Vi gør dig klogere på din bolig

Denne undersøgelse
omhandler skure på
husejernes grund

Metode

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode
Undersøgelsen er gennemført i perioden 7. - 11. februar 2020 via
internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet

Målgruppe
Undersøgelsen er gennemført blandt danske husejere i alderen
25+ år

Vejning af data og materialets sammensætning
Data er vejet på dimensionerne køn, alder og geografi på baggrund
af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er
repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående
målgruppe

I besvarelserne er kun medtaget de skure, der er i forbindelse med
grunden for helårsboligen, og ikke eks. erhvervs- eller fritidsgrunde
Undersøgelsen omhandler ikke carporte, garager, drivhuse,
udestuer og annekser

Indsigter
Skure er et udbredt fænomen blandt husejere, som i gennemsnit
har 1,5 skur på deres grund
Et skur er i gennemsnit ca. 10 m2 (størst i landområderne), har en
alder på ca. 15 år og har kostet ca. 8.000-9.000 kr. at etablere
Taget på de nye skure er typisk tagpap
Ca. 64% har registreret deres skur i BBR. Hvis ikke, er det fordi
man ikke vidste at skurene skal registreres, eller at skuret ikke var i
BBR, da man købte sit nuværende hus
Der opbevares især haveredskaber og havemøbler i skurene
Mænd er markant dem i husstanden, der benytter skuret mest
Den største ændring ved skuret husejerne kan komme på er
oprydning. Ca. hver fjerde ved ikke rigtigt hvad de skal ændre

Antal skure på grunden

1 skur

64%

2 skure

27%

I gennemsnit 1,5 skur
3 skure

4 eller flere skure

Har intet skur

7%

2%

0%

Hvor mange skure har du på din grund?
Med skure menes ex. hobby-, redskabs-, have-, cykel- & brændeskure. Herunder både aflåste og ikke aflåste skure
Base (1013)

Er skuret lukket?

Ja, alle

73%

Ja, nogle af dem

17%

Nej, ingen

Ved ikke

10%

0%

Er dit/dine skur(e) lukket med dør/lem?
Base (1013)

Blandt dem der bor
på landet, er der
færre der har alle
skure lukket (60%)

Blandt dem der bor i
række-, kæde eller
klyngehus er der
flere, der har alle
skure lukket (90%)

Skurets størrelse

0-5 m2

20%

6-10 m2

44%

11-20 m2

23%

21-30 m2

Større end 30 m2

Ved ikke

6%

Især i landområder har
man store skure – 15%
har skure, der er større
end 30 m2

4%

3%

Hvor stort er dit skur?Hvis du har flere skure, vælg da venligst størrelsen for det største
Base (1013)

I gennemsnit ca. 10 m2

Blandt dem der bor i
række-, kæde eller
klyngehus er der flere
der har skure på op til 5
m2 (38%)

Skurets alder

0-5 år

15%

6-10 år

I gennemsnit ca. 15 år
Især de ældre (55 år+) har
skure der er ældre end 20 år
(42%)

16%

11-15 år

14%

Blandt de yngre (25-34 år)
har 30% et skur, der er 0-5 år
16-20 år

14%

Ældre end 20 år

Ved ikke

34%

7%

Hvor gammelt er dit skur?Hvis du har flere skure, vælg da venligst alderen for det største
Base (1013)

El-installationer og isolering

Det har el-installationer

54%

Er skuret mellem 0-5 år,
svarer 36% at det er isoleret
Det er isoleret

23%

Ingen af disse

Ved ikke

Er skuret 20 år+, svarer 63%
at det har el-installationer

40%

1%

Hvilke af nedenstående tilføjelser har dit skur?Hvis du har flere skure, vælg da venligst for det største
Base (1013)

Taget
Især på nye skure er
anvendes tagpap
Tagpap

28%

Bølgeplader

Alder på skur og tagtype

25%
40%
35%

Plastikplader

21%

30%
25%

Teglsten

12%

20%

15%

Andet

11%

10%
5%
0%

Ved ikke

4%

Skur 0-5 år

Skur 6-10 år Skur 11-15 år Skur 16-20 år Skur 20 år+

Plastikplader

Hvilken type af tag har dit skur?Hvis du har flere skure, vælg da venligst typen af tag for det største
Base (1013)

Bølgeplader

Tagpap

Teglsten

Registreret i BBR?

Ja, alle skure

Ja, nogle skure

53%

11%

Skurets størrelse og registrering i
BBR
70%

Nej

22%

60%
50%
40%

Ved ikke

30%

14%

20%
10%

0%
0-5 m2
Er dit/dine skure registreret i BBR?
Base (1013)

6-10 m2

Ja, alle skure

11-20 m2

21-30 m2

Ja, nogle skure

Større 30 m2

Nej

Årsag til ikke at registrere

Vidste ikke, at skure skulle registreres

34%

Skuret var ikke registreret i BBR, da jeg købte huset

23%

Ønsker ikke oplysningerne i BBR

7%

Ved ikke, hvordan jeg skal registrere skure i BBR

6%

Har glemt det
Det er besværligt at registrere i BBR

5%
1%

Andet
Ved ikke

Hvorfor er dit/dine skure ikke registreret i BBR?Vælg gerne alle relevante
Base: Skur(e) er ikke registreret i BBR (221)

19%
15%

Hvem har bygget skuret?

Skuret var opført, da jeg købte huset

40%

Mig selv

14%

Mig selv sammen med familie og/eller venner

14%

Håndværker(e)

11%

Familie og/eller venner

4%

Skuret er købt færdigt, men jeg har selv monteret/opsat det

3%

Skuret er købt færdigt, og håndværkere har monteret/opsat det

2%

Skuret er købt færdigt, men jeg har selv monteret/opsat det sammen med
venner og familie

2%

Andre

3%

Ved ikke

6%

Hvem har bygget dit skur?Hvis du har flere skure, vælg da venligst det udsagn der passer bedst for det største
Base (1013)

Især mænd har bygget
skuret (22%)

Det koster et skur

0-10.999 kr.

43%

11.000-20.999 kr.

13%

21.000-40.999 kr.

7%

41.000-60.999 kr.

2%

61.000-80.000 kr.

2%

Mere end 80.000 kr.

3%

Ved ikke
Ønsker ikke at svare

I gennemsnit kr. 8.000
– 9.000

29%
2%

Hvor mange penge har det kostet at opføre dit skur? Du bedes medregne alle omkostninger, inkl. evt. arbejdsløn til håndværkere og materialer. Hvis du har flere skure, vælg da venligst
omkostningerne for det største.
Base: Har skur som ikke var opført, da huset blev købt (606)

Er skuret aflåst?

Ja, alle

45%

Ja, nogle af dem

17%

Nej

Ved ikke

37%

1%

Er dit/dine skur(e) aflåst(e), når du ikke bruger det/dem?
Base: Har et skur med dør/lem (912)

Hvad opbevares i skuret?
Haveredskaber

80%

Plæneklipper/havemaskiner

69%

Værktøj

48%

Havemøbler

47%

Cykler

46%

Parasol(ler)

31%

Maling

27%

Arbejdsbord

27%

Brænde

23%

Andre drikkevarer (fx. øl, sodavand)

22%

Overvintrende planter/planteknolde

16%

Fryser

15%

Legetøj

14%

Fødevarer

8%

Vin

7%

Træningsudstyr (fx. motionscykel, håndvægte, crosstrainer)

3%

Andet
Ved ikke
Hvad opbevