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Regeringen indgik sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 
Det Konservative Folkeparti i juni 2016 en aftale om modernisering af 
planlovgivningen, herunder planloven og naturbeskyttelsesloven. Formålet 
med aftalen er at skabe bedre muligheder for vækst og udvikling i hele 
Danmark. Miljø- og fødevareministeren samt erhvervsministeren har nu 
begge fremsat lovforslag, der skal føre aftalen ud i livet.  
 

Lovforslagene indeholder en lang række forskellige elementer. Nedenfor omtales de 

forhold, der i første række har betydning for nuværende og kommende sommerhusejere.  

 

 

Nye sommerhusgrunde 

Med aftalen er det for det første tanken at give mulighed for at udlægge op til 6.000 nye 

sommerhusgrunde i kystnærhedszonen.  

 

Kystnærhedszonen går fra kysten og ca. 3 km ind i landet. Den omfatter landzone- og 

sommerhusområder, men ikke byzone. I kystnærhedszonen gælder særlige regler for 

kommunernes planlægning, og der kan ikke udlægges nye sommerhusområder.  

 

Dog blev der i 2004 åbnet mulighed for etablering af op til 8.000 nye sommerhusgrun-

de, og de 8.000 grunde blev i perioden 2005 – 2010 udlagt ved 8 landsplandirektiver.  

 

Med det nu foreliggende lovforslag fastholdes forbuddet mod udlæg af nye sommerhus-

områder i kystnærhedszonen, herunder i de såkaldte udviklingsområder, dvs. områder, 

hvor der - på kommunernes forslag gennem et samlet landsplandirektiv - gives større 

http://www.v.dk/
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adgang til at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg. Endvidere skal de 

eksisterende sommerhusområder efter lovforslaget fastholdes til ferieformål.  

 

Men med lovforslaget er det tanken at indføre en bestemmelse, der efter ansøgning fra 

kommunerne giver erhvervsministeren beføjelse til at gennemføre et eller flere lands-

plandirektiver til udlæg af nye sommerhusområder med op til 6.000 nye sommerhus-

grunde inden for kystnærhedszonen, herunder også i de fremtidige udpegede udvik-

lingsområder. Det er herved forudsat, at kommunerne lader områder med mindst 5.000 

ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, herunder i de nye udviklingsområ-

der, tilbageføre til landzone.  

 

For udlæg af sommerhusområder i kystnærhedszonen skal der efter lovforslaget gælde 

følgende kriterier:  

1. Sommerhusgrundene skal være beliggende i sammenhængende områder, og 

sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte 

bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt po-

tentiale. 

2. Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kyst-

nærhedszonen, der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede 

sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt. 

3. Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både bor-

gere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster. 

4. Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet 

af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder. 

5. Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabs-

interesser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige 

nationale interesser. 

6. Kommunerne skal i kommuneplanstrategien beskrive, hvordan de nye sommer-

husgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som led i strategien skal 



- 3 – 
Offentliggjort d. 11. februar 2017 
 
 

 
  tommy@v.dk 

www.v.dk 
Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

kommunerne også gennemgå eksisterende ubebyggede sommerhusområder og 

vurdere, om de kan tilbageføres. 

 

Proceduren for udlæg af disse sommerhusområder vil efter lovforslaget blive ganske 

omfattende, ikke mindst i tilfælde, hvor der skal ske tilbageførelse af allerede lokalplan-

lagte sommerhusområder.   

 

Den første ansøgningsrunde om tilladelse til omplacering og udlæg af sommerhusområ-

der skal gennemføres i 2017. 

 

 

Fra sommerhusområde til byzone 
For nogle sommerhusejere kan det få stor betydning, at det med lovforslaget er tanken at 

give erhvervsministeren mulighed for at overføre visse arealer i eksisterende sommer-

husområder til byzone gennem landsplandirektiver. En sådan mulighed har været efter-

spurgt af kommunerne særligt omkring de større byer i vækst.  

 

Som eksempel nævnes i lovforslaget mindre sommerhusområder, der ligger i umiddel-

bar tilknytning til eksisterende byzone, og hvor den rekreative værdi for kommunens og 

nabokommunens indbyggere er af underordnet betydning. 

 

Efter lovforslaget vil gælde følgende kriterier for overførsel af sommerhusområder i 

kystnærhedszonen til byzone: 

1. De generelle kriterier for udlæg af arealer til byzone skal være opfyldt. Dvs. at 

der skal være et behov for yderligere areal til byvækst, og det er kun sommer-

husområder i umiddelbar tilknytning til eksisterende sammenhængende byzone, 

der kan overføres, så byen udvikles indefra og ud. 

