, forbedres standarden. I 2005 blev der eksempelvis bygget 124.000 (registrerede) m2 til sommerhusene svarende til ½ kvadratmeter per hus. Figur 7.6 viser en stigende tendens i tilbygningerne over årene 1988-2005. Det giver et billede af, at ambitionerne i
byggeprojekterne er accelereret.
Figur 7.6. Gennemsnitlig tilvækst i sommerhusenes areal, m2, 1988-2005

7.6. Hvilke huse om- og tilbygges?
Der er gennemført en logitestimation på dette datamateriale, som skal give et billede af, hvad
der påvirker sandsynligheden for at bygge til. Da oplysningerne omkring til- og ombygning
som beskrevet rummer en del administrative unøjagtigheder, så skal vurderingerne tages med
forbehold.
Konklusionerne fra analysen (som ikke er gengivet i tabelform) viser for det første, at der
ingen sammenhænge er mellem husenes ejendomsværdi eller grundens areal på den ene side
og sandsynligheden for, at der bliver bygget til eller om på den anden. Derimod findes der en
svagt positiv tendens til, at der bygges mere til de største huse. Disse tendenser kunne tyde på,
at om- og tilbygning mest sigter mod at tilfredsstille ejernes ønsker om boligkvalitet og i mindre grad handler om at investere og spekulere i en værditilvækst.
Der er nogle lidt utydelige tendenser, når denne estimation foretages for enkeltregioner i
Danmark. Det ser ud til, at tilbøjeligheden til at gøre noget ved huset er lavere i Vestsjællands,
Storstrøms, Bornholms og Viborgs amter end i de øvrige amter i landet.

7.7. Hvem bygger om og til?
I dette afsnit gennemføres en statistisk analyse af, hvem der fortrinsvist bygger om og til. Igen
skal tallene tages med nogle forbehold. En del af ombygningerne foregår som nævnt uden
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tilladelser, og der kan være underliggende socioøkonomiske og geografiske variationer i tilbøjeligheden til at bygge uden tilladelse.

Tabel 7.7. Sammenhæng mellem ombygningstilbøjelighed og socioøkonomiske faktorer

Fastboende

Predictede (forventede) værdier
1.93

Sommerhusets areal

0.01

Husstandens bruttoindkomst

0.00

Lejer fast bolig

0.11

Par uden børn
Par med børn
Enlig med børn
Enlig uden børn

-0.35
-0.52
-0.49

Tabel 7.7. med logitestimationen omfatter alle sommerhusstande i 2005, som tidligere har
bygget om eller til. De er sat over for husstande, som ikke har bygget om eller til. Der er fortaget en sandsynlighedsvurdering, hvor høje positive værdier giver høj sandsynlighed for, at
ejerne har gennemført større, tilladelseskrævende om- og tilbygninger.
Man ser af tabellen, at personer med helårsadresse i sommerhuset i særlig grad bygger om og
til. Der er således øjensynlig brug for forbedringer og udvidelser, når huset overgår til helårsstatus. Derimod er der ikke nogen konstaterbare sammenhænge med husets størrelse og ejerens indkomst.
Man ser måske lidt overraskende, at folk som lejer deres helårsbolig, gerne investerer i omog tilbygninger. Par uden børn og også er særligt aktive sammenlignet med andre familietyper, måske på grund af tid og økonomisk råderum.
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8. Geografiske dynamikker
8.1. Indledning
I dette afsnit ses der på sommerhusenes geografi. Der er to afsæt herfor. For det første lokaliseringen af sommerhusene, for det andet ejernes bopæl og ikke mindst samspillet mellem disse faktorer.
Analysen baseres på GIS-data, hvor sommerhusenes lokalisering ses i et geografisk og topografisk perspektiv. Denne analyse er ført op til 2008, idet der findes senere data end de, som
anvendes til de socioøkonomiske analyser.

8.2. Sommerhusenes lokalisering og udviklingen heri
Figur 8.1. viser fordelingen af sommerhusene på regioner. Det fremgår, at især Sjælland er
velforsynet med sommerhuse. Beliggenhed ved en stor befolkningskoncentration er en vigtig
årsag hertil.
Figur 8.1. Antal sommerhuse fordelt på regioner, antal, 1992 og 2005
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Kort 8.2 Koncentrationen af sommerhuse, 2008
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Kortet 8.2. giver yderligere mulighed for at se koncentrationerne i Nord- og Vestsjælland,
Vendsyssel, Blåvandsområdet, Djursland og Falster ved at aflæse den mørke toning. Punktsignaturen angiver således de enkelte bygninger der anvendes til sommerhus, mens den mørke
skygges udbredelse er direkte afledt af antallet af disse bygninger.
Figur 8.1. viser også, at der i Roskilde og i Hovedstaden finder en nedgang sted i antallet af
sommerhuse, formentlig ved en konvertering til helårsboliger. Derimod er der vækst i alle
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regioner mellem 1992 og 2005, men relativt mest i Nordjyllands og Ringkøbing Amter. Man
kan ikke af denne figur konkludere, at regioner med mange sommerhuse også trækker flere til
som en slags ”hot spots”.
Tabel 8.3 fremstiller sommerhusenes lokalisering på urbaniseringsgrader.

Tabel 8.3. Sommerhusenes fordeling på urbaniseringsgrad, 2004
Antal
%-fordeling
486
0,3
Hovedstadsområdet
1.036
0,6
By med over 100.000 indbyggere
142
0,1
By med 50.000-99.999 indbyggere
247
0,1
By med 20.000-49.999 indbyggere
759
0,4
By med 10.000-19.999 indbyggere
1.933
1,1
By med 5.000-9.999 indbyggere
6.424
3,5
By med 1.000-4.999 indbyggere
6.966
3,8
By med 500-999 indbyggere
3.655
2,0
By med 250-499 indbyggere
399
0,2
By med 200-249 indbyggere
161.392
88,0
Landdistrikt
183.439
100
I alt

Tabel 8.3 viser ikke overraskende, at langt hovedparten af sommerhusene er beliggende i
egentlige landdistrikter. Dette er ikke uden betydning i forhold til samspillet med private og
offentlige servicetilbud, som både kommer ferierende og fastboende til gode.

8.3. Husstørrelse og geografi
Der er nogle udsving i den gennemsnitlige husstørrelse i landets amter, jf. Tabel 8.4.
Sommerhusene er mindst i hovedstadsområdet, og man må derfor antage, at nogle af dem
mest benyttes som en slags kolonihave. Størst er husene i Ribe Amt og Ringkøbing Amt, og
det er også her, at husene for alvor har haft vokseværk. En del af dem anvendes i forbindelse
med udlejning, hvilket kan være en vigtig årsag til de observerede forskelle i husstørrelser.
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Tabel 8.4. Gennemsnitlige husstørrelser i amterne og udviklingen heri 1986-2005
Gennemsnitligt Udvikling
Udvikling
antal m2 i 2005 1986-2005 m2 1986-2005
%
72
10
16
Århus
77
10
14
Bornholm
73
9
14
Frederiksborg
70
8
12
Fyn
51
7
15
København og Frederiksberg
73
10
15
Nordjylland
84
16
23
Ribe
78
12
18
Ringkøbing
66
9
17
Roskilde
73
9
15
Sønderjylland
67
8
13
Storstrøm
70
9
14
Vejle
65
8
14
Vestsjælland
76
7
10
Viborg

8.4. Sommerhusejernes helårsbopæl
Kompensationstesen i litteraturen om sommerhuse forudsætter, at befolkningen i de større
bykoncentrationer især har behov for eller lyst til at få sig et sted i mere landlige omgivelser.
Tabel 8.5 viser, at ejerskabet til sommerhuse ganske rigtigt koncentreres i hovedstadsregionen. Men der er også ganske mange sommerhusejere, som har bopæl i landdistrikter. Der foreligger ikke oplysninger om det samlede antal indbyggere i disse urbaniseringskategorier.

