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Bopælspligt – handlepligter og sanktionering ved manglende overholdelse og overtrædelse 

Reglerne om den almindelige bopælspligt på Bornholm gælder i byerne Allinge, Gudhjem, Hasle, Klemensker, Nexø, 
Rønne, Svaneke og Aakirkeby. 

I det følgende er i lettere omformulerede uddrag kort angivet handlepligter for en boligejer i relation til bopæls-
pligten, således som disse pligter fremgår af de anførte lovbestemmelser, der for god ordens skyld efterfølgende 
gengives fuldt ud med de relevante afsnit fremhævet med gult. Der er ikke tale om en udtømmende gennemgang af 
den relevante boliglovgivning, idet der endvidere gælder bestemmelser i bygge- og skattelovgivning mv. 

Boligreguleringsloven 

Efter boligreguleringsloven kapitel VII om benyttelse af boliger gælder reglerne i kapitlet for boliger med køkken, der 
er eller har været benyttet til helårsbeboelse (brl § 45). 

Det er ikke tilladt personer fra samme husstand at benytte mere end en bolig inden for samme kommune (brl § 47.1).  

Bliver en bolig, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren sørge for, at den 
fortsat benyttes til beboelse. Det skal ske inden 6 uger efter at boligen er blevet ledig. Ellers kan kommunen indsætte 
en lejer i boligen (brl § 48.1-3). 

Kommunen kan ophæve en lejeaftale, hvis lejeren ikke reelt bor i lejligheden (brl § 49). 

En bolig, der inden for de seneste fem år har været benyttet til helårsbeboelse, må ikke uden kommunalbestyrelsens 
samtykke tages i brug til sommerbeboelse el. lign. midlertidig benyttelse (brl § 50.1). 

Kommunalbestyrelsen kan af hensyn til boligsøgende i kommunen nægte, at en bolig bliver taget i brug til midlertidig 

benyttelse og kan derfor efter anmodning fra ejeren anvise en lejer (brl § 51.1-3).  

Ejeren kan straffes med bøde for at benytte mere end én bolig, straffes for manglende anmeldelse af en tom bolig 

samt straffes for at benytte boligen til sommerbeboelse (brl § 53.2 og § 53.1.b og d).  

I det indbyrdes forhold har planloven forrang for boligreguleringsloven. Må en bolig efter planloven ikke anvendes til 

sommerbeboelse, ferie- og fritidsformål el.lign., kan boligreguleringslovsbestemmelser ikke ændre herpå. Fx skal en 

bolig fortsat anvendes til helårsbeboelse, selvom boligen ikke har været benyttet hertil i mere end fem år, og tilsyne-

ladende efter brl. derfor frit skulle kunne tages i brug til sommerbeboelse el.lign. Det er altså ikke lovligt.  

På Bornholm håndhæves boligreguleringsloven af Bornholms Regionskommune, som træffer administrative afgørelser 

og anmelder eventuelle lovovertrædelser til politiet. 

Planloven (lokalplaner) 

Efter planloven må fx en bolig ikke anvendes i strid med en lokalplans bestemmelser, og der kan ikke kan dispenseres 

fra en lokalplans formål (pl § 18 og § 19.1).  
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Planloven giver dog ikke mulighed for at håndhæve en egentlig handlepligt mht. helårsbeboelse af boligen, men deri-

mod ret og pligt til at håndhæve, at boligen ikke anvendes sommerbeboelse, ferie- og fritidsformål el.lign. 

Det kan ved påbud søges sikret, at en lokalplans bestemmelser overholdes (pl § 51).  

Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre overholdelse af bestemmelser i lokalplaner mv., at påbud efterkommes og 

lovliggørelse af ulovlige forhold (pl § 51.1-3).  

Ejeren og evt. også brugere af en bolig har pligt ophøre med en ulovlig anvendelse (pl § 63.1).  

Ejeren og evt. også brugere af en bolig kan straffes med bøde for overtrædelse af bestemmelser i en lokalplan eller 

hvis de undlader at efterkomme et påbud (pl § 64.1, 4 og 5). 

