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PRESSEMEDDELELSE 

5. august 2011 

Scor et fritidshus til 400 kr. pr. solskinstime 

Flere fritidshuse, der netop nu står til salg rundt om i landet, tilbyder solstrå-

ler til laveste pris. I tre forskellige områder kan der erhverves fritidshuse, 

hvor man i gennemsnit betaler under 500 kr. pr. solskinstime. Til sammenlig-

ning betaler man i landets mest prestigiøse sommerhusområder helt op til 

2.600 kr. for en solskinstime. Det viser nye beregninger fra Boligsiden. 

 

Hvis man, som de fleste sommerhusejere, ønsker at nyde solen, mens man slapper af 

i sit fritidshus, er der gode huse til salg lige nu. Boligsiden.dk har netop regnet på den 

gennemsnitlige pris pr. solskinstime for samtlige fritidshuse til salg, og resultatet er 

opløftende for solhungrende danskere. 

”Vi kan se, at der i alt er 171 fritidshuse til salg i tre postnumre, hvor du i gennemsnit 

betaler mindre end 500 kr. pr. årlig solskinstime. Det må siges at være en overkom-

melig pris for at nyde solen i ens eget sommerhus – særligt hvis man sammenligner 

med områder som eksempelvis Skagen eller Tisvildeleje, hvor en solskinstime kan 

koste op til 2.600 kr. Så på den måde er der grundlag for at gøre et godt solskins-

køb,” fortæller kommunikationsdirektør Birgit Daetz fra boligsiden.dk. 

Billigst solskin i Nordvestsjælland 

Boligsiden har taget udgangspunkt i antal solskinstimer, som er beregnet af DMI i 28 

måleområder og set på gennemsnitsprisen på fritidshusene til salg i alle landets post-

numre – og i tre postnumre ligger prisen under 500 kr. pr. solskinstimer. Er man villig 

til at betale op til 800 kr. pr. solskinstime, er der derimod hele 40 områder og 3.500 

fritidshuse at vælge i mellem. 

”Billigst er det omkring Eskebjerg i Nordvestsjælland, hvor prisen er 405 kr. pr. sol-

skinstime. Her er der lige nu 101 fritidshuse til salg, så der burde være noget for en-

hver smag,” siger Birgit Daetz fra boligsiden.dk  

I toppen af prisniveauet ligger Tisvildeleje, hvor man som sommerhusejer kommer af 

med 2.621 kr. pr. solskinstime. Omtrent det samme koster en solskinstime i Skagen – 

mere præcist 2.601 kr. – og ikke meget billigere bliver det i Hornbæk, hvor man kan 

få lov til at betale 2.490 kr. pr. solskinstime. 

Boligsidens opgørelse viser, at udover Eskebjerg i Nordvestsjælland ligger Boligsidens 

boligsolskinsindeks også under 500 kr. for en solskinstime i Hedehusene og Nakskov. 

Om Boligsiden boligsolskinsindeks 

Boligsiden boligsolskinsindeks har med udgangspunkt i antal solskinstimer, som er 

beregnet af DMI i 28 måleområder, beregnet gennemsnitligt antal solskinstimer pr. 

postnummer. For de postnumre, hvor der udbydes mindst 30 fritidshuse, er indekset 
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beregnet ved den gennemsnitlige kontantpris, som fritidshusene udbydes til, delt med 

det gennemsnitlige antal solskinstimer i området.  

Laveste boligsolskinsindeks 

Nr. Postnr Bynavn Antal Udbudspris pr. solskinstime 

1 4593 Eskebjerg  101                   405  

2 2640 Hedehusene  34                   451  

3 4900 Nakskov  36                   490  

4 4874 Gedser  58                   504  

5 4571 Grevinge  78                   505  

6 4220 Korsør  46                   583  

7 4793 Bogø By  45                   594  

8 4983 Dannemare  57                   603  

9 3760 Gudhjem  44                   617  

10 3630 Jægerspris  267                   621  

Højeste boligsolskinsindeks 

Nr. Postnr Bynavn Antal Udbudspris pr. solskinstime 

1 3220 Tisvildeleje 76                     2.621  

2 9990 Skagen 75                     2.601  

3 3100 Hornbæk 164                     2.490  

4 6857 Blåvand 215                     1.980  

5 8250 Egå 54                     1.884  

6 3120 Dronningmølle 82                     1.816  

7 6854 Henne 76                     1.803  

8 6853 Vejers Strand 64                     1.760  

9 8340 Malling 31                     1.706  

10 3360 Liseleje 45                     1.655  

 

Kontaktperson:  

Kommunikationsdirektør Birgit C. Daetz, Boligsiden A/S – mobil: 2121 0284. 

Læs også mere på boligsiden.dk 