Tabel 8.5. Sommerhuse fordelt på de bystørrelsesgrupper, hvor ejerne har deres helårsbolig, 2004
Antal ejere
54.538
Hovedstadsområdet
19.343
By med over 100.000 indbyggere
7.704
By med 50.000-99.999 indbyggere
27.947
By med 20.000-49.999 indbyggere
17.233
By med 10.000-19.999 indbyggere
16.264
By med 5.000-9.999 indbyggere
34.755
By med 1.000-4.999 indbyggere
10.968
By med 500-999 indbyggere
6.072
By med 250-499 indbyggere
1.210
By med 200-249 indbyggere
39.506
Landdistrikt
235.540
I alt
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8.5. Afstanden mellem helårsbolig og sommerhus
I forbindelse med undersøgelsen er der foretaget en måling af afstandene – i fugleflugtslinje mellem helårsbolig og sommerhus. Afstandene er udregnet på GIS-data, og der måles mellem
kommunerne midtpunkter. Ejere, som har postadresse og sommerhusadresse i samme kommune, vil fremstå med en afstand på nul kilometer. Dette beregningsprincip samt fugleflugtsprincippet vil afstedkomme en undervurdering af afstanden mellem sommerhus og helårsbolig.
I 2005 er gennemsnitsafstanden mellem bolig og sommerhus 53,4 km mod 50,7 i 1994. Der er
således en øgning i afstanden. I betragtning af befolkningens stigende villighed til at pendle til
og fra arbejde33 må denne øgede afstand betragtes som meget beskeden.

Tabel 8.6. Gennemsnitsafstand mellem helårsbolig og sommerhus, km, 1994 og 2005
Gennemsnitsafstand
50,7 km
1994
53,4 km
2005

Tabel 8.7 viser de kommuner, hvor gennemsnitsafstanden til sommerhusene er henholdsvis
længst og kortest. Man ser, at sommerhusejere med bopæl i hovedstadsområdet især har langt
til deres sommerhus.
Tabellens nederste halvdel viser et interessant mønster. Sommerhusejere, hvis faste bopæl
ligger i kommuner med mange sommerhuse, har en særlig kort afstand til deres sommerhus.
Det tyder på, at mange mennesker faktisk prioriterer en kort afstand mellem helårsboligen og
sommerhuset, hvis muligheden er der.

33

Landsplanafdelingen (2001) Pendlingen i Danmark år 2000 og udvikling i 1990’erne. København: Landsplanafdelingen.
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Tabel 8.7. Rangordning af gennemsnitafstanden på bopælskommuner, 2005
Kilometer

Særligt lange afstande:
Dragør
Gråsten
Søllerød
Hørsholm
Fredensborg
Greve
Ærøskøbing
Munkebo
Broager
Kolding
Karlebo
Gentofte
Værløse

98
93
89
84
84
84
84
84
83
82
82
81
81

Særligt korte afstande:
Sydfalster
Trundholm
Jægerspris
Gørlev
Læsø
Dragsholm
Hals
Frederiksværk
Bjergsted
Holmsland
Ebeltoft
Græsted-Gilleleje
Pandrup
Hirtshals

4
5
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
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9. Værdidynamikker
9.1. Indledning
I dette afsnit skal sommerhusenes værdier analyseres nærmere. Formålet er blandt andet at se
sommerhuse ud fra et investeringsperspektiv. Endvidere er det formålet at komme ind på,
hvad der påvirker pris- og værdiudviklingen, herunder både forhold omkring ejernes profil og
husenes beliggenhed.
I ejendomsregistrene findes oplysninger både om de løbende ejendomsvurderinger og om
salgspriser, hvis en ejendom har været handlet. Der findes konsistente oplysninger for perioden 1994-2005, som anvendes i samkøringerne med persondata. I øvrigt findes der ejendomsvurderinger frem til og med 2008. Den offentlige ejendomsvurdering er grundlag for beskatning. Der finder en vurdering sted hvert andet år. Den offentlige vurdering skal udtrykke
ejendommens værdi i handel og vandel under den forudsætning, at købesummen erlægges
kontant.

9.2. Udviklingen i vurderinger og salgspriser
Figur 9.1 viser, at der har fundet en stigning sted i sommerhusenes vurderinger og salgspriser,
her gennemsnit per sommerhus i faste (2005-) priser.

Figur 9.1. Gennemsnitlig købesum og gennemsnitlig ejendomsvurdering, 1994-2005

52

Den gennemsnitlige købspris for et sommerhus er mere end fordoblet på de tolv år, som statistikken omfatter. Ejendomsvurderingerne er også fulgt med op. Fra 2003 og frem vokser priserne på markedet mere end ejendomsvurderingerne. Det afspejler de generelle tendenser på
ejendomsmarkedet, som således også omfatter sommerhusene. Undersøgelsen omfatter ikke
prisudviklingen i den recessionsperiode, som er startet i 2008.
En del af stigningerne kunne tænkes at skyldes en kvalitetshøjnelse i sommerhusene, for eksempel som følge af byggeprojekter, som giver en arealudvidelse. Det kan bekræftes af Tabel
9.2. Prisen på husene er samlet set steget med 134 % i perioden 1994-2005, mens kvadratmeterprisen kun er steget med 113 % (faste priser).

Tabel 9.2. Stigninger i salgspriser (%) fordelt på median og nedre kvartil og øvre kvartil, faste priser, 1995-2005
Median
Nedre kvartil
Øvre kvartil
+
137
+
134
+ 138
Samlet pris
+ 113
+ 109
+ 123
Kvadratmeterpris

Tabellen viser samtidig, at prisen på de dyreste huse er steget mere end på de billigste huse.
Det tyder på, at der i stigende grad anlægges kvalitetsvurderinger ved køb og salg. Køberne er
således blevet villige til at betale relativt mere for bestemte herlighedsværdier og standarder.

9.3. Priser og regional geografi
Figur 9.3 opdeler købesummer og ejendomsværdier på amter. Man ser, at Ribe Amt ligger i
den høje ende – formentlig baseret på naturmæssige herlighedsværdier ved Vestkysten. Det
samme gør Frederiksborg Amt, som er et traditionelt sommerhusområde begunstiget af tæt
afstand til en stor bykoncentration. Der er således flere samtidigt virkende drivkræfter for
priserne. Købesummer og ejendomsværdier er også relativt høje i Ringkøbing og Sønderjyllands amter, hvilket også kan forklares ved vestkystbeliggenheden, og i Roskildes, Fyns og
Vejles amter, hvor nærheden til større byer kan spille ind.
Bemærkelsesværdigt nok ligger ejendomsvurderingerne og priserne lavt i Viborg Amt, men
også i Vestsjællands og Storstrøms amter, som det se ses af Figur 9.3. Kortet, som benytter
ejendomsværdierne for 2008, bekræfter dette. Der er således andet på spil end naturmæssige
ressourcer og potentialer. Uden at det kan undersøges statistisk, kan man pege på en faktor
som udlejningsmuligheden, som generelt er bedst ved vestkysten. Især nær grænserne, hvor
tyske og svenske turister har en nem adgang. Endvidere kan der være forhold omkring sommerhusområdernes udseende og standard og dermed image som gode steder for fritidsudøvelse og investering.
Det ikke entydigt, at hvor der i forvejen er mange huse, er der også de gunstigste priser. Således er vurderingerne relativt høje på Fyn.
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Figur 9.3. Gennemsnitlig købesum og gennemsnitlig ejendomsvurdering fordelt på amter, 2005

Nærheden til større byer er heller ikke den eneste parameter, således som Kort 9.4 viser. Den
jyske vestkyst og sydhavsøerne kan således eksempelvist mønstre høje ejendomsværdier.
Kortet visualiserer ejendomsværdierne med afsæt i rumlige statistiske beregninger, således at
der for hvert sommerhus beregnes en ny værdi for et cirkulært areal med en diameter på 3 km.
Dermed dannes en zonering, der i modsætning til eks. Kommuner som zoner, tager afsæt i
mere reelle variationer.
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Kort 9.4. Ejendomsvurderinger (minus grundværdi) for sommerhuse, 2008