På Bornholm håndhæves planloven af Bornholms Regionskommune, som træffer administrative afgørelser og 

anmelder eventuelle lovovertrædelser til politiet. 

Cpr-loven 

Efter cpr-loven skal personer registreres på deres bopæl i den kommune, hvor de har deres bolig, dvs. det sted, hvor 

den pågældende sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller 

lignende, og hvor denne har sine ejendele (cprl § 6.1).   

En person der anvender flere boliger registreres hos folkeregisteret på det sted, som den pågældende har mest 

tilknytning til (cprl § 7.1-3 og Indenrigsministeriets cpr-lovvejl. afsnit 3.4). Den der flytter har en frist på 5 dage til at 

melde flytning (cprl § 12.1.1). 

Der kan straffes med bøde ved for sen anmeldelse af en flytning (cprl § 57.1.1). 

På Bornholm håndhæves cpr-loven af Bornholms Regionskommune, som træffer administrative afgørelser og 

anmelder eventuelle lovovertrædelser til politiet. 

Sommerhusloven 

Efter sommerhusloven kan erhvervsmæssig udlejning af en bolig til andet end helårsbeboelse, dvs. sommerbeboelse, 
ferie- og fritidsformål el.lign., kun ske, hvis ejeren har opnået en tilladelse fra Miljøministeren (Erhvervsstyrelsen) (sl § 
1.1). 

Hvorvidt en udlejning anses for ”erhvervsmæssig” afhænger af en konkret vurdering af omfanget og karakteren af 
udlejningen, herunder om der er tale om ulovlig udlejning af en helårsbolig til ferie- og fritidsformål, om udlejningen 
har en professionel karakter og om ejers egen anvendelse af boligen er af et ikke-uvæsentligt omfang etc. 

Der kan straffes med bøde ved overtrædelse af § 1, hvor der sker erhvervsmæssig udlejning uden tilladelse (sl § 10 
b.1). 

Sommerhusloven, og overtrædelse af denne lov, forvaltes og håndhæves af Erhvervsstyrelsen, som træffer admini-

strative afgørelser og anmelder eventuelle lovovertrædelser til politiet. 

Straffeloven 

Efter straffeloven kan der straffes for medvirken til en lovovertrædelse (strl § 23.1). 

Der kan endvidere ske konfiskation af udbyttet ved en strafbar handling eller konfiskation af genstande, der har været 

brugt til den strafbare handling (strl § 75.1 og 2.1).  

Straffeloven af politiet og anklagemyndigheden. 

 

--- 
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I det følgende de anførte lovbestemmelser, gengivet fuldt ud med de relevante afsnit fremhævet med gult: 

 

Boligreguleringsloven 

”Kap. VII. Benyttelse af boliger 

§ 45. Reglerne i dette kapitel gælder for boliger med køkken, der er eller har været benyttet til helårsbeboelse i de i § 

2 anførte kommuner, jf. dog § 46, stk. 1, 3. pkt., § 48, stk. 1, 3. pkt., § 50, stk. 1, 2. pkt. og § 52 a, stk. 1, 3. pkt. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i medfør af reglerne i dette kapitel er endelige. ” 

 

”§ 47. Uden kommunalbestyrelsens samtykke er det ikke tilladt personer, der hører til samme husstand, at benytte 

mere end én bolig i samme kommune. Kommunerne i Region Hovedstaden, undtagen Bornholms Kommune, samt 

Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns Kommuner betragtes i denne henseende som én kommune. 

Stk. 2. En bolig, der hidtil har været udlejet som beboelseslejlighed, må ikke udlejes som enkeltværelser uden 

kommunalbestyrelsens samtykke.” 

 

”§ 48. Bliver en bolig, der hidtil har været benyttet helt eller delvis til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren sørge for, at 

den fortsat benyttes til beboelse. En bolig anses for ledig, når den ikke er udlejet til eller ikke benyttes til beboelse. 

