Åbent brev til Ringkøbing-Skjern Kommunes politikere

Ny beskatning af sommerhuse

Mandag den 16. maj 2011

Moral, etik og gensidig kommunikation er i højsædet hos RKSK – specielt, hvis det
ikke har økonomiske konsekvenser.
Endnu engang oplever vi, at RKSK indstiller til ekstra beskatning af de borgere – læs
sommerhusejere – der ikke har stemmeret i kommunen.
Danmark beskrives som et demokratisk samfund – hvor er demokratiet i dette forslag?
I forvejen har I ca. 100 mill. Kr. i grundskyld fra sommerhusejerne. Den eneste udgift,
vi har kunnet få oplyst, er 5 –6 mill. til kystsikring. Vi har i flere år efterspurgt tallene,
men må konkludere, at de ca. 90 mill. kr. går direkte i kommunens kasse til andre
formål.
Et oplæg fra Kommunernes Landsforening (KL) om forhøjelse af grundskyld for at
sikre turismen tager man imod med kyshånd og afventer en politisk vedtagelse, så
man har ryggen fri, hvis det skulle blive vedtaget.
I bekymrer jer ikke om at høre sommerhusejerne, de er jo ikke med til at stemme jer
ind næste gang!
I har tidligere opfordret sommerhusejere til at få helårsstatus i deres sommerhuse, skal
de nu straffes – I får beskatningen af dem?
Den planlagte vækstplan skal bidrage til øget turisme omsætning, men hvor er
bidraget fra vore sommergæster på Klitten, skal de friholdes?
Erhvervslivet og den fastboende befolkning, der først og fremmest vil have gavn og
indtægt af en øget turisme, er ikke omfattet af forslaget?
Man snakker om øget kvalitet i sommehusområderne til gavn for turismen – I har
pengene, så brug dem dog uden at opkræve ekstra skat. Hvad med de lokale borgere,
der lejer værelser ud – bed and breakfast – bondegårdsferie! Skal de også have
strafskat?
Rækker jeres visioner længere end næste valg?
Det er ikke sommerhusejerne der bruger midlerne eller nedslider området.
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RKSK afholder ikke udgifter til infrastruktur – da vejene i sommerhusområderne stort
set alle er private fællesveje, der vedligeholdes og betales af sommerhusejerne – skal
der lægges ekstra afgift på turisternes anvendelse?
I disse tider med økonomisk stilstand / tilbagegang er ejendomspriserne faldet kraftigt
og dermed også vurderingerne. Når man nærlæser vurderingen, er grundværdien sat
op med øget beskatning til følge! Det kommer heller ikke som en overraskelse!
De lokale grundejerforeninger prøver at sikre kvaliteterne i naturen og byggeriet. Som
politisk grundholdning i RKSK udfører man ikke opsøgende arbejde for at sikre disse
værdier – det koster resourcer eller hvad man nu vil bruge som undskyldning for ikke
at udføre de opgaver, man har myndigheden for.
De lokale grundejerforeninger hjælper uden beregning på frivillig basis med
kystsikring ved plantning af hjelme og marehalm - beskyttelse af klitter og
nærområder med konstruktiv information til sikring af sameksistens mellem
ferierende sommerhusejere og turister.
Skal de fremsende faktura til kommunen for dette arbejde?
Sammenslutningen har gennem en årrække – uden beregning - været initiativtager til
højnelse af informationsniveauet i sommerhusområderne - senest med en
inspirationsfolder til bevaring og forbedring af sommerhuse på Klitten nummerering af stier til havet - færdsel i sommerhusområderne og klitten - bedre
byggeri - fælles områdekort - og mange flere tiltag gennem de 40 år den har
eksisteret.
I oplægget fra ”Danske Destinationer” angiver Ringkøbing Skjern kommune på sidste
side, at man pt. forsøger at kortlægge blandt andet udgifterne til basisniveau eksisterende basale funktioner. Hertil ønsker Sammenslutningen at knytte følgende
kommentarer:
-

cykel- og gangstier (Vestkyststien er ikke vedligeholdt de sidste 15 år?)
vedligehold af veje og snerydning i ferihusområder (der vedligeholdes og
sneryddes kun mod ekstra betaling)
naturpleje (det er kun Klitvæsenet og de lokal grundejerforeninger, der
foretager naturpleje)

Det er vigtigt, at Sammenslutningen og Kommunen i fællesskab kan arbejde sammen
om visonerne for fremtiden og herigennem drage fordel af den ekspertise kommunens
medarbejdere har som planlæggere og administratorer af lovgivningen.
Vi har ikke behov for endnu en kostbar offentlig instans til at løse dette.
Det er alt i alt et spørgsmål om vilje til indsats og lokalt samarbejde.
Vi finder det uacceptabelt at påligne alene sommerhusejerne en ekstra skat
fordi – (citat fra oplæget): “Der er behov for flere investeringer, således at
produkt og oplevelser matcher konkurrerende udenlandske destinationer”.
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På vegne af Sammenslutningen
Forretningsudvalget
Thue Amstrup-Jørgensen – Formand
Birkhøjen 52, 8382 Hinnerup – tlf.nr. 23734760
Geert Sønderskov – Næstformand og Kasserer
Gunnar Pedersen
Jørn Aagaard
repræsenterende følgende grundejerforeninger på Klitten:
Bjerregård Strand - Kirkvejs Grundejerforening - Grundejerforeningen Hegnet Grundejerforeningen Houvig - Grundejerforeningen Lyngvejen - Grundejerforeningen
Nygård - Grundejerforeningen Årgab af 1976 - Grundejerforeningen Holmsborgvejen
- Klegod Grundejerforening - Søndre Klegod Grundejerforening Grundejerforeningen Sivbjerg & Fyrmarken, Nr. Lyngvig - Grundejerforeningen
Haurvig - Grundejerforeningen Havklit - Grundejerforeningen Strandgården Grundejerforeningen Houvig 2003 - Grundejerforeningen Mågedalen Grundejerforeningen Sneppedalen - Grundejerforeningen Årgab 73 Grundejerforeningen Sortebærdalen Syd - Laust Diges Vejs Grundejerforening Skodbjerge Grundejerforening af 1990

Kopi af brevet til Dagbladet

C:\WORDDOC\Sammenslutningen\infomateriale\aabent-brev.doc