Figur 9.3 giver et øjebliksbillede af sommerhusværdier i 2005, og kort 9.4 illustrerer ejendomsværdier i 2008. Men hvordan har udviklingen været? Figur 9.5 viser, at den største stigning i købspriser og ejendomsværdier har fundet sted i de amter, som havde og stadig i 2005
har de laveste ejendomsværdier, nemlig Storstrøms og Vestsjællands amter. Disse amter samt
Roskilde Amt kan være blevet bedre alternativer for indbyggerne i hovedstadsregionen i takt
med, at priserne i Frederiksborg Amt også er steget ganske kraftigt. Der er således tendenser
til, at køberne søger alternativer til de traditionelle sommerhusdestinationer. I denne proces
udlignes priserne mere og mere.
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Figur 9.5. Stigning (%) i købspriser og ejendomsvurdering 1994-2005

Figur 9.5 demonstrerer, at de dyre områder ved Vestkysten har oplevet en relativt beskeden
værdi- og prisstigning. Sommerhusene i Viborg Amt er stadig i nogen grad bagefter, og her
kan man ikke se tendenser til en prisudligning.
Kort 9.6 understøtter figuren. Det viser desuden, at ejendomsværdierne synes at gå mest op i
områder tæt ved byerne.
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Kort 9.6. Stigninger i ejendomsvurderinger for sommerhuse, 1993-2008
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9.4. Ejendomsværdi i et kommunalt perspektiv
Der er i dette afsnit hentet oplysninger om ejendomsvurderingerne i 1993 og 2008 på kommunalt niveau. Formålet med denne del af analysen er at identificere de kommuner, hvor de
gennemsnitlige ejendomsværdier har udviklet sig markant i den pågældende periode.
Tabel 9.7. Gennemsnitlige ejendomsvurderinger (inkl. grundværdi, rangordning på
kommuner)
Gennemsnitlig ejendomspris 2008, 1000
Gennemsnitlig kvadratmeterpris 2008,
kr.
1000 kr.
Birkerød (44)
Farum (2598)
Solrød (36)
Birkerød (2557)
Dragør (34)
Helsinge (2474)
Greve (33)
Fredensborg (2289)
Farum (32)
Dragør (2228)
Helsinge (30)
Solrød (2109)
Fredericia (29)
Stenløse (1937)
Fredensborg (28)
Nyborg (1837)
Gundsø (26)
Greve (1749)
Nyborg (25)
Gilleleje (1723)
Stenløse (23)
Hillerød (1697)
Hundested (23)
Århus (1668)
Kolding (22)
Lejre (1647)
Århus (22)
Fredericia (1641)
Kommuner med under 50 huse indgår ikke i denne tabel.

Ejendomsværdierne er højest i kommuner i eller i nærheden af hovedstadsområdet eller i nærheden af andre større byer, især i Århus-regionen og trekantsområdet, hvilket også fremgik af
Kort 9.3. Dette kan være en afsmitning fra generelt højere ejendomspriser i disse områder.
Men også mulighederne for helårsbosættelse kan påvirke priserne i opadgående retning.
Udviklingen fra 1993 til 2008 har ligeledes favoriseret en del af de kommuner, som i forvejen
har høje ejendomsvurderinger. En statistisk korrelationsanalyse på samtlige kommuner bekræfter, at de største stigninger finder sted i kommuner med de højeste ejendomsværdier.
En korrelationsanalyse viser endvidere, at kommuner med mange sommerhuse som tendens
oplever stærkere prisstigninger end kommuner med få. Der kan være tale om, at alene antallet
af huse er med til at sætte fokus på sommerhusmarkedet og gøre det til et ”hot spot” for ferieog fritidslivet. Områder, som er udbygget sent, er også i højere grad genstand for prisstigninger end gamle områder. Også dette kan være en indikation på betydningen af bygningsstandard og –kvalitet.

9.5. Afstand til kysten og ejendomsværdier
Det fremgår af tidligere kort, tabeller og figurer, at hovedparten af sommerhusene er beliggende i kystnære områder. Kysten og vandet er en attraktionsfaktor. Beregninger ved hjælp af
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GIS viser, at afstanden mellem et sommerhus og hav eller indre farvande gennemsnitligt ligger på 1547 meter. I kommuner med mange sommerhuse er gennemsnitsafstanden til vandet
længere end i kommuner med få huse.
Tabel 9.8. Korrelationen mellem ejendomsværdien per m2*) og afstand fra kystlinien,
fordelt på amter, 2007 og 1993
Korrelationskoefficient Korrelationskoefficient
2007
1993
-,139
-,085
Århus
-,063
-,027
Bornholm
,033
-,009
Frederiksborg
-,076
,022
Fyn
-,055
,134
Hovedstaden
-,149
,106
Nordjylland
-,207
-,065
Ribe
,002
-,051
Ringkøbing
-,134
-,067
Roskilde
-,030
,099
Sønderjylland
-,030
,004
Storstrøm
-,126
,006
Vejle
-,139
-,050
Vestsjælland
-,100
-,093
Viborg
-,062
-,010
Hele landet
*) Grundværdien er ikke medtaget i beregningen. Særligt store og særligt små ejendomme er heller ikke medtaget. Datagrundlaget er 167.555 ejendomme, som eksisterede både i 1993 og 2007.

Tabellen viser, at ejendomsværdien som tendens rigtignok falder, jo længere man kommer
væk fra kysten. Dog er denne sammenhæng ikke særlig signifikant og stærk. I 2007 er betydningen af kystbeliggenhed for ejendomsværdien mest udpræget i Ribe Amt.
Afstanden til kysten får en lille smule større indflydelse på prisen over perioden 1993-2007.
Der er således en bevægelse i retning af en større afsmitning af beliggenhedsværdier på sommerhusenes vurderinger. Det må dog understreges, at den statistiske sammenhæng mellem
ejendomsværdi og afstanden til vandet både i 1993 og 2007 er ret beskeden.
I Tabel 9.9. ses der på ejendomsværdierne per kvadratmeter, og her er sommerhusene delt op i
tre grupper afhængig af deres afstand til vandet. Beregningen er foretaget for hver af amterne
enkeltvist, hvor sommerhusene er delt op i tre lige store grupper. 1. parketbeliggenhed er derfor variabel for amterne, men er typisk mindre end 500 meter fra vandet, mens 3. parket rummer huse, som i reglen har mere end omkring 1,5 kilometer til kysten.
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Tabel 9.9. Gennemsnitlig ejendomsværdi pr m2 (kr.)*) fordelt på afstand fra kysten,
2008
1. parket
2. parket
3. parket
Århus
Bornholm
Frederiksborg
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Ribe
Ringkøbing
Roskilde
Sønderjylland
Storstrøm
Vejle
Vestsjælland
Viborg
Alle

11.983
9.665
13.353
15.899
14.461
10.453
12.175
7.527
13.008
10.920
10.302
15.040
11.929
6.745
11.577

10.066
9.316
12.305
12.651
9.249
10.067
11.221
7.794
11.693
9.983
9.709
11.987
10.862
6.713
10.322

8.541
8.827
12.390
11.424
11.507
9.025
9.641
7.529
10.624
9.999
9.492
10.644
10.393
7.171
10.231

*) Grundværdien er ikke medtaget i beregningen. Særligt store og særligt små ejendomme er heller ikke medtaget. Datagrundlaget er 167.555 ejendomme, som eksisterede både i 1993 og 2007.

Også denne oversigt viser, at kystnærhed har en vis, men trods alt beskeden betydning for
ejendomsværdien. Man kan af denne analyse konkludere, at selv om afstanden givetvis er en
parameter for mange mennesker, så er også andre faktorer af stor betydning for ejendomsværdierne. Husets størrelse og kvalitet spiller således en væsentlig og tilsyneladende kompenserende rolle.

9.6. Afstand til natur og ejendomsværdier
Nærheden til andre naturmæssige herlighedsværdier kan også have en betydning for ejendomsværdierne i sommerhussektoren. Her undersøges på samme måde som ovenfor, om der
kan observeres en korrelation, og om denne korrelation er øget i perioden 1993 til 2007. Naturtemaet omfatter afstanden til følgende topografiske elementer34:
Fredede områder
Naturperler
Skovbyggelinjer
Søbeskyttelseslinjer
Åbeskyttelseslinjer.

