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WEBINAR 

om bolig-

problematik

på  

småøerne 

  

  

Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer til 
webinar om boliger  

Det foregår online den 12. januar 2022 kl. 19.00 

På programmet er regler og forvaltning af 
bopælspligt, flexboligordning, helårsboliger og 
fritidshuse på småøerne.  

Bolig- og Planstyrelsens direktør Sigmund 
Lubanski og chefkonsulent Rasmus Hee Haastrup 
deltager med et indledende oplæg og vil derefter 
svare på spørgsmål om regler og sammenhænge 
på boligområdet. 

Mødet er for alle øboere med interesse for emnet.   

Mødet afholdes online via Teams.  
Link til at logge på: Klik her for at deltage i mødet  
Log på i god tid: Vi åbner for mødet kl. 18.45. 

Har du spørgsmål om webinaret så kontakt 
sekretariatet på tlf. 62 51 39 93 eller mail 
sekretariatet@danske-smaaoer.dk   

 

12. 
JANUAR 

2022 

kl. 19.00 – 
21.00 

Se mere på næste side 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjRhZmZlZGEtYmRmMC00NTk1LThjNWQtMWYxMDAzNzRmMmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220371900c-b092-47b6-8f15-92835c9edfec%22%2c%22Oid%22%3a%22095ffed5-5ae8-4103-bba7-6974329a97e0%22%7d
mailto:sekretariatet@danske-smaaoer.dk
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Lidt baggrund for seminaret: 

Der er de senest år sket en glædelig udvikling, hvor flere og flere har fået øje 
på de små øer, som steder de gerne vil bo. Nu står vi så med den udfordring, 
at der på mange af øerne ikke er en helårsbolig at få, hverken til køb eller 
leje. Samtidig er der en hel del helårshuse, der bliver brugt som feriehuse. Ofte 
er de gået i arv og deles mellem flere efterkommeres familier. Det har bl.a. 
gjort spørgsmål om bopælspligt aktuelle.  

Derfor har vi bedt Bolig- og Planstyrelsen om at deltage i dette online seminar 
og fortælle om reglerne på området.  

 

Det bliver muligt at stille spørgsmål på webinaret: Afhængig af hvor mange 
der deltager, kan du stille spørgsmål, enten mundtligt eller ved at skrive i 
chatten.  

 

Ø-sammenslutningen har forud for mødet fremsendt disse spørgsmål til Bolig- 
og Planstyrelsen, som de tager udgangspunkt i:  

Bopælspligt:  

• Hvis der i et område, eksempelvis på en lille ø, er bopælspligt hvem skal så 
håndhæve denne? 
Og hvordan foregår det i praksis? (kræver det fx en anmeldelse før 
kommunen ser på sagen osv.)  
Hvad kan og må kommunen gøre?  
Har kommunen pligt til at håndhæve bopælspligten? 
Er der nogle sanktionsmuligheder over for en kommune, ifald de har pligt til, 
men ikke håndhæver bopælspligten? 

• Hvordan fungerer bopælspligten i forhold til boligreguleringsloven?  
Hvad er reglerne for, hvornår kommunen skal/kan henvise lejere til en 
helårsbolig?  
Hvem fastsætter lejen - eller et loft for samme?  
Hvem vurderer, om der er boligsøgende i en kommune? 
Ændrer boligen status – enten automatisk eller efter ansøgning - hvis 
kommunen ikke kan finde en lejer? 

• Mht. bopælspligt på landejendomme så oplever nogen øer at udenlandske 
personer, fx tyskere, køber landejendom, men ikke bebor den året rundt og 
ikke sætter lejere ind.  
Er dette lovligt?  
Og hvis det ikke er, hvem skal så håndhæve reglerne? 
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Helårsstatus: 

• Forsvinder helårsstatus fra et hus, hvis det ikke bebos i en årrække?  
Altså hvis det står uden folkeregisteradresse, mister det så status som 
helårshus? - og overgår det så til at være fritidshus? 

• I opgørelse fra december 2020 0F

1 fremgår det, at der en mange ’tomme’ huse 
på øerne. Hvad forstås ved ’tomme’ huse?  
Vi kan se, at flexboliger og sommerhuse med helårsstatus ikke indgår i 
tallene. Skal tomme huse forstås som helårshuse, der ikke har tilknyttet en 
folkeregisteradresse? 

Flexboligordning: 

• Vil I give en orientering om flexboligordningen generelt? Bl.a. 
Hvilke typer flexbolig findes der? 
Har den enkelte ejendom i et område, der er udlagt til flexbolig krav på at 
få flexboligstatus? Følger en flexboligtilladelse ejeren eller huset? 
Hvad er en weekendattest - og findes det stadig? 

Sommerhuses anvendelse som helårsbolig: 

Vi er bekendt med særreglen for småøer om, at man må leje sit sommerhus ud 
til helårsbeboelse (i fald det er egnet til helårsbeboelse og ligger i et 
sommerhusområde).  
Vi har desuden noteret os, at der er mulighed for som ejer at få dispensation i 
kommunalbestyrelsen til at bebo sit sommerhus, i særlige tilfælde. Særlige 
tilfælde kan fx være:  

Der kan gives dispensation til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og 
hoteller, restauranter og virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller 
forskningsmæssigt formål, når det har været nødvendigt af hensyn til 
virksomhedens drift.  
En dispensation er personlig, kan kun meddeles til ejeren af den pågældende 
ejendom, og bortfalder ved ejerskifte. 

Er dette fortsat gældende? 

 
Du deltager i mødet ved at klikke på dette link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjRhZmZlZGEtYmRmMC00NTk1LThjNWQtMWYxMDAzN
zRmMmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220371900c-
b092-47b6-8f15-92835c9edfec%22%2c%22Oid%22%3a%22095ffed5-
5ae8-4103-bba7-6974329a97e0%22%7d 

Log på i god tid: Vi åbner for mødet kl. 18.45. 

Vel mødt! 
Sammenslutningen af Danske Småøer 

 

1 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/ul%C3%B8/spm/212/svar/1699250/2259990.pdf  
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