2. Mindst ¾ af de berørte grundejere skal ønske en overførsel til byzone. 

3. Kommunalbestyrelsen skal forinden redegøre for de konsekvenser, som en over-

førsel kan have for den enkelte grundejer. 
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Bedre benyttelsesmuligheder 
Med lovforslaget er det videre tanken at udvide mulighederne for at gøre brug af eksi-

sterende sommerhuse.  

 

Først og fremmest vil pensionister få ret til at anvende et sommerhus som helårsbeboel-

se allerede efter 1 års ejerskab.  

 

Dernæst vil den såkaldte sommerperiode, hvor sommerhuse i sommerhusområder kan 

benyttes ubegrænset til overnatning, blive udvidet fra 26 til 34 uger (en måned i hver 

ende af perioden). Forbuddet mod helårsbeboelse indskrænkes således til en ny og kor-

tere vinterperiode fra 1. november til udgangen af februar. 

 

I vinterperioden vil det fortsat gælde, at et sommerhus kun må benyttes og eventuelt 

udlejes til kortvarige ferieophold m.v. Forslaget indebærer, at sommerhuset samlet kan 

benyttes til kortvarige weekend- og ferieophold i op til halvdelen af vinterperioden, dvs. 

maksimalt 43 uger årligt. Ved ”kortvarige weekend- og ferieophold” forstås fortsat op-

hold á højst 3-4 ugers varighed med mellemliggende afbrydelser af mindst 1 uges varig-

hed. 

 

Som for resten af lovforslaget er der endnu ikke fastsat et forslag til ikrafttrædelsestids-

punkt for de nye regler om bedre muligheder for at anvende sommerhuset.  

 

For pensionerede udlandsdanskere med sommerhus i Danmark kan de ændrede regler 

dog på utilsigtet vis give grundlag for fuld beskatning til Danmark, se herom nærmere 

Spørg om Penge, lørdag den 2. januar 2016, Pensionister bosiddende i udlandet kan 

havne i skattefælde, samt artiklen Spørg om Penge, lørdag den 6. februar 2016, Skatte-

fælden klapper for pensionister med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark. Der er 

derfor gode grunde til at holde sig orienteret om, hvornår reglerne træder i kraft. 

 

 

Indretninger i haver  
Ejere af kystnære sommerhuse kan endvidere se frem til visse lempelser af de meget 

strenge regler for etablering af særlige indretninger i haver til disse sommerhuse.  

http://v.dk/?p=2068
http://v.dk/?p=2068
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Med lovforslaget er det således tanken at give bedre muligheder for at etablere mindre 

bygninger, anlæg og installationer i haver indenfor strandbeskyttelseslinien. Strandbe-

skyttelseslinien afgrænser en beskyttelseszone, der som hovedregel omfatter strand-

bredden og strækker sig 300 m. ind i landet, ved sommerhusområder dog kun 100 m.  

 

Udgangspunktet for lempelserne indenfor strandbeskyttelseslinien er - som det anføres i 

lovforslaget - at ”Borgere, lokal- og landspolitikere, kommuner og turistorganisationer 

har med udgangspunkt i forskellige konkrete eksempler i de senere år i stigende grad 

peget på, at reglerne om strandbeskyttelseslinjen er restriktive og udgør en barriere for 

friluftsliv, turismeudvikling og vækst ved kysterne og i de mindre kystbyer.” 

 

Lovforslaget indebærer for det første, at der indenfor strandbeskyttelseslinien ikke læn-

gere skal søges om dispensation til de mindre anlæg, bygninger m.v., som der i dag 

sædvanligvis gives dispensation til at opføre. Det er dog en forudsætning for fritagelse 

for ansøgning om dispensation, at anlægget placeres i tilknytning til den eksisterende 

bebyggelse på ejendommen. Ved ”tilknytning” skal forstås en afstand af op til 10-15 

meter fra den eksisterende bebyggelse.  

 

Forslaget indebærer således, at der ikke længere skal søges om dispensation til en min-

dre terrasse i niveau med og i sammenhæng med huset eller til en flagstang, mindre høj-

bede, et gyngestativ, fastmonterede havemøbler, bænke og andre mindre installationer, 

hvis disse ting placeres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Der skal heller 

ikke længere søges dispensation til at opføre et skur på op til 10 m2. Hvis der er tale om 

et helårshus, kan der tillige opføres et drivhus på op til 10 m2. 

 

Lempelsen i form af ophævelse af kravet om dispensation gælder, som allerede nævnt, 

kun i relation til strandbeskyttelseslinien. Den hidtidige restriktive dispensationspraksis 

på klitfredede arealer opretholdes således uændret. 