34

Metoden har oprindelse er i en administrativ praksis, jf. www.miljoeportalen.dk
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Tabel 9.10 viser korrelationskoefficienterne, og man ser, at der både for landet som helhed og
for de enkelte amter er en sammenhæng. Jo kortere afstand til natur, desto højere er ejendomsværdien. Denne sammenhæng er dog meget svag, og den er svagere, end den sammenhæng, der gælder for afstanden til kystlinjen. Kystbeliggenhed opfattes således alt andet lige
som mere værd end beliggenhed ved skove, fredede områder, åer og søer. Naturkvaliteter er
dog steget i pekuniær betydning mellem 1993 og 2007.
Tabel 9.10. Korrelationen mellem ejendomsværdien per m2*) og afstand til natur, fordelt på amter, 2007 og 1993
Korrelationskoefficient Korrelationskoefficient
2007
1993
Århus
,102
,065
Bornholm
-,186
-,177
Frederiksborg
-,155
,031
Fyn
-,008
,171
Hovedstaden
-,118
-,039
Nordjylland
-,012
-,073
Ribe
,318
,051
Ringkøbing
,269
,162
Roskilde
,098
-,016
Sønderjylland
-,171
-,172
Storstrøm
,119
,055
Vejle
,273
-,065
Vestsjælland
-,021
-,004
Viborg
-,087
-,105
Hele landet
-,042
,008
*) Grundværdien er ikke medtaget i beregningen. Særligt store og særligt små ejendomme er heller ikke medtaget. Datagrundlaget er 167.555 ejendomme, som eksisterede både i 1993 og 2007.

I de enkelte amter synes billedet at være noget mere broget, jf. Tabel 9.10. I nogle amter er
det ikke en særlig værdimæssig fordel at ligge tæt på naturen, hvilket aflæses af, at der er positive tal i skemaet. Man kan endda se, at betydningen af naturkvaliteterne er aftagende over
årene, for eksempel i Århus, Ribe, Ringkøbing og Storstrøms amter. Den mere diffuse betydning af natur understøttes af Tabel 9.11, som viser kvadratmeterpriserne i kroner.
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Tabel 9.11. Gennemsnitlig ejendomsværdi pr m2 (kr.)*) fordelt på afstand til natur, 2008
1. parket
2. parket
3. parket
Århus
Bornholm
Frederiksborg
Fyn
Hovedstaden
Nordjylland
Ribe
Ringkøbing
Roskilde
Sønderjylland
Storstrøm
Vejle
Vestsjælland
Viborg
Alle

9.697
9.251
13.308
12.608
12.937
9.153
10.162
7.340
11.595
10.636
9.320
11.946
11.277
7.093
10.573

10.185
9.460
12.768
13.103
11.994
10.309
10.852
7.213
11.676
10.274
9.876
12.194
10.953
6.917
10.923

10.712
9.100
12.175
14.270
9.887
10.025
12.024
8.296
12.061
9.991
10.308
13.539
10.955
6.620
10.618

*) Grundværdien er ikke medtaget i beregningen. Særligt store og særligt små ejendomme er heller ikke medtaget. Datagrundlaget er 167.555 ejendomme, som eksisterede både i 1993 og 2007.

Hvorfor vurderes naturmæssige herlighedsværdier ikke så højt? Tilsyneladende overskygges
naturens værdisættelse af kystnærheden, som slår mere igennem. Det har været fremhævet i
forskningen og debatten om sommerhuse, at sommerhusområderne mere og mere får et villakvarterpræg, og at livet leves bag ved hækkene. I den sammenhæng kommer de nære kvaliteter og den enkelte boligs standard til at betyde mere end omgivelserne, og herlighedsværdierne lidt længere borte fra grundstykket justerer kun lidt op og ned.
Som nævnt er betydningen af naturværdierne samlet øget fra 1993 til 2007. Hvis trenden forsætter som her set, vil man over nogle årtier komme frem til, at beliggenhedsfaktorerne får en
signifikant betydning for ejendomsværdierne, men fortsat vil kystens kvaliteter trække mest i
en værdiforhøjende retning.
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10. Handel med sommerhuse
10.1. Indledning
I dette afnsit tages der fat på de dynamikker, som opstår i forbindelse med handel med
ejendomme. Igen er tallene fra ejendomsregistreret, og de generes i forbindelse med et salg.
Formålet er igen at analysere socioøkonomiske sammenhænge og få et indblik i købernes og
sælgernes profil. Det er også formålet i dette afsnit at belyse den geografiske dimension.

10.2. Ejendomshandler og geografi
Omkring 7 % af sommerhusene skifter hænder hvert år. Det er af interesse at vurdere, om
sommerhuse handles med større hyppighed i nogle regioner end andre, og om der er udsving
over tid. Tabel 10.1 viser hyppigheden af handler fordelt på regioner i 1994 og de senest to
tilgængelige år, nemlig 2004 og 2005.
Tabel 10.1. Handler i % af antal sommerhuse, 1994, 2004 og 2005
1994
2004
2005
6
7
7
Århus
6
6
6
Bornholm
6
8
8
Frederiksborg
5
7
6
Fyn
8
7
7
København og
Frederiksberg
6
8
7
Nordjylland
6
8
8
Ribe
6
10
8
Ringkøbing
8
10
9
Roskilde
5
8
7
Sønderjylland
5
8
8
Storstrøms
6
9
7
Vejle
5
7
7
Vestsjælland
6
8
8
Viborg

Der er en opadgående tendens for antallet af sommerhushandler i alle regioner. I 1994 var
handlen således noget mere træg end i 2004 og 2005. Handlerne er færrest på Bornholm og
Fyn, og det gælder hele perioden. Det fremgår også, at der er flere handler med sommerhuse i
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Ribe og Ringkøbing end i de øvrige amter. Det understøtter tesen om, at husene i disse amter i
højere grad end i de øvrige amter er investeringsobjekter og måske i mindre grad opfattes som
ressourcer i forhold til familiernes fritidsliv.

10.3. Sommerhuskøberne og priserne
I dette afsnit ses der nærmere på sammenhængene mellem købspriser og køberkarakteristika.
Der er gennemført en OLS-regression, hvor forskellige faktorer er inddraget og sammenvejet.
Tal angivet med fed skrift er signifikante.
Tabel 10.2. OLS-regression på købspriser, gennemsnit for alle år 1994-2005
Koefficient
Bruttoindkomst (log)

0,23

Par med børn

-

Par uden børn

-0,01

Enlige med børn

0,08

Enlige uden børn

0,06

Almindeligt salg

-

Familiesalg

-0,16

Auktion

-0,69

Anden helårsbolig
Helårsbosætning
Ejer af helårsbolig
Lejer af helårsbolig
København og Frederiksberg
Frederiksborg
Roskilde

