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1. Opsummering
På baggrund af interviews, feltarbejde og databehandlingen konkluderes og anbefales følgende.
Konklusioner:
-

-

Sommerhuset er et frirum
Sommerhusejere er prægende af, hvor de bor privat
Energi og energiforbrug er et privat anliggende og bryder ikke ind i det fælles område, som udgør sommerhusområdet.
Grundejerforeningerne er primært et administrativt fællesskab, der varetager anliggender, som griber ind i det fælles rum – fællesarealer, veje, beplantning langs
veje osv.
Energi og energirenovering varetages ikke som en naturlig del af grundejerforeningernes arbejde
Derfor er kontakten mellem kommune og forening, i sin nuværende form, ikke en
afgørende faktor i arbejdet med energirenovering i sommerhusområder
Dog er kontakten med grundejerforeningerne heller ikke til skade for arbejdet
med at opnå energirenovering i sommerhusområder

Det kan således konkluderes, at aktiv involvering af grundejerforeningerne i dag ikke spiller
en oplagt rolle i energisammenhæng, men, at deres involvering har sat ekstra fokus på
tilbuddet.
Anbefalinger:
1) Anvend direkte kommunikation til de enkelte grundejere
2) Opdyrk flere muligheder for påvirkning gennem involvering af grundejerforeninger ved
aktivt at sætte energi på agendaen i deres arbejde. F.eks. gennem to målrettede strategier:
A) Arbejd med at gøre ’energi’ til et fælles anliggende. Via kommunens almindelige dialog
med grundejerforeningerne kan der løbende arbejdes med at placere ’energi’ på den fælles
dagsorden. Det kræver, at man kan placere ’energi’ i en kontekst, hvor det har betydning
for det fælles rum – veje, grønne arealer osv. – som udgør sommerhusområdet eller at
der kan skabes fælles behov på tværs af flere grundejere – f.eks. flere fordele gennem
fælles vejledning, indkøb eller andet som skaber øget værdi
B) I samarbejde med foreningerne kan ny-tilflyttede, som ofte står over for renovering,
kontaktes med opfordringer om energirenovering – de skal nås ved indflytnings/købstidspunkt.
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2. Tilgang og opgavebeskrivelse
Opgaven er løst ved at analysere tre forskelligt geografisk placerede sommerhusområder
enkeltvis og komparativt ved hjælp af interviews, feltstudie og indledende desk research.
Overordnet set er opgaven grebet an ved at beskrive, hvad et sommerhusområde er
og hvordan danskerne bruger deres sommerhuse, samt hvilken funktion og rolle
en grundejerforening har for et område. Dette er set i lyset af, hvordan energiforbrug
generelt optager en plads i vores dagligdag.
Nedenstående beskrivelser er holdt op imod, hvordan energitjekkene er blevet afsat og på
hvilken måde kommunen og grundejerforeningen har valgt at kommunikere med grundejerne:


Mosevrå – kontakt direkte til grundejerne via digitalpost til deres hjemmeadresser



Fanø Vesterhavsbad – information om energitjek blev sendt ud med posten til
grundejernes private adresser, som del af foreningens forårsbrev, samt lagt på foreningens hjemmeside. Ydermere sendte Fanø kommune også brev ud til grundejerne med information om energitjekkene.



Skovmosen – Information om energitjek blev lagt på foreningens hjemmeside,
samt sendt ud til de grundejer, der havde oplyst mailadresser, og efterfølgende
blev der fra kommunens side sendt digitalpost ud til samtlige grundejere.

