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Hovedpointer
• Planefterslæb i sommerhusområderne
• Man ”skændes” om mange ting
• Konfliktoptrapning, borgerne bliver mere engageret
• Bløde og hårde virkemidler 
• Eksempler fra frasekataloget
• Fornyelse af planlægning for sommerhusområderne

Arealkonflikter i sommerlandet



%

Vestkystkommuner 81,2

Øvrige jyske kommuner 47,0

Fyn og Sydhavsøerne 65,9

Hovedstadsområdet 25,4

Vest- og Sydsjælland, Falster og Bornholm 26,8

Alle 47,4

Andel af sommerhusene, som er omfattet af 
lokalplaner, fordelt på kommunegrupper, 2020



Kommune %

Tønder 99,9

Samsø 99,8

Thisted 98,0

Lemvig 97,9

Jammerbugt 97,1

Middelfart 97,1

Odder 95,0

Hillerød 94,9

Hjørring 91,3

Lokalplandækning i større 
sommerhuskommuner
% af sommerhuse omfattet af lokalplan

Topscorere Bundscorere

Kommune %

Syddjurs 9,7

Odsherred 10,1

Langeland 16,7

Helsingør 17,4

Gribskov 21,0

Slagelse 23,3

Frederikssund 23,6

Halsnæs 29,7

Guldborgsund 30,4



Tre generationer af lokalplaner 

Første generation frem til cirka 2000: Administrativ strømlining
Udlæg af nye arealer større arealer i 1970erne og 1980’erne, 
sammenhængende regulering på tværs af gamle kommunegrænser

Anden generation fra årtusindeskiftet  frem til ca 2010 : 
Vækstforberedelse
Sommerhusene bliver en del af den erhvervspolitiske agenda. De nye 
sommerhusområder og deres planlægning

Tredje generation efter cirka 2010: Målretning og diversitet
Oprydning, nyorientering efter stilstandsperiode. Forberedelse af nye 
lokalplaner, udskiftning af gamle. Mere detaljeret regulering. Bevarende 
lokalplaner.



Fuld tryk på 
investeringslysten:
Landets vel mest 
ikoniske 
sommerhus. 
Gammel Skagen, April 2021



213 konflikter som har ramt pressen %

Konkrete byggeprojekter, for eksempel hotel, store 
sommerhuse o.l.

44,6

Ændringer i udnyttelsen af eksisterende arealer, fx 
intensiveret brug af bygninger, brug af udearealer til 
friluftsformål og fester

18,6

Ændringer i infrastrukturen, herunder vindmølleprojekter 15,0

Ulovlig anvendelse af bygninger eller arealer 8,9

Ændring i landskabet, fx rydninger,  terrænændringer m.v. 6,1

Håndtering af erosion og oversvømmelsesfarer 4,2

Ændringer i adgangsforhold 2,8

Arealkonflikter i sommerlandet. Hvad handler de om?

Hjalager, A. M. (2020). Land-use conflicts in coastal tourism and the quest for governance innovations. Land Use Policy, 94, 104566.



Eksempler på konflikter:

• Privat, ikke ansøgt kystsikring og etablering af trapper fra sommerhus til vandet 
(Karrebæksminde)
• Campingplads, som starter musikarrangementer (Toftum)
• Forhøjet byggekote for nogle sommerhusejere til oplevet gene for andre  (Lemvig)
• Stor havvindmøllepark i kystnært område (Hvide Sande)
• Indretning af restaurant i parcelhus (Slettestrand)
• Store sommerhuse (Asserbo)
• Tilladelse til øget svineproduktion tæt ved sommerhusområde (Morsø)
• Hotelbyggeri i kystområde  - et af de ti planlovsprojekter (Blåvand)
• Kysterosion i sommerhusområde som følge af havneudbygning (Kjul)
• Byggeri på grund, som sommerhusbeboerne bruger som naturområde (Rude Strand)
• Kommunal tilladelse til  grundejer til at bygge større trods en deklaration (Bornholm)
• Planlægning af nyt sommerhusområder i naturskønt område (Kollund)
• Kloakeringsprojekt, hvor ikke alle sommerhusejere ønsker at være med (Bildsø)
• Intensiveret paragliding over et sommerhusområde (Løkken)



213 konflikter, som har ramt pressen %

Sommerhusejere, som er naboer 23,0

Grundejerforeninger for sommerhusområder 17,0

Lokale borgere 16,4

Danmarks Naturfredningsforening 11,1

Virksomheder, som opererer i området 8,9

Andre foreninger 8,8

Kommuner 5,9

Andre myndigheder 4,9

Turister 2,0

Eksperter 1,3

Hvem protesterer?