Hvad der er fastsat i 1. og 2. pkt., gælder tilsvarende enkeltværelser, der hidtil har været benyttet til beboelse, når 

værelserne ikke er en del af udlejerens beboelseslejlighed eller en del af et én- eller tofamilieshus, som udlejeren 

bebor. 

Stk. 2. Har en bolig været ledig i mere end 6 uger, skal ejeren foretage anmeldelse af den ledige lejlighed til kommu-

nalbestyrelsen. 

Stk. 3. Efter udløbet af den angivne frist kan kommunalbestyrelsen anvise en lejlighedssøgende, til hvem ejeren straks 

er pligtig at udleje boligen, jf. dog stk. 6. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen er berettiget til ved fogeden at lade en boligsøgende, som kommunalbestyrelsen har 

anvist, indsætte i lejligheden, jf. dog stk. 6. 

Stk. 5. Har ejeren i sin anmeldelse på en efter kommunalbestyrelsens skøn tilfredsstillende måde godtgjort, at han har 

indgået aftale om senere overdragelse af brugsretten, eller at boligen midlertidigt er ubeboelig som følge af 

ombygning, kan kommunalbestyrelsen indrømme ham en yderligere frist, inden stk. 3 finder anvendelse. 

Stk. 6. Stk. 3 og 4 gælder ikke for ejere og andelshavere, som er fraflyttet deres bolig, og som uanset forsøg derpå ikke 

har kunnet afhænde den.” 

 

”§ 49. Er en bolig som omhandlet i § 48 udlejet, men ubeboet, kan kommunalbestyrelsen ophæve lejeaftalen, med-

mindre den hidtidige bruger er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, forretningsrejse, ferieophold, militær-

tjeneste, midlertidig forflyttelse el. lign. 

Stk. 2. Ophævelse efter stk. 1 sker ved skriftlig meddelelse til lejeren. Den skal indeholde oplysning om lejerens 

adgang til at gøre indsigelse, jf. stk. 3. 
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Stk. 3. Vil lejeren ikke anerkende ophævelsen, skal han senest 6 uger efter, at ophævelsen er kommet frem til ham, 

fremsætte skriftlig indsigelse. Kommunalbestyrelsen må, hvis den ønsker ophævelsen opretholdt, anlægge sag ved 

boligretten senest 6 uger efter lejerfristens udløb. 

Stk. 4. Har ejeren ikke en måned efter, at han fra kommunalbestyrelsen har modtaget meddelelse om, at ophævelsen 

af lejeaftalen er gennemført, sørget for, at boligen på ny er taget i brug til beboelse, finder § 48, stk. 3 og 4, 

anvendelse.” 

 

”§ 50. En bolig, der inden for de sidste 5 år har været benyttet til helårsbeboelse, må ikke uden kommunalbestyrelsens 

samtykke tages i brug til sommerbeboelse, el. lign. midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat 

benyttes til helårsbeboelse. Tilsvarende gælder de i § 48, stk. 1, sidste punktum, omhandlede enkeltværelser. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til 

sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, og at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i 

brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen. 

Stk. 3. Meddeles afslag på samtykke, finder reglerne i § 48, stk. 2-5, anvendelse, idet fristen i § 48, stk. 2, løber fra 

kommunalbestyrelsens afslag. 

Stk. 4. Har ejeren i strid med reglerne i stk. 1 taget boligen i brug til sommerbeboelse, kan kommunalbestyrelsen til 

enhver tid benytte reglerne i § 48. En af ejeren indgået lejeaftale om benyttelsen som sommerbeboelse m.v. kan af 

kommunalbestyrelsen kræves ophævet efter reglerne i § 49.” 

 

”§ 51. Kommunalbestyrelsens svar på en ansøgning om samtykke i henhold til §§ 46, 47 og 50 skal foreligge senest 6 

uger efter, at kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgningen eller den dokumentation, som kommunalbestyrelsen 

har udbedt sig. 