0,16
-0,02
0,09
0,00

Vestsjælland

-0,18

Storstrøm

-0,12

Bornholm

0,09

Fyn

0,20

Sønderjylland

0,38

Ribe

0,34

Vejle

0,27

Ringkøbing

0,16

Århus
Viborg

0,13
0,01

Nordjylland

0,03
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Tabel 10.2 viser, at der ikke overraskende er en signifikant sammenhæng mellem købspris og
bruttoindkomst. Indkomsten øger klart villigheden til at bruge penge på sommerhuskøbet.
Tabellen viser gennemsnit for alle årene. Når man ser på årene 1994 til 2005 hver for sig, er
der ingen forskelle at observere. Det er derfor uforandret således, at købekraften målt på bruttoindkomst er en vigtig faktor for, hvor dyrt et sommerhus man ønsker eller har mulighed for
at anskaffe.
Den næste sektion i tabellen omhandler sommerhuskøbernes familieforhold, og der tages udgangspunkt i situationen ”par med børn”. De øvrige familier måles herop imod. Man ser, at
par med børn betaler signifikant mindre for deres sommerhus end par uden børn. Enlige, som
er på markedet som købere, er derimod som gennemsnit i stand til at betale mere for huset end
de typiske par med børn. Der er muligvis tale om, at de enlige i højere grad opfatter sommerhuset som et investeringsobjekt, men det kan ikke umiddelbart bekræftes af disse tal. Også
dette mønster har været stort set uforandret gennem årene 1994-2005.
Hvis boligen købes af familie ved en familieoverdragelse, så er prisen gennemsnitlig 16 %
lavere, end hvis der var tale om en handel på det åbne marked. Man kan også få store ”rabatter”, hvis huset købes på auktion.
Endvidere kan man se, at lejere er i stand til eller villige til at erlægge en lavere købesum end
ejere. Det er sandsynligt, at friværdien fra helårsboligen kan anvendes ved køb af sommerhus
- en mulighed, som lejere i reglen ikke har. Hvis sommerhuset skal anvendes til (lovlig eller
ulovlig) helårsbosætning, giver man også mere for det, muligvis fordi der er brug for bedre
isoleringsstandard m.v.
Endelig er der i tabellen en angivelse af sammenhængen mellem, hvor man bor, og hvor meget man er villig til at betale for et sommerhus. Der måles op mod København/Frederiksberg.
Købekraften eller prioriteringen er mindst, hvis man bor i Vestsjællands og Storstrøms amter,
mens købere fra Ribe, Sønderjyllands, Vejle og Fyns amter velvilligt lægger relativt mere på
bordet for at erhverve sig et sommerhus. Der kan være mange årsager til denne udvikling,
men ikke mindst en gunstig beskæftigelse og relativt moderate priser på helårsboliger har
gjort det muligt for købere uden for de større bykoncentrationer at bruge flere penge på et
sommerhus. Det kan tyde på, at sommerhuset spiller en subtil rolle i den samlede boligøkonomi i en husstand, og at investeringsaspektet også er mere fremherskende, end forskning
baseret på surveys blandt sommerhusejere i almindelighed finder frem til35.

10.4. Sommerhussælgerne og priserne
Nedenfor vurderes, hvem der får de højeste priser for deres sommerhuse, når de sælger. Igen
er der gennemført en logitestimation med flere forskellige faktorer. Lige som i situationen
med køberne får ejere med de højeste bruttoindkomster meget tydeligt og signifikant mest for
deres sommerhuse, når de sælger. Den situation, hvor mindrebemidlede får sig en meget stor
gevinst ved salg, hører således mere til undtagelserne. Sommerhusejerskab er heller ikke i
35

) Andersen, H.S. (2008) Sommerhuse og sommerhusejere i Danmark. Notat. København: Center for Bolig og
Velfærd.
Tress, G. (2002) Development of the second-home tourism in Denmark, Scandinavian Journal of Hospitality
and Tourism, 2, 2, 109-122.
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salgssituationen en årsag til en effektiv indkomstudligning i samfundet. Der har ingen forandringer været i dette billede i perioden 1994 til 2005.

Tabel 10.3. OLS-regression på salgspriser, gennemsnit for alle år 1994-2005
Koefficient
Bruttoindkomst (log)

0,16

Antal år, man har ejet huset

-0,01

Par med børn

-

Par uden børn

-0,02

Enlige med børn

0,03

Enlige uden børn

0,01

Almindeligt salg

-

Familiesalg

-0,26

Auktion

-0,87

Anden helårsbolig

-

Helårsbosætning

0,14

Ejer af helårsbolig

-

Lejer af helårsbolig

-0,01

København og Frederiksberg

-

Frederiksborg

0,09

Roskilde

-0,05

Vestsjælland

-0,18

Storstrøm

-0,15
0,02

Bornholm
Fyn

0,26

Sønderjylland

0,32

Ribe

0,29

Vejle

0,24

Ringkøbing

0,10

Århus

0,11

Viborg

-0,05
-0,01

Nordjylland

Der er her set på sammenhængene mellem antal ejerår og salgsprisen. Denne sammenhæng er
signifikant negativ. Hvis en ejer har haft et sommerhus gennem mange år, er der en sandsynlighed for, at vedkommende alt andet lige får en lavere pris for det. Det kan være et udtryk
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for, at der i ejertiden har fundet en nedslidning sted, og at man måske i de sidste ejerår har
holdt igen med investeringer i huset.
Man så ovenfor i Tabel 10.2, at par med børn investerer billigere, og i Tabel 10.3 illustreres,
at børnefamilierne også får mindre ud af det, når de sælger igen. Det er de enlige og par uden
børn som kommer ud med de største salgspriser. Det fremgår også, at de, som har boet helårs
i deres hus, kan få mere for det, hvilket formentlig skyldes højere standard og flere kvadratmetre i husene. Lejerne har sværere end ejere af helårsboligen ved at hente en høj pris ind, når
de går på markedet med deres ejendom.
Hvis man bor på Fyn eller i Sønderjyllands, Ribe eller Vejles amter, får man en højere salgspris. Dette er helt parallelt til, hvad der blev vist ovenfor under sommerhuskøb. Man køber
således dyrere i disse amter, men der hentes også – set over den samlede periode 1994-2005 –
relativt større summer hjem for de, som har bopæl i disse amter. Hvis man køber billigt, er der
også sandsynlighed for, at prisen ikke er så høj ved et salg.
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11. Helårsbeboelse i sommerhuse
11.1. Indledning
I 1998 blev der åbnet op for, at sommerhusejere, som modtog en social eller aldersbetinget
pension, og som havde ejet deres sommerhus i mere end 8 år, kunne få tilladelse til at bo der
hele året. Forud for denne lovgivning var det muligt at opnå en dispensation til at bo fast i
sommerhuset. Ved lovændringen etableredes en overgangsordning på 10 år for de, som tidligere havde opnået dispensation. Der er fortsat begrænsede muligheder for dispensation. Lovgivningen blev iværksat som følge af, at mange boede uden tilladelse i deres sommerhuse hele
året, og at dette vurderedes at udgøre et problem i forhold til forskellige former for kommunal
service m.v.
Miljøministeriet gennemfører hvert år en overvågning af helårsbeboelsen i sommerhusområderne. Baseret på data fra kommunerne opgøres omfanget af helårsbeboelsen i sommerhusområderne. Kommunerne henter deres oplysninger i CPR-registret m.v. Den seneste redegørelse fra december 200836 kommer frem til, at der i 2007 var 15.200 lovligt beboede huse i
sommerhusområderne, og at dette svarede til under 8 % af ejendommene. I Miljøministeriets
opgørelse var der 650 huse, som ejerne beboede helårs uden dispensation, altså ulovligt. Miljøministeriet konstaterer, at helårsbosætningen er langsomt nedadgående.
Denne undersøgelse er baseret på alle ejendomme, som har en anvendelseskode som sommerhuse. I henhold til BBR-instruksen37 til kommunerne skal et sommerhus, som lovligt anvendes til helårsbeboelse, flyttes fra anvendelseskode som sommerhus til en anvendelseskode
som enfamiliehus. Denne overflytning vanskeliggør en retvisende undersøgelse af den lovlige
helårsbosætning med det datasæt, som er til rådighed for denne undersøgelse. Mens sommerhusene kategoriseres som enfamilieshuse, er de ikke i sommerhusdatasættet, og de persondata, som knytter sig til ejerskabet, er heller ikke til rådighed.

11.2. Omfanget af helårsbeboelse i sommerhuse
I denne undersøgelse er der lejlighed til at gå til helårsproblematikken på en anden måde, end
man gør i kommunerne og Miljøministeriet. Det er muligt at se på, om en sommerhusstand
har en anden helårsadresse. Hvis det er tilfældet, må man antage, at huset anvendes efter loven. Som Tabel 11.1. viser, har ejerne til 92 % af husene anden helårsadresse, og deres huse
må formodes at blive anvendt i lovens ånd.