3. Sommerhuset og sommerhusområdet
Sommerhusområder er lige så forskellige som bysamfund. De påvirkes af de samfundsmæssige strukturer, der i øvrigt præger området og landsdelen, skiftende aldersfordelinger
over tid, nationale trends, historiske fortællinger osv. Sommerhusområder er samtidig
mangfoldige og ”sammensatte”. Der er dog nogle temaer for livet i et sommerhus, som er
relevante at orientere sig imod, for at vurdere, hvilken position ’energi’ som tema har i et
sommerhusområde.
”Et frirum”
Et sommerhus er et frirum. Det er et sted, hvor man får en pause fra daglige pligter og
hverdagens ansvar. Et sted hvor, der kan lades op til netop pligter og ansvar. Et sted, hvor
man kan komme væk fra travlhed og dårlig samvittighed. Hvor der er fokus på hygge og
på forkælelse. De ting, der ikke ordnes i dag, kan ordnes i morgen.
5
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”Vi er noget særligt”
Sommerhuset er en del af et større sammenhængende sommerhusområde. Der er stor
variation i sammenhængskraft og organisering, men der er ofte en række historier, der
sætter nogle rammer. Historier, som gives videre og underbygges over tid. F.eks. har
Mosevrå en fortælling om at være anderledes end Blåvand, og at de gør tingene lidt mere
lige til. Fanø bryster sig meget af områdets historiske karakter og vægter f.eks. traditionel
Fanø-byggestil højt. Skovmosen er anderledes differeret, hvor f.eks. vandsagen var en stor
del af deres nuværende ’fortælling’.
Fortællingerne er nogle gange med normativt indhold: ”Sådan gør vi ikke her”. Nogle
gange med stolthed: ”Dengang spejderbevægelsen holdt til herude” eller ”her er en helt
unik natur”. Andre gange er det med afgrænsninger til andre områder: ”Sådan et område
som de har derude – dét ønsker vi ikke her”. Det er ikke nødvendigvis en social fortælling. De sommerhusejere, vi snakkede med, dyrker i høj grad deres eget hus – deres
eget frirum. Det er huset og den enkelte familie, der er omdrejningspunktet. Men det er
alligevel en fælles fortælling, som giver sommerhusområdet historie, liv og rammer.
”Du er dit private jeg”
I sommerhusområdet er du dit ”private jeg” sat ind i en anden sammenhæng. Her møder
du Bent og Jytte fra Vejle, kiropraktoren Hanne fra Kolding, advokaten Peter fra København og tandlægerne fra Aarhus. Her har du lov at være den samme – men uden de
samme forpligtelser. Dette var gældende for alle tre områder. Oftest blev naboer og nærliggende sommerhuses ejer italesat således. Det indikerer måden, hvorpå man kender
hinanden i områderne, hvordan man forstår og kontekstualiserer hinanden. Selvfølgelig
vil der være meget nære relationer indimellem, men oftest er relationerne af mere overordnet karakter, hvor man blot hilser over hækken og omtaler hinanden i vendinger, som
nævnt her.

4. Grundejerforeningen
Mødet med grundejerforeningerne og mangel på samme i den ene af de tre sommerhusområder har givet nogle interessante perspektiver på arbejdet. Følgende er en beskrivelse af foreningernes rolle og funktion for sommerhusområderne.
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Fælles anliggender
Fælles for de to involverede foreninger har været, at de begge er godt organiseret, har en
hjemmeside, hvor referater og nyheder bliver lagt op, og at de synes at have en slags
tradition for, hvad de varetager.
Grundejerforeningerne varetager de anliggende, som har indflydelse på fællesområderne.
Eksempler på fælles anliggender:
-

Håndtering af skrald og affaldssortering
Veje og cykelstier
Hække og beplantning som går ind over vejene
Bygningsreglementer
Opkrævning af kontingent