Stk. 2. Er boligen ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, hvis boligens fortsatte anvendelse til helårs-

beboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen. 

Stk. 3. Har kommunalbestyrelsen nægtet samtykke, kan ejeren anmode kommunalbestyrelsen om i medfør af § 48, 

stk. 3, at anvise en lejer til boligen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke senest 6 uger efter anmodningen anviser en 

lejer, anses kommunalbestyrelsens samtykke for meddelt.” 

 

”§ 53. Med bøde straffes den, som uden kommunalbestyrelsens samtykke: 

a) i strid med reglerne i § 46, stk. 1, nedlægger en bolig helt eller delvis, 

b) i strid med reglerne i § 47, stk. 1, benytter mere end en beboelseslejlighed til bolig for personer, der tilhører samme 

husstand, 

c) i strid med reglerne i § 47, stk. 2, udlejer en beboelseslejlighed som enkeltværelser, 

d) i strid med reglerne i § 50, stk. 1, tager en lejlighed i brug til sommerbeboelse el. lign., 

e) i strid med reglerne i § 52 iværksætter bygningsforandringer el. lign. med henblik på sammenlægning af boliger 

eller på omdannelse af boliger til andet end beboelse. 

Stk. 2. Med bøde straffes den, som undlader at indgive den i § 48, stk. 2, foreskrevne anmeldelse eller indgiver 

anmeldelse efter udløbet af den angivne frist. 

Stk. 3. Med bøde straffes den udlejer, 
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1) som i strid med reglerne i § 52 a, stk. 1, udlejer en bolig, således at lejemålet bliver beboet af flere end 2 personer 

pr. beboelsesrum, 

2) som er bekendt med, at der sker overtrædelse af § 52 a, stk. 1, uden at anmelde overtrædelsen til kommunal-

bestyrelsen, jf. § 52 a, stk. 3. 

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.” 

--- 

Planloven 

”§ 18. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, må der ikke retligt eller faktisk etableres 
forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.” 

 

”§ 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan mv., der er opretholdt efter 
§ 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eller tidsbegrænses til maksimalt 3 år, dog 10 
år for studieboliger, jf. dog § 5 u, § 36, stk. 1, nr. 18, og § 40. 

Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.  

Stk. 3. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler eller beslutning efter § 3 
eller en aftale med en nationalparkfond eller en statslig, regional eller kommunal myndighed, kan kun fraviges med 
Erhvervsministerens henholdsvis den pågældende myndigheds samtykke.  

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmefor-
syningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse, jf. 
§ 21 a.” 

 

”§ 43. Kommunalbestyrelsen kan ved påbud eller forbud sikre overholdelsen af servitutbestemmelser om forhold, 
hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan.” 

 

”Kap. 12. Tilsyn  

§ 51. Kommunalbestyrelsen påser overholdelsen af denne lov og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, samt 
af bestemmelserne i lokalplaner og i de efter § 68, stk. 2, opretholdte vedtægter og planer m.v. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser, 
dispensationer m.v. overholdes. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet 
betydning.”  

 

”§ 56 a. Kommunalbestyrelsen kan forlange oplyst af en ejer eller lejer af en ejendom, hvem der er bruger af ejendom-

men, hvis det er nødvendigt til brug for behandlingen af en sag om nedlæggelse af forbud efter § 14 eller en sag om 

lovliggørelse af et ulovligt forhold. Kommunalbestyrelsen kan endvidere forlange oplyst af en bruger af en ejendom, 

hvem der i øvrigt er bruger af ejendommen, hvis det er nødvendigt til brug for behandlingen af en sådan sag.” 

 

”§ 57. Kommunalbestyrelsens personale og personer med bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen har uden retsken-

delse adgang til enhver ejendom i tilsynsøjemed, jf. § 51, og efter forudgående underretning til ejeren eller brugeren 

for at foretage tekniske forarbejder til forberedelse af beslutninger efter denne lov. 
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Stk. 2. Legitimation skal forevises efter anmodning. 