36

Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen (2008) Ottende redegørelse om ”lovovervågning” vedrørende
helårsbeboelse i sommerhusområder. København
37
Erhvervs- og Byggestyrelsen (2003) BBR-instruks. København
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Tabel 11.1. Antal sommer- og helårsanvendte sommerhuse, 2005
Antal sommer% af antal somhuse
merhuse
181.103
92,0
Anden helårsadresse
3.113
1,6
Helårstilladelse
12.535
6,4
Registreret adresse i sommerhuset
196.751
100
I alt

8,0 % af ejerne har ingen anden helårsadresse, og det må forudsættes, at de bebor deres sommerhuse året rundt, eller at de midlertidigt fungerer som helårsbolig. Af disse 8 % anvendes
nogle helt lovligt. Det gælder huse, hvor ejerne bor på en tidsbegrænset dispensation. I de
tilfælde skifter ejendommen nemlig ikke anvendelseskode. Som Tabel 11.1 viser, der ifølge
ejendomsregistret i 2005 godt 3.000 tidsbegrænsede dispensationer. Derimod var der herudover mere end 12.000 personer, som havde registreret helårsadresse i sommerhuse. Der kan i
noget omfang være tale om, at kommunerne har et efterslæb i omdefineringerne af huse, hvis
ejere faktisk har fået en dispensation. Men det er sandsynligt, at der også i dette tal ligger en
betydelig ulovlig helårsbosætning.
Personer, som bor ulovligt i sommerhuset som lejere eller lånere, indgår ikke i denne statistik.
Det betyder, at helårsbosættelsen i sommerhusområderne reelt er større. Hertil kommer som
nævnt den lovlige helårsbeboelse, som overgår til at blive registreret som enfamiliehuse, og
som ikke indfanges i denne statistik.
Udviklingen i antallet af tidsbegrænsede helårstilladelser og antal huse med adressesammenfald fremgår af Figur 11.2.

Figur 11.2. Antallet af sommerhusejere med helårsadresse i sommerhuset, 1988-2005
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Man ser af Figur 11.2, at væksten i den lovlige og ulovlige bosætning faktisk faldt væk efter
1998, men at niveauet for bosætning ikke er blevet reduceret væsentligt. Det har holdt sig
stabilt. Lovgivningen har således ikke helt haft den betydning, som man antog38.
Det er dog sandsynligt, at en del af helårsbosætningen vil blive reduceret i 2009, hvor den 10årige dispensationsperiode ophører.

11.3. Karakteristik af ejere med helårsadresse i sommerhuse
Denne undersøgelse fanger som nævnt ikke alle de, som bor hele året i sommerhuset. Vi har
her at gøre med de særligt temporære helårsbeboere. Hvad kendetegnes de ved?
Tabel 11.3. viser, at der er en overvægt af personer i de ældre aldersgrupper blandt de med
helårsadresse i sommerhusområderne, herunder især de ”unge ældre” mellem 65 og 74 år.
Men muligheden for at bo i sommerhuset hele året benyttes også af andre. For de yngres vedkommende kan der være tale om at løse akutte boligproblemer i forbindelse med jobskifte,
skilsmisse o.l. Der er således næppe tvivl om, at sommerhuskapaciteten benyttes mere fleksibelt, end der er intentioner om i lovgivningen.

Tabel 11.3. Helårs sommerhusejere fordelt på aldersgrupper, % af samtlige sommerhusejere i aldersgrupperne, 2004
Tidsbegrænset helårsØvrig helårsbeboelse
tilladelse
0,8
2,3
Under 25 år
1,5
6,0
25-34 år
1,2
4,8
35-44 år
0,9
3,5
45-54 år
1,3
5,6
55-64 år
2,5
10,3
65-74 år
2,7
8,2
75 år og derover
1,6
6,4
I alt

En logitestimation i Tabel 11.4 bekræfter aldersfordelingen som en koefficient for alle årene
samt alene for 1988 og 2004. De yngste aldersgrupper har i stigende grad forladt sommerhusene. Muligvis fordi boligsituationen i de større byer er lettet gennem denne periode, og fordi
håndhævelsen af loven er blevet skærpet i en del kommuner. Samtidig er der så kommet en
større overvægt af de ældste, herunder de over 75 år. Det kan være et resultat af en aldringsproces for de, som har opnået en tidsbegrænset helårstilladelse.
Sandsynligheden for, at de veluddannede bor i deres sommerhus hele året, er meget mindre
end for de uden eller med lavere uddannelser. Dette billede er forstærket fra 1988 til 2004.

38

Christoffersen, H. (1999) Helårsbeboelse i sommerhuse, København: AKF-forlaget.
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Logitestimationen viser endelig, at helårsbeboelse i sommerhuset er hyppigst forekommende i
de amter, som er tæt på de større bykoncentrationer, dvs. Frederiksborg, Vestsjælland, Roskilde og Storstrøms amt og i mindre grad Århus Amt. Man må antage, at helårsbosatte trods
alt prioriterer en nærhed til byfaciliteter, og der kan også være tale om et ønske om at kunne
passe et job eller fritidsaktiviteter i byen. Nærhedskravet gælder måske især for de, for hvem
helårsbeboelsen er en nødløsning. Tendenserne er uforandrede, men det ser ud som om, at
helårsbeboelse i sommerhuse bevæger sig længere bort fra storbyerne.

Tabel 11.4. Predictede (forventede) værdier for logitestimation, hvor der estimeres på,
om ejeren har fast adresse i sommerhuset
Koefficient

Kun 1988

Kun 204

Under 30 år

0,02

0,01

0,00

30-45 år

0,01

0,00

0,02

45-54 år

-

-

-

55-64 år

0,01

0,00

0,01

65-74 år

0,03

0,01

0,05

Over 75 år

0,01

0,01

0,04

-

-

-

Gymnasial uddannelse

-0,01

0,00

-0,01

Erhvervsuddannet

-0,01

0,00

-0,01

Kort videregående

-0,01

-0,01

-0,02

Mellemlang- og lang videregående

-0,02

-0,01

-0,03

-

-

-

Frederiksborg

0,53

0,22

0,58

Roskilde

0,39

0,25

0,39

Vestsjælland

0,34

0,13

0,43

Storstrøm

0,29

0,11

0,38

Bornholm

0,08

0,03

0,12

Fyn

0,05

0,01

0,09

Sønderjylland

0,04

0,01

0,07

Ribe

0,03

0,01

0,06

Vejle

0,04

0,01

0,06

Ringkøbing

0,04

0,00

0,07

Århus

0,16

0,06

0,20

Viborg

0,07

0,02

0,10

Nordjylland

0,09

0,02

0,14

Købspriser

-

-

0,10

Salgspriser

-

-

0,15

Ufaglært

Kbh og Frederiksberg
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Tabel 11.4 viser også, at der er en positiv sammenhæng mellem helårsbeboelse og købspris.
Det er ikke overraskende, da man som helårsbeboer har brug for en højere standard, for eksempel flere m2 og bedre isolering. Der opnås også som tidligere konstateret højere salgspriser, når et hus, der har været anvendt som helårsbeboelse, igen skal på markedet.
Der findes kun geo-kodede data for de sommerhuse, der har en formel, tidsbegrænset helårstilladelse. Kort 11.5. viser beliggenheden. Det fremgår meget klart, at denne helårsbosætning
især finder sted i nærheden af de større byer. Langs vestkysten, hvor der i øvrigt er en stor
sommerhustæthed, er der meget få tidsbegrænsede helårstilladelser.

Kort 11.5. Beliggenheden for huse med tidsbegrænset helårstilladelse, 2007
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12. Konklusioner og perspektiver
12.1. Indledning
Denne rapport har budt på en tour de force med mange tal og konkrete oplysninger om ejerdynamikker, fornyelsesdynamikker, geografiske udviklingstræk og værdidynamikker gennem
de seneste 20 år. Der er mange interessante enkeltbrikker i dette billede. Det samlede indtryk
er, at sommerhusene i høj grad er et ejendomsmarked og en fritidsressource med adgang for
brede befolkningsgrupper, men at udviklingen faktisk gennem dynamiske ejerskifter bevæger
sig i retning af en større eksklusion af de dårligere økonomisk stillede. Ejernes gennemsnitlige
alder har været meget markant stigende, og sommerhusområderne ville være nærmest tømt for
børn, hvis det ikke var for en udlejnings- og udlånsaktivitet.
Man må afvise, at sommerhusene skal kompensere for dårlige boligforhold eller mangel på
adgang til grønne områder i dagligdagen, idet sommerhusejerne oftest er ejere af deres helårsbolig, og mange har deres helårsadresse i forstæder eller landlige omgivelser. Sommerhusene
synes heller ikke at repræsentere en mere forsimplet livsstil end den, man er vant til på helårsbopælen. Sommerhusene bliver mere og mere en bo-ressource, som har standardmæssige fællestræk med helårsboligen, selv om omgivelserne er anderledes.
I dette afsnit skal der trækkes nogle linjer ud til de politikområder, som er vigtige i forbindelse med sommerhusene. Det gælder den fysiske planlægning, velfærds- og fordelingspolitikkerne og turismepolitikkerne. Hensigten er at skitsere de perspektiver, muligheder og dilemmaer, som det er lokale og nationale politikeres opgaver at tage stilling til.