 

Efter lovforslaget skal der endvidere i private haver være mulighed for at få dispensati-

on til mindre bygninger og anlæg, der ikke ligger i tilknytning til den eksisterende be-

byggelse, dvs. ligger længere væk end 10-15 m. fra den eksisterende bebyggelse.  
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Der er tale om anlæg, der sædvanligvis opføres i haver uden for strandbeskyttelseslin-

jen, men som der ikke gives dispensation til i dag, f.eks. hævede eller fritliggende ter-

rasser eller mindre anlæg og indretninger uden tilknytning til beboelsen. Der vil således 

blive mulighed for at meddele dispensation til at opføre dels de samme mindre bygnin-

ger og anlæg, som efter forslaget skal kunne opføres uden dispensation, men uden krav 

om tilknytning til eksisterende bebyggelse, f.eks. en fritliggende terrasse, et udhus på op 

til 10 m2, et gyngestativ og en sandkasse m.v., dels andre typer anlæg som f.eks. en hæ-

vet terrasse, hvis der efter en samlet vurdering ikke er landskabelige, naturmæssige eller 

andre særlige forhold, der taler afgørende imod at meddele dispensation. 

 

Også denne lempelse omfatter arealer, der kun er omfattet af strandbeskyttelseslinien, da 

den hidtidige restriktive dispensationspraksis på klitfredede arealer opretholdes uændret.  

 

 
_______ o _______ 
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II. SPØRGSMÅL FRA LÆSERE 

 

Spørgsmål 1959 

 
Kan depotudgifter fratrækkes? 
 

Jeg tillader mig at bede om en vurdering af korrektheden af følgende: 

 

Vi har investeret i en Arla-obligation, der er udstedt i svenske kroner og derfor ligger i 

udlandsdepot. Det årlige afkast er i danske kroner godt 20.000, mens depotudgiften er 

ca. 1.800 danske kroner. Depotet rummer kun denne obligation. Afkastet bliver - natur-

ligvis - beskattet almindeligt, mens depotudgiften trækkes separat på en almindelig 

grundkonto.  

 

Jeg troede, at depotudgiften kunne fratrækkes i renteindtægten, men det siger Skat nej 

til. På den måde kommer man til at betale skat af udgiften til at administrere en investe-

ring. Hvis det endda var sådan, at depotudgiften blev fratrukket i renterne før udbeta-

ling, så var der mere fornuft i sagerne. At udlandsdepoter er uforklarligt dyre i forhold 

til indenlandske depoter, selv om det er samme bank, der håndterer depoterne, kan man 

selvfølgelig undre sig over, men at depotudgifter, der så at sige er driftsomkostninger, 

ikke kan modregnes i de skattepligtige indtægter, forekommer mindre logisk. 

 

Hvad er forklaringen? 

 

Venligst 

KS. 

 

 

Svar  

Det korte svar er, at Folketinget har valgt, at privatpersoner ikke skal have fradragsret 

for denne type udgifter. Retsstillingen beror således på et politisk valg – og altså ikke på 

dyberegående overvejelser om den logiske og systematisk korrekte behandling af udgif-

terne.  



- 8 – 
Offentliggjort d. 11. februar 2017 
 
 

 
  tommy@v.dk 

www.v.dk 
Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 

Frem til 1990 var der skattemæssig fradragsret for udgifter til administration af værdi-

papirer efter reglerne om driftsomkostninger. Retsstillingen blev knæsat i en dom fra 

1942, hvor Højesteret anerkendte fradragsret for et sagførersalær for forvaltning af en 

post offentlige obligationer.  

 

Efter fast praksis var der herefter fradragsret for udgifter til bestyrelse af formue, herun-

der udgifter til boksleje og depotafgift, gebyrer til banker m.v. for forvaltning af værdi-

papirer m.v., gebyrer for rådgivning om omplacering af værdipapirer, samt honorarer til 

en investeringskonsulent for værdipapirpleje, herunder administration og investerings-

service.  

 

I 1989 blev den skattemæssige fradragsret imidlertid ophævet, da Folketinget vedtog 

den særregel, at ”Udgifter til depotgebyrer, boksleje, kontooversigter samt rådgivning 

og administration i øvrigt vedrørende værdipapirer og bankindeståender, der er an-

vendt til at erhverve, sikre og vedligeholde kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, 

kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.”  

 

Sidenhen, i 1998, blev reglen udvidet til også at omfatte administrationsomkostninger 

m.v. i forbindelse med erhvervelse, sikring og vedligeholdelse af aktieindkomst.  

 

Fradragsbegrænsningen gælder kun for privatpersoner. Eksempelvis har selskaber, fon-

de m.v. således fortsat fradragsret for denne type udgifter.  

 

Ophævelsen af reglerne om privatpersoners fradragsret for formueadministrationsudgif-

ter er ikke nærmere uddybet i lovforslaget fra 1989. Af lovforslaget fremgår således 

blot, at ophævelsen af fradragsretten var et led i finanslovsaftalen af 30. november 1989, 

og at ophævelsen skønnedes at give et merprovenu på 500 mio. kr. Som allerede nævnt 

beror ophævelsen således på et politisk valg.  

 

 
 _______ o _______ 
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