Stk. 3. Politiet yder nødvendig bistand til at opnå den i stk. 1 nævnte adgang.” 

 

”Kap. 14. Klage og søgsmål  

§ 58. Til Planklagenævnet kan påklages: 

1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1, jf. dog § 4 a, stk. 4, og § 5, stk. 4. 
2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 47, stk. 1. 
3) Kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler udstedt i medfør 

af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Stk. 2. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder om frister for indgivelse af 
klage, om frister og proces for parternes afgivelse af bemærkninger, om nævnets sagsoplysning og -behandling og om 
obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger samt regler om, at klagerne skal betale et gebyr for at få 
behandlet en klage.” 

 

”Kap. 15. Lovliggørelse og straf 

§ 63. Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en 
ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på 
ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal kommunalbestyrelsen lade påbuddet aflyse fra tingbogen. 

Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke efterkommes inden den i dommen fast-
satte frist og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at påbuddet efterkommes, kan kommunalbesty-
relsen foretage det nødvendige til forholdets berigtigelse på ejerens bekostning.” 

 

”§ 64. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der  

1) overtræder bestemmelser i en lokalplan eller en af de efter § 68, stk. 2, opretholdte vedtægter og planer mv.,  
2) overtræder § 35, stk. 1, § 39 og § 40, stk. 1, 
3) tilsidesætter vilkår for en tilladelse eller dispensation mv. efter loven eller de i medfør af loven udfærdigede 

forskrifter eller planer eller tilsidesætter kommunalbestyrelsens bestemmelser efter § 37, stk. 3, 
4) undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt i henhold til loven eller de i medfør af loven 

udfærdigede forskrifter, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold, eller 
5) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at give oplysninger, som den pågældende ifølge § 

56 a er forpligtet til at give.  

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.” 

 

--- 

cpr-loven 

”§ 6. Kommunalbestyrelsen skal i CPR registrere enhver på dennes bopæl i kommunen, hvis vedkommende efter 

kapitel 4-6 skal være registreret her i landet. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, 

når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne 

har sine ejendele”. 

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20071260?src=document
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”§ 7. Kommunalbestyrelsen skal registrere personer, der anvender flere boliger her i landet, med bopæl i den af 
boligerne, som de efter en samlet vurdering må siges at have mest tilknytning til. Ved afgørelsen af tilknytningen til en 
bolig skal en lovlig bolig altid gå forud for en ulovlig bolig. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 træffes bl.a. efter følgende kriterier: 

1) Antallet af overnatninger i boligen. 
2) Boligens afstand fra det daglige arbejde. 
3) Om ægtefælle eller samlever og børn bor i denne bolig. 
4) Boligens størrelse og kvalitet. 
5) Om personens ejendele opbevares i boligen. 

Stk. 3. Hvis en helhedsvurdering efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke klart peger på én af boligerne som 
bopælen, kan personens eget ønske følges. Et sådant valg mellem flere mulige bopæle kan ikke ændres af den 
pågældende, før der sker en ændring af de forhold, som forelå, da valget blev foretaget.” 

 

VEJL 2013-06-14 nr. 9273 

”3.4. Anvendelse af flere boliger 

Hvis en person anvender flere boliger her i landet – herunder Grønland, men ikke Færøerne – skal det vurderes, i hvilken af boligerne den 

pågældende skal registreres, jf. CPR-lovens § 7. 

En vurdering efter lovens § 7 forudsætter, at der er tale om, at vedkommende faktisk anvender flere boliger til beboelse i et vist omfang. Såfremt 

vedkommende har dispositionsret eller råderet over flere boliger, men reelt kun anvender én bolig til beboelse, finder lovens § 7 ikke anvendelse. 

Vedkommende skal da registreres i CPR efter reglerne i lovens § 6. 

