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Sommerhustraditionen starter i Danmark tilbage i 1700-tallet. I 1930’erne kom det første ryk af sommerhuse, men 

1960’erne blev det store sommerhus-årti.  

Sommerhuse opført efter 1960 har gennemgået en udvikling fra spinkle og uisolerede konstruktioner til huse på 

højde med standarden for traditionelle helårsboliger.  

Der bliver eksperimenteret med materialer, stilarter og funktion, og derfor er der i dag mange forskellige typer af 

sommerhuse. Det mest traditionelle er dog træhuset med bærende trækonstruktion, indvendig pladebeklædning 

og facader beklædt med træ. 

Tagkonstruktionen er enten med fladt tag eller udført som gitterspær med taghældning mellem 15 og 35 grader. 

Gavlene er lodrette med beklædning af træ, eternit eller lignende og er en del af facaden. Man ser også sommerhuse 

i to plan med udnyttet tagetage.  

Tagbelægningen afhænger af tagets hældning. Et tag med tegl- og betontagsten har normalt en taghældning over 

25 grader. Tage med en hældning ned til cirka 15 grader er med bølgeplader i eternit. Tagpap bliver brugt til flade 

tage og tagflader med rejsning.  

Generelt gælder det, at jo senere i perioden huset er opført, jo mere isolering er der i vægge, lofter og gulve.  

Gulvet er oftest terrændæk støbt i beton på et fugtsikret og isoleret underlag. Gulvbelægningen kan for eksempel 

være trægulv på strøer med isolering imellem eller trægulve, tæpper eller klinker, der er lagt direkte på betonen. I 

mange af husene fra 1960’erne og 1970’erne er gulvkonstruktionen ventileret via et hulrum under gulvet. 

De indvendige overflader er typisk beklædt med træ eller gips. 

Mange sommerhuse har eget minirenseanlæg til rensning af spildevandet. Typisk sker tømningen af dette anlæg 

via en kommunal tømningsordning. Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner med efterfølgende nedsivning. 

I nyere udstykninger er ejendommene tilsluttet det offentlige kloaksystem. Afløbsinstallationerne, rør og brønde, er 

normalt i plast, som har lang levetid.  

Rotter lever bl.a. i kloakker og udgør et problem mange steder i Danmark. Rotter er skadedyr, som kan ødelægge 

rør, installationer og isolering og som desuden kan overføre smitsomme sygdomme. Derfor har husejere pligt til at 

anmelde tegn på rotter til kommunen. 

Kommunerne har ansvaret for de offentlige kloakker, mens de private kloak- og stikledninger er de enkelte 

husejeres ansvar. Hvis der er mistanke om rotter i private kloak- og stikledninger, kan kloakkens tilstand afklares 

ved en kloakinspektion. 

En kloakinspektion er ikke en del af huseftersynsordningen, og de beskikkede bygningssagkyndige, som udfører 

et huseftersyn, har ikke kompetence til at udføre en kloakinspektion. Hvis en huskøber ønsker en kloakinspektion, 

kan køberen bestille inspektionen hos en autoriseret kloakmestervirksomhed.  
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