12.2. Perspektiver for den fysiske planlægning
Som nævnt indledningsvist har sommerhusområderne gennem mange år været uden synderlig
opmærksomhed i den kommunale og regionale planlægning. Mange områder er ikke omfattet
af lokalplaner, og det typiske billede er, at der generelt kun er få bebyggelsesregulerende bestemmelser. Der er således ganske store frihedsgrader for ejerne, men dette har været ret
uproblematisk, fordi der efter den første anlægs- og byggeperiode ikke har fundet nogen særlig forandring sted af områdernes funktioner og udseende.
Sommerhusene er dog ved at bevæge sig ud af den logik, som ligger til grund for planlægningen. Således ses der i denne undersøgelse nogle vigtige udviklingstendenser, som kan være af
betydning for den fremtidige håndtering af planlægningsopgaven i sommerhusområderne. I de
kommende år vil der opstå et ganske stort fornyelsesbehov i de sommerhuse, som er opført fra
omkring 1965 og til begyndelsen af 1980’erne. Tages der udgangspunkt i tendenserne, vil
nuværende og nye ejere formentlig ønske at gøre deres huse større og forsyne dem med tids73

svarende faciliteter. Dette er et behov, som vil udløses i en periode allerede fra nu og frem til
måske 2025. Uden planlægningsmæssige indsatser vil der muligvis gradvist ske en udvikling i
retning af parcelhusområdernes karakter, for eksempel med opførelse af carporte, anlæg af
parkeringsarealer, hegning, udestuer m.v., men også ved bygningsmæssige indgreb som isolering, nye vinduer, knopskydninger osv. Denne udvikling vil især, men næppe udelukkende,
finde sted i områder med en høj grad af helårsbosætning og i områder, der værdi- og imagemæssigt rangerer højt, og hvor ejerne derfor vurderer, at investeringerne betaler sig.
Det er muligt, at kommunerne og indbyggerne i sommerhusområderne ønsker en sådan udvikling med et skift i karakteren og en synlig modernisering. Men der kan være brug for at tage
stilling til, om nogle sommerhusområder ud fra æstetiske kriterier bør bevare deres sommerhuspræg. Dette er ikke mindst tilfældet i områder, hvor sommerhusene er integreret i eller
ligger i tilknytning til naturområder. Det fordrer, at kommunernes plan- og bygningsforvaltninger (evt. i samarbejde med grundejerforeninger o.l.) arbejder med at skabe konsistente og
entydige bestemmelser for eksempel om bygningsmaterialevalg, -volumener m.v. på måder,
så bevaring kan ske uden at kompromittere ejernes ønske om at øge den bygningsmæssige
standard.
Realværdien for sommerhuse har været ganske markant stigende, og det er især i de seneste
år, at værdien er gået kraftigt op. Den udvikling kan betyde, at motiverne for at eje sommerhus forskydes mere til investeringsbanerne. Lovgivningen demotiverer fortsat i nogen grad en
investeringstankegang, men undersøgelserne her tyder på, at der alligevel er bevægelse i denne retning alene som resultat af prisudviklingen. Ejerne vil under sådanne omstændigheder
blive mere opmærksomme på deres investeringssikkerhed. Også i sådanne situationer er planlægningen af stor betydning, idet kommune- og lokalplaner indeholder signaler om, hvad der i
fremtiden kommer til at ske i området, og idet planerne sætter forudsigelige rammer for de
øvrige grundejeres adfærd.
Analyserne viste, at værdien af sommerhuse samvarierer med nærheden til vand, omend denne sammenhæng måske overraskende ikke er særlig stærk. Beliggenhed ved kysten er et kvalitetsparameter, som købere er villige til at betale en vis overpris for, men kun hvis man ikke
bliver nødt til at gå på kompromis med sommerhusets standard og kvalitet. I sommerhusejernes hoveder foretrækkes en kystnær beliggenhed med andre ord ikke for enhver pris. Dette er
et vigtigt planlægningsmæssigt signal. Udviklingen af kvalitet i og i nærheden af sommerhusområderne er af stor betydning for attraktiviteten og formentlig også for omsættelighed. Landskabsplanlægning, naturgenopretning, skabelse af infrastrukturer i landskabet er af stor vigtighed for den samlede værdiakkumulering, som finder sted for den enkelte ejer.
I de forløbne år er der udlagt nye arealer til sommerhuse i kystnærhedszonen. De er ved at
blive taget i brug. Hvis man antager, at værdierne på sommerhusejendomme er et udtryk for
attraktiviteten af forskellige arealer, så er områder ved Vestkysten og i Nordsjælland mest
hensigtsmæssige som lokaliseringssted for nye sommerhuse. Man har da også udlagt hovedparten af de nye sommerhusarealer i udkantsområderne i Jylland. Hvis det ses ud fra en investerings- og værdiudviklingssynsvinkel, er det sandsynligt, at arealerne udlagt på sydhavsøerne vil være længere tid om at komme i aktivt spil som en ferie- og fritidsressource.
Undersøgelsen har indirekte demonstreret, at de forskellige regioner i landet er rammen om
forskellige benyttelsesmønstre for sommerhusene, og at det har konsekvenser for udviklingen.
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Kystområderne i Ribe, Ringkøbing og Nordjyllands amter er deciderede ferieområder, hvor
udlejningspotentialerne er en drivkraft for standardforbedringer. I amterne tættere ved de større byer har sommerhusområderne i højere grad en ”kolonihaveagtig” funktion, og standardforbedringerne går her langsommere. Det ser dog ud til, at der finder en gradvis, men meget
langsom udligning sted, blandt andet som resultat af at sommerhusejerne er blevet mere villige til at rejse længere til deres sommerhus. Mest tydeligt kommer det til udtryk ved, at hovedstadens befolkning i stigende grad har taget sommerhusområderne i Vest- og Sydsjælland til
sig som et alternativ til det dyrere Nordsjælland.
Det skal dog bemærkes, at den gennemsnitlige afstand mellem helårs- og sommerbolig ikke er
steget ret meget gennem årene, og at mange mennesker synes at prioritere en nærhed til ferieboligen. I det lys kan det fremføres, at ferieboligudviklingen i udkantsområderne ikke fuldt ud
matcher med befolkningens faktiske ønsker og prioriteringer.