En vurdering efter lovens § 7 forudsætter endvidere, at der er tale om to eller flere egentlige boliger – og ikke blot overnatningsmuligheder. Den 

enkelte bolig skal således være indrettet, så den er egnet til, at man kan opholde sig på stedet hele døgnet. Der kan i denne forbindelse især lægges 

vægt på, om der er adgang til toilet, vand og køkkenfaciliteter. Boligen skal være til rådighed døgnets 24 timer, og den skal normalt kunne opsiges 

eller afhændes af vedkommende. 

Herudover skal der være tale om to ikke-bevægelige boliger, idet det følger af lovens § 9, at man alene kan blive registreret i en bevægelig bolig, 

hvis denne er ens eneste bolig. 

Hvis der efter en vurdering ud fra ovenstående principper er tale om reel anvendelse af to eller flere egentlige boliger, og der således er tale om en 

§ 7-situation, skal der ske registrering af vedkommende med bopæl i den af boligerne, som vedkommende må siges at have mest tilknytning til, jf. 

lovens § 7, stk. 1. Ved afgørelsen heraf indgår blandt andet de objektive momenter, som fremgår af lovens § 7, stk. 2. 

Det bemærkes, at ægtefæller, som efter en konkret vurdering er at anse for et samlevende par, der i fællesskab råder over og anvender flere 

boliger, ifølge ministeriets praksis som udgangspunkt skal registreres på samme adresse. 

I situationer, hvor en person anvender både en lovlig bolig og en ulovlig bolig, skal den lovlige bolig altid gå forud for den ulovlige – selvom 

tilknytningen til den ulovlige bolig eventuelt er størst. Ved vurderingen af, om en bolig er en lovlig helårsbolig, skal man i øvrigt være opmærksom 

på, at visse personer i medfør af §§ 40 og 41 i planloven (lovbek. nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning) er undtaget fra denne lovs 

almindelige forbud mod helårsbeboelse i sommerhusområder. Dette medfører, at en sådan person, som udover sit sommerhus også bevarer sin 

almindelige helårsbolig, skal registreres på den af boligerne, hvor vedkommende efter kriterierne i CPR-lovens § 7, stk. 2, må siges at have sin 

bopæl. 

Opmærksomheden henledes på, at hvis det efter en helhedsvurdering af samtlige sagens oplysninger, herunder efter kriterierne i lovens § 7, stk. 2, 

ikke er muligt klart at udpege en af boligerne som den, hvor vedkommende bør registreres, kan den registrerede selv vælge, jf. lovens § 7, stk. 3. 

Det bemærkes endvidere, at dette valg ikke kan ændres, medmindre der sker en ændring af de forhold, som forelå, da valget blev foretaget.” 

 

”§ 12. Enhver, der flytter, har pligt til senest 5 dage efter flytningen at anmelde denne til tilflytningskommunen. 

…” 

 

”§ 57. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der forsætligt eller ved 
grov uagtsomhed 

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20135_P7?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2009937?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/LBKG2009937?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20135_P7?src=document
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1) ikke rettidigt anmelder en flytning, jf. § 12, stk. 1, 1. pkt., § 13, stk. 1, § 16, stk. 2, og § 24, stk. 1, 
2) ikke anmelder en opgivet flytning, jf. § 12, stk. 6, 1. pkt., 
3) afgiver forkerte oplysninger om selve flytningen og de forhold, der skal registreres i forbindelse hermed, jf. § 

12, stk. 2, § 16, stk. 4, og § 20, stk. 1 og 2, og § 26, stk. 1, 
4) overtræder § 40, stk. 2 og 3, § 40, stk. 5, 3. pkt., §§ 44 og 47 samt vilkår fastsat efter § 32, stk. 2, § 35, 3. pkt., 

§ 36, 3. pkt., og § 40, stk. 1, eller 
5) undlader at afgive oplysninger efter § 10, stk. 2 og 3, § 13, stk. 4 og § 55, stk. 4, eller afgiver urigtige 

oplysninger, jf. § 10, stk. 2, nr. 2. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.” 