Fælles er, at foreningerne varetager nogle krav og regler i området, som omhandler de
anliggender, som griber ind i fællesområderne og derfor kræver fælles håndtering. Energi
er ikke en del af dette.
Det administrative fællesskab
Foreningerne er således et praktisk og administrativ fællesskab, som grundejerne kan orientere sig mere eller mindre imod. Hvor både Fanø og Skovmosen har organiserede grundejerforeninger, har Mosevrå ikke ønsket at have en egentlig forening. Her er de i stedet
samlet om mindre vejlaug, nogle bedre organiserede end andre. Den ene vej kommer ikke
nødvendigvis den anden ved. I deres optik er foreninger blot for brok, og de mener at
kunne løse problemer ved at snakke sammen. Den manglende organisering i en grundejerforening betyder ikke, at området er mindre optagede af de fælles anliggender, men,
at vedligehold af stedets fælles områder foregår mere uformelt. Selv om Mosevrå ikke er
organiseret i en forening, er det stadig tydeligt ved besøg i området, at der er nogle retningslinjer. Man er som besøgende ikke i tvivl om hvor stedet starter og stopper, og trods
forskelighed i byggestil ser grundene oftest mere eller mindre ens ud.
Fanø Vesterhavsbad er organiseret i en samlet, og administrativt struktureret, grundejerforening. Men i modsætningen til Mosevrå, kan det for udefrakommende være svært at
gennemskue, hvornår man er i området, og hvornår man ikke er. Det forstærker foreningens administrative karakter. Fanø Vesterhavsbad er opdelt i mange spredte og lukkede
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veje, der ligger rundt om en ’bymidte’ med feriecenter, café og butikker. Foreningen varetager i høj grad krav i forbindelse med byggeri og udseende på naturgrundene – f.eks.
klitterne og udseende på visse huse. Foreningen engagerer sig også i arbejdet med områdets historie ved at bidrage til et museumsprojekt og støtte lokalinitiativer.
Skovmosen er i sin fysiske form tydeligt afgrænset. Ligesom i Mosevrå er man ikke som
udefrakommende i tvivl om, hvornår man er i området. Når man ankommer til området
er der opsat et stor kort over både gamle og nye såkaldte ”moser”, så turister og besøgende let kan orientere sig. Der er ydermere opstillet postkasser ved ’hovedvejen’, hvor
samtlige beboere kan hente post. (Dog har de også postkasser ved grundene). Både kort
og postkasser fortæller tydeligt om områdets stærke organisation.
Kommunikation mellem forening og grundejere
Der er forskellige organisatoriske former i de forskellige grundejerforeninger og sommerhusområder. I Mosevrå har man, som nævnt, en kultur om det helt uformelle, og I forbindelse med energitjekkene har grundejerne fået tilsendt digital brev fra kommunen. På både
Fanø og i Skovmosen har man nogle andre helt faste rammer for arbejdet i grundejerforeningen: der afholdes bestyrelsesmøder, varetages klager, afholdes generalforsamling,
vedligehold af hjemmeside osv. I skovmosen er der fastlagt en konkret dato for den årligt
tilbagevende generalforsamling, hvilket står i vedtægterne. Kommunikationen ud til grundejerne er også organiseret, men foregår forskelligt. På Fanø udsendes to gange årligt et
brev fra foreningen, som sendes direkte med posten til medlemmernes private adresser.
Information om energitjekkene blev i første omgang lagt på hjemmeside og siden nævnt i
forårsbrevet 2015. Formanden har ikke emailadresser på alle og holder derfor fast i de
postomdelte breve. I Skovmosen sender man ikke post ud i brevform, men bruger i stedet
flittigt hjemmesiden, hvor også information om energitjekkene er blevet lagt ud. I forbindelse med energitjekkene er der også af foreningen blevet sendt en mail ud til de grundejere, som har oplyst deres mailadresse. Ydermere har grundejerne i Skovmosen fået digital brev fra kommunen.
Ud over den variation mellem foreningernes måde at kommunikere med deres medlemmer, kommer også den tradition, der er i foreningerne for varetagelse af emner. Arbejdet
i grundejerforeningen kredser, som beskrevet, om fælles anliggender. Det betyder også,
at der fra grundejernes side skabes nogle forventning om, hvad foreningen ’normalt’ skal
varetage. Flere af de adspurgte grundejere i alle tre områder udtrykker, at de vil undre
8
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sig, hvis der fra grundejerforeningen kommunikeres om emner, der normalt set vurderes
som knyttet til det enkelte sommerhus og private forhold. F.eks. vedrørende energirenovering, som er tilfældet her. Her mener, dem vi har snakket med, at den direkte kommunikation fra kommunen til dem som grundejere har givet mest mening.