12.3. Perspektiver for velfærds- og fordelingspolitikker
Sommerhusene spiller både direkte og indirekte en rolle i velfærds- og fordelingspolitikkerne.
Mest direkte udgør adgangen til helårsbosættelse i sommerhusene et fordelingspolitisk instrument, som skal sikre pensionister muligheden for et prismæssigt og på anden måde attraktivt boligtilbud. Selv om ikke alle pensionister tilhører lavindkomstgruppen, så repræsenterer
denne adgang et privilegeret forbrug og muligvis også sparede boligudgifter.
Vi så imidlertid, at der fortsat tilsyneladende er en ganske stor ulovlig helårsbosætning i
sommerhusene, og sommerhusene fungerer som en boligbuffer i langt højere grad, end det
egentlig er tiltænkt i politikkerne.
Når man ikke i øjeblikket ønsker at deregulere sommerhusstatus og åbne op for en mere fleksibel brug af denne boligressource, hænger det blandt andet sammen med, at sommerhusområderne ofte ikke er forsynet med miljøfaciliteter til helårsbenyttelse, og at det energimæssigt
ikke er bæredygtigt at tillade helårsbeboelse i dårligt isolerede huse. Det er også et argument,
at de ligger langt fra helårsåben dagligvareforsyning og fra kommunale faciliteter. Sidstnævnte argument synes at være tilsidesat i forbindelse med pensionisttilladelserne. Kommunerne
vil skulle tilvejebringe service til de ældre, som de har ret til i henhold til loven – for eksempel hjemmeservice – uanset om de bor i sommerhus eller en helårsbolig.
Sommerhusene er under en vis standardmæssig opgradering, og denne udvikling vil sandsynligvis fortsætte og forstærkes. Husene kommer med om- og tilbygninger til at repræsentere
større investeringer, og det vil lægge mere pres på politikerne i retning af udvidet adgang til
helårsbeboelse eller udvidet udlejningsmulighed. Den ikke uvæsentlige de facto helårsbeboelse og en omgåelse af reglerne vil formentlig inden for en overskuelig årrække aktualisere, at
man tager lovgivningen op til genovervejelse. Udløbet af dispensationer i 2009 viser, at der er
et betydeligt pres fra ejerne om at få muligheder for at fortsætte med at bo helårs i husene.
Såfremt der i højere grad åbnes op herfor, vil det få en række konsekvenser, herunder også af
fordelingsmæssig karakter. Mere fleksible anvendelsesmuligheder vil alt andet lige lede til
værdistigninger. Det kan så diskuteres, om eventuelle økonomiske gevinster ved ændret status
skal modsvares af skærpede krav til bygningernes energi- og miljøsystemer.
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Når der ses bort fra pensionisters helårsbosætning, må man nok ud fra denne undersøgelse
konstatere, at sommerhusene gennem det seneste årti ikke har bidraget til en velfærdsmæssig
omfordeling, snarere tværtimod. Sommerhusområderne er i stigende grad blevet de velstilledes tumleplads. Der er fortsat adgang for familier med lavere indkomster og mindre privilegerede boligforhold, men udviklingen har betydet, at de efterhånden mere og mere viger pladsen
for andre. De økonomiske værdier er i den proces desuden i højere grad blevet koncentreret
blandt midaldrende og ældre befolkningsgrupper, mens børnefamiliernes ejerskab er kraftigt
reduceret.
Nu er dette dog næppe det hele og fulde billede. De konkrete brugsmønstre kan være anderledes, idet husene kan stilles til rådighed på tværs af generationer. Også udlejningsmarkedet kan
være de yngre generationers adgang til at opnå en brugsret til sommerhusene. Et lejet feriehus
kan være en ferieform med en god værdi for pengene. Set i det lys er et velfungerende udlejningsmarked med et bredt udbud af betydning for, at alle kategorier af danskere har mulighed
for at holde ferie i sommerhusområderne.

12.4. Perspektiver for turistpolitikkerne
Sommerhusene er en meget vigtig ressource for turismen. En tredjedel af alle kommercielle
turistovernatninger foregår i sommerhusene. Hertil kommer ejernes og deres gæsters brug.
Hvis disse overnatninger medregnes, er sommerhusene den absolut vigtigste overnatningskapacitet i Danmark. Sommerhusene er den helt dominerende overnatningskapacitet uden for de
større byområder. Camping, hoteller og vandrerhjem har i sammenligning hermed en forsvindende lille betydning.
Den turistmæssige anvendelse af sommerhusområderne afhænger af en række kvalitetsparametre, herunder ikke mindst husenes standard. Ejerne får bedre lejeindtægter for rummelige
huse med moderne bekvemmeligheder. Beliggenheden i forhold til naturmæssige og kulturelle attraktioner er en faktor, som også spiller ind, men dette er sekundært sammenlignet med
standarden39.
Som vi så, ejes sommerhusene af enkeltfamilier, og der er relativt få huse, som kan siges at
være genstand for en mere professionel investeringsaktivitet og udlejning. Indtægterne fra
udlejningen er for hovedparten af ejerne næppe helt afgørende for erhvervelsen af huset eller
for det fortsatte ejerskab. På den måde er sommerhusene en del af den danske turismeinfrastruktur, som ikke er særlig sårbar over for op- og nedgange i turismetilstrømningen. Det er
en stor fordel i et marked, hvor der både er betydelig sæsonsvingninger og konjunktursvingninger. Der er i øjeblikket en politisk bekymring omkring turismetilstrømningen til Danmark,
og det er ikke mindst i Tyskland og de nordiske lande, hvor Danmark taber markedsandele40.
En økonomisk recession kan yderligere forstærke de negative tendenser på markedet. Der er
mange årsager til vigende interesse for det danske turismeprodukt, men en af de medvirkende
faktorer er, at det danske sommerhusprodukt ikke udvikler sig tilstrækkeligt kvalitetsmæssigt
sammenlignet med de tilbud, som turisterne kan få adgang til på andre feriedestinationer.
39

Hjalager, Anne-Mette (2006) Socioøkonomiske virkninger af ændringer af kystbeskyttelsen ved Lønstrup,
Konsulentrapport for Nordjylland Amt.
40
Danske Regioner (2008). Danmarks nye turisme. Oplæg til vækststrategi for dansk turisme. København.
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Familieejerskabet har store fordele i forhold til, at sommerhusene har en ”sjæl” og ”personlighed”. Det er også af værdi i forbindelse med udlejningen. Men det vil også være af betydning, at sommerhusproduktet i de kommende år kommer til at undergå en hurtigere opgradering på hardcore tekniske områder. Undersøgelsen indikerede, at der trænges til sådanne fornyelser i de huse, som nu er mellem 25 og 40 år gamle. Fornyelser finder især sted i forbindelse med ejerskifter, og især i huse, som erhverves af bedrestillede. Der har været stillet forslag om, at det skattemæssige bundfradrag for udlejningsindtægter øges for herved at motivere flere sommerhusejere til at fremrykke investeringer i forbedringer og fortsat udbyde deres
sommerhus på udlejningsmarkedet. Det er sandsynligt, at sådanne ændringer vil få en effekt,
idet investeringsmotivet synes at blive mere manifest, samtidig med at standardforbedringer
har en brugsværdi for ejeren.
De standardforbedringer, som der er behov for i sommerhusene, omfatter eksempelvis moderniseringer af køkken- og badefaciliteter, internetadgang osv. Men hvis sommerhusene skal
spille en større rolle også i forbindelse med sæsonudvidelser, må det betragtes som nok så
nødvendigt at sikre en samtidig opgradering på energi- og miljøsiden. Nye regler i bygningsreglementet tager i et vist omfang højde herfor. Men der er fortsat brug for, at dansk turismes
klima- og miljøvenlige profil også kommer til at omfatte sommerhusene. Herunder er det
nødvendigt, at kommunerne og grundejerforeningerne også tager stilling til spildevands- og
forsyningsforhold. Gennem årene har man sporadisk arbejdet hermed, men der er ikke set
samlet indsats på området.
Samlet set er danske sommerhusområder meget traditionsbundne og langt hen ad vejen også
temmelig homogene. Det er de færreste områder, som byder på interessante, anderledes eller
oplevelsestætte former og strukturer. Realdanias konkurrence om nye sommerhusområder
bragte mange interessante forslag frem til sommerhusområder. Der er dog i praksis kun sket
lidt i forhold til at tænke nyt for sommerhusområder, som kan være med til at styrke den innovative profil, og forslagene er ikke implementeret. Radikale konceptændringer for sommerhusområder sker næppe uden en markant og fokuseret offentlig planlægningsindsats og/eller
med involvering af institutionelle investorer.
Natur og oplevelser er vigtige attraktionsfaktorer. De foranstaltninger, som er beskrevet ovenfor om fysisk planlægning, vil også være af stor betydning for den turistmæssige tiltrækningskraft, herunder mere tæt sammenhæng mellem sommerhusområderne og den omgivne natur,
naturgenopretning og arbejde med infrastruktur. Det kan blive en katapult, at de nye naturparker ligger i områder, hvor der også er mange sommerhuse. En udnyttelse af denne ressource
som en turistmæssig trækkraft afhænger dog af, at sommerhuse og deres nærområder i sig
selv gøres mere attraktive, for det er her, at turisterne vil spendere hovedparten af tiden under
deres ferieophold.
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