--- 

Sommerhusloven 

”§ 1. Ejere og brugere af fast ejendom må ikke uden tilladelse efter § 2 

1) erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 1 år udleje eller fremleje hus eller husrum på ejendommen 

til beboelse, medmindre det lejede skal anvendes til helårsbeboelse,  

…” 

 

”§ 10 b. Med bøde straffes den, der 

1) overtræder § 1 og § 4,  

2) overtræder vilkår, der er fastsat efter § 2,  

3) undlader at efterkomme et påbud efter § 10, stk. 3. 

Stk. 2. I forskrifter, som fastsættes i henhold til § 2, stk. 3, og § 3, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af 

bestemmelserne i forskrifterne.  

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges 

selskabet som sådant bødeansvar.” 

--- 

Straffeloven 

”§ 23. Den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har med-
virket til gerningen. Straffen kan nedsættes for den, der kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller styrke et 
allerede fattet forsæt, samt når forbrydelsen ikke er fuldbyrdet, eller en tilsigtet medvirken er mislykkedes. 

Stk. 2. Straffen kan ligeledes nedsættes for den, der medvirker til krænkelse af et særligt pligtforhold, men selv står 
uden for dette.  

Stk. 3. For så vidt ikke andet er bestemt, kan straf for medvirken ved lovovertrædelser, der ikke straffes med højere 
straf end fængsel i 4 måneder, bortfalde, når den medvirkende kun har villet yde en mindre væsentlig bistand eller 
styrke et allerede fattet forsæt, samt når hans medvirken skyldes uagtsomhed.” 

 

”§ 75. Udbyttet ved en strafbar handling eller et hertil svarende beløb kan helt eller delvis konfiskeres. Savnes der for-
nødent grundlag for at fastslå beløbets størrelse, kan der konfiskeres et beløb, som skønnes at svare til det indvundne 
udbytte. 

Stk. 2. Såfremt det må anses for påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser, eller særlige omstændigheder 
i øvrigt taler derfor, kan der ske konfiskation af 
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1) genstande, der har været brugt eller bestemt til at bruges ved en strafbar handling,  
2) genstande, der er frembragt ved en strafbar handling, og 
3) genstande, med hensyn til hvilke der i øvrigt er begået en strafbar handling. 

Stk. 3. I stedet for konfiskation af de i stk. 2 nævnte genstande kan der konfiskeres et beløb svarende til deres værdi 
eller en del heraf.  

Stk. 4. I stedet for konfiskation efter stk. 2 kan der træffes bestemmelse om foranstaltninger vedrørende genstandene 
til forebyggelse af yderligere lovovertrædelser.  

Stk. 5. Når en forening opløses ved dom, kan dens formue, arkiv, protokoller og lignende konfiskeres.”  

 

”§ 76. Konfiskation efter § 75, stk. 1, kan ske hos den, hvem udbyttet er tilfaldet umiddelbart ved den strafbare 
handling. 

Stk. 2. Konfiskation af de i § 75, stk. 2 og 3, nævnte genstande og værdier kan ske hos den, der er ansvarlig for 
lovovertrædelsen, og hos den, på hvis vegne han har handlet. 

Stk. 3. Særligt sikrede rettigheder over genstande, der konfiskeres, bortfalder kun efter rettens bestemmelse under 
betingelser svarende til de i stk. 2 anførte. 

Stk. 4. Har en af de i stk. 1 og 2 nævnte personer efter den strafbare handling foretaget dispositioner over udbytte 
eller genstande af den i § 75, stk. 2, omhandlede beskaffenhed eller rettigheder herover, kan det overdragne eller 
dets værdi konfiskeres hos erhververen, såfremt denne var bekendt med det overdragnes forbindelse med den 
strafbare handling eller har udvist grov uagtsomhed i denne henseende, eller hvis overdragelsen er sket som gave. 

Stk. 5. Såfremt en person, der har konfiskationsansvar efter stk. 1-4, dør, bortfalder hans ansvar. Dette gælder dog 
ikke konfiskation efter § 75, stk. 1.” 

--- 