Hjalager, A. M. (2020). Land-use conflicts in coastal tourism and the quest for governance innovations. Land Use Policy, 94, 104566.



213 konflikter, som har ramt pressen %

Kommunen 38,1

Turismevirksomheder 20,2

Sommerhusejere 15,1

Andre former for virksomheder 10,9

Andre myndigheder 7,0

Andre foreninger 6,2

Grundejerforeninger 1,2

Lokale beboere 1,2

Hvem opfattes som de skyldige i konflikten?

Hjalager, A. M. (2020). Land-use conflicts in coastal tourism and the quest for governance innovations. Land Use Policy, 94, 104566.





Hvem  står som vindere i konflikterne? 

• Konflikterne ofte meget langvarige. Der arbejdes også ofte med 
kompromisser.

•Primært kommuner og andre myndigheder vinder, uanset om de 
fremstilles som dem, der forårsager en konflikt eller er ofre for den, 
for eksempel ændringer i klitlandskaber

•Sommerhusejerne har rykket dagsordenen – blandt andet i 
havvindmøllesager, men kun når de har organiseret sig godt.



Konfliktoptrapning

1. Klager i det officielle system, borgermøder 

2. Foreningsdannelse. Kollektiv interessevaretagelse

3. Mærkesager, underskriftindsamlinger, moddokumentation

4. Offensiv brug af (sociale) medier

5. Bygningsoverflader bruges til kommunikation 

6. Udskamning af turister, Airbnb-boycot

7. Demonstrationer og marcher 

8. Barrikadering, hærværk 



Visionerne i kommuneplanen

Den ”pædagogiske” del: 
Redegørelsen og noterne

”Spænde-trøjen”: Bindende bestemmelser



Fra frasekataloget
Problemer, som lokalplanbestemmelserne skal 
adressere: 

• At ønsket om privathed kolliderer med ønsket om at bevare 
områdets og landskabets karakter

• At sommerhusområderne kommer til at ligne parcelhusområder
• At kulturarv negligeres
• At spildevandshåndteringen er utilstrækkelig til moderne 

anvendelsesformer
• At risikoen for oversvømmelser og skybrud øges
• At sikre energieffektivitet 

• At der er både ønsker om og modstand mod fortætning
• At sommerhuses annekser bliver til særskilte sommerhuse





Der må på hver grund kun opføres to bygninger: et hovedhus/sommerhus samt en sekundær 

fritliggende bygning. Se note the bebyggelsens omfang. Den sekundære bygning må ligge max 6 

meter fra hovedhuset. 

I delområde Nord må hovedhuset være max 175m2 inklusiv eventuel overdækkede arealer. Der 

kan herudover anlægges terrasser (uden overdækning) på max 40m2. Den sekundære bygning 

må være på max 25m2. 

I delområde Syd må hovedhuset være max 250m2 inklusiv eventuel overdækkede arealer. Der 

kan herudover anlægges terrasser (uden overdækning) på max 40m2. Den sekundære bygning 

må være på max 25m2. 

Note til bebyggelsens omfang (ikke i bestemmelsen): Med sekundær bygning menes udhus, 

garage, carport, anneks eller lignende. Udhus, garage, carport, anneks eller lignende kan også 

integreres i hovedhovedet, når blot de maksimale størrelser 175/250 m2 overholdes. 

Tversted Vest Lokalplan 700-L02 2020 (erstatning for gammel byplanvedtægt)

Problem: At der er både  ønsker om og modstand mod fortætning



Problem: At der er både  ønsker om og modstand mod fortætning

• Området må ikke udstykkes yderligere, ligesom der heller ikke ved 

sammenlægning af flere ejendomme må foretages efterfølgende 

udstykninger til flere ejendomme end de oprindelige.