5. Udfordringer
Der er to overordnede udfordringer, når man sammenfatter ovenstående:
1) Sommerhusejere lever i deres sommerhuse, som de privatpersoner de er. Dvs. at de
defineres i langt højere grad af det hjemmelige fællesskab og kultur end et evt. fællesskab
fra sommerhusområdet. Derfor er de fleste ikke rettet mod sommerhusområdet som et
fællesskab, hvor de søger råd og vejledning.
2) Energi er et privat anliggende. Hvis man kigger på de anliggende, som grundejerforeningerne oftest varetager, er der tale om emner, som på den ene eller anden måde har
fysiske konsekvenser for området – tilgængelighed, udseende osv. Det betyder bl.a. at
energi ikke almindeligvis er et emne, som varetages gennem foreningen. Det hører i stedet
den private ejer til.
Disse to udfordringer sammenfattet betyder, at energi som tema i højere grad bliver relevant for den enkelte sommerhusejer gennem personens private liv. Grundejerne skal derfor nås på privatadressen. Dog er der muligheder i samarbejdet mellem grundejerforening
og kommunen, som kan gøre grundejerforeningens involvering mere frugtbar både for
kommune, men også sommerhusområde.

6. Anbefalinger
På baggrund af den komparative analyse af de tre sommerhusområder og en granskning
af sommerhuspraksis generelt, anbefales følgende:
1) Anvend direkte kommunikation til de enkelte grundejere – kommune og grundejer imellem.
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2) Opdyrk flere muligheder for påvirkning gennem involvering af grundejerforeninger ved
aktivt og i fællesskab at sætte energi på agendaen i deres arbejde. F.eks. gennem to
målrettede strategier:
A) Gør energi til et fællesansliggende
Der skal i højere grad arbejdes strategisk med energi på dagsordenen mellem kommune
og grundejerforening.
At bruge foreningen som mellemled er i sig selv ikke en dårlig idé, men umiddelbart vurderes det ikke, at flere energirenoveringer derigennem opnås. Dette skyldes, at energi er
et privat anliggende, der ikke griber ind i fællesområderne på samme måde, som f.eks.
muligheden for at skraldebilen skal kunne komme frem eller at vejene skal være ryddet
for sne. Grundejerforeningen kan fint bruges til at informere, men den direkte kontakt via
evt. digitalpost til privatadressen synes at blive efterspurgt mest.
Som kommune har I ved jeres almindelig dialog med grundejerforeninger – f.eks. ved
årlige møder – mulighed for strategisk at indarbejde energi som en del af en fælles dagsorden. Dette kunne f.eks. være, at der skabes nogle let tilgængelig muligheder for at opsøge rådgivning, at der arbejdes med fælles indkøb (en slags ’to for en’s pris’) eller lignende fælles fordele. Dette kan evt. på sigt føre til at ’energi’ flyttes fra et privat anliggende
til et fælles anliggende.
B) Tag fat i nye sommerhusejere når der er ejerskifte
En anden måde at bruge kontakten med grundejerforeningerne kan være at gå i samarbejde om at nå nye sommerhusejere, når de netop står i den situation at skulle gøre deres
nye sommerhus klar til deres behov og ønsker. Her kunne man få energirenovering med
ind over og f.eks. udvikle materiale, som er nemt for grundejerforeningens bestyrelse at
distribuere, hvor der er gode råd, evt. information om, hvad naboer i området har fået
lavet – og information om, hvor der kan hentes gode råd og inspiration.
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7. Materialegrundlag


Desk research af sommerhusområdernes hjemmeside



Litteratur research om sommerhuse og foreningsarbejde



Dybdegående interviews med sommerhusområdernes foreningsformænd, samt Mosevrås kontaktperson



Feltstudier i de tre sommerhusområder inklusiv ”hjemmebesøg” og semistrukturerede samtaler med grundejere



Status fra HusetsEnergi om forløbet med energitjekkene
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