(Vejers Strand Lokalplan 04.005.05.  Oktober 2005)

• Der må ved udstykning, arealoverførelse og sammenlægninger ikke opstå 

matrikulære enheder mindre end 2000m2 eksklusiv klitfredede arealer 

samt vej- og stiarealer. Udstykning må kun finde sted, hvor krav til 

terrænregulering jf. principperne i bilag A kan overholdes, herunder ved 

udformning af vejbetjening af den enkelte ejendom. 

(Vejers Strand lokalplan 05.02.L02. 2015)



Problem: At sommerhuses annekser har tendens til at 

blive til særskilte sommerhuse

• På hver ejendom må kun opføres eller indrette én bolig 

med tilhørende garage/carport og 1 udhus samt 1 

annex på ikke mere end 20 m2. Der kan således ikke 

opføres mere end 4 bygninger på hver ejendom. Toilet 

og bad må kun installeres i hovedhuset. 

(Vejers Strand Lokalplan o4.005.05.  Oktober 2005)





• I delområde Nord må sommerhusparceller ikke beplantes. I delområde syd må 

sommerhusparcellerne kun beplantes med egnstypiske kyst-arter, jf note til 

beplantning. 

Note til beplantning: De egnstypiske kyst-arter er: Ene (ikke hybrider), 

Krybende pil (gråris), Klitrose (kun denne art),Havtorn, Hvidtjørn, Gråpil , Birk, 

Eg (stilk), Skovfyr, Hedelyng, Revling, Mosebølle, Slåen, Rose (hundeæble-), 

Kaprifolie, Pors, Tyttebær, Blåbær, Bævreasp, Røn, Hassel, Rød-el, Tørst, Rød 

Kornel, Ask, Kvalkved og Vild-æble. 

Tversted Vest Lokalplan 700-L02 2020 (erstatning for gammel byplanvedtægt)

Problem: At sommerhusområderne kommer til at ligne 
parcelhusområder, med skred i flora/fauna og biodiversitet





• Plankeværker, stakitter, hegn. 

Plankeværker, stakitter og hegn kræver særlig godkendelse. 

Plankeværker må kun opføres i begrænset omfang og da i tæt 

forbindelse med bebyggelsen og skal udformes i en tæt 

konstruktion med en max højde på 1,7 m., udføres af 

lodretstående brædder med en min bredde på 4” og med en 

indbyrdes max afstand og 1,5 cm afsluttet med en overligger. 

Plankeværker skal males i svensk rød, grå eller sort. Overligger 

males i samme farve eller hvid. 

Højen, Gammel Skagen Lokalplan 56-B.8 1987 

Problem: Privathed versus områdets karakter





Bevaringsværdig bebyggelse af kategorierne 1 og 2 vist på Kortbilag 3, 

må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændre farve eller 

udseende uden tilladelse. 

(Vejers Strand Lokalplan o4.005.05.  Oktober 2005)

Problem: Kulturarv negligeres



Eksempel fra Redegørelse/vejledning

Det bevaringsværdige Kosmos-område i Odsherred Kommune

Lokalplanen rummer ud over bindende byggelinjer og byggefelter også vejledning til grundejerne 

om, hvordan man kan forny og udvide de gennemsnitligt små huse. 



Problem: At spildevandshåndteringen er 
utilstrækkelig til moderne anvendelsesformer

• Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før 

bebyggelsen er tilsluttet spildevandsafledning i 

henhold til Hjørring Kommunes spildevandsplan.

Tversted Vest Lokalplan 700-L02 2020 (erstatning 

for gammel byplanvedtægt)





• Mindste sokkelkote skal på alt byggeri være +1,8 meter 

(DVR90).

St. Sjørup, Strand Lokalplan 89-901, 2005

At risikoen for oversvømmelser og skybrud øges



• Bebyggelsen inden for delområde B (sommerhuse) 

opvarmes med varmepumper suppleret med elvarme.

Søndervig. Lokalplan 451. 2020

Problem: At sikre energieffektivitet





Konfliktforebyggelse og verdensmål 
kræver nye lokalplangreb 

• Regulering af sammenhængene mellem sommerhusene 
og det omgivne landskab

• Koordinering med spildevandsplanlægningen
• Klimaplaner ind i lokalplanerne, herunder med 

forpligtigelse af myndighederne på området
• Flora, fauna, biodiversitet
• Æstetik    



Forskningsprojektet: Sommerhuse og verdensmål – beskyttelse, 
benyttelse og planlægning 2020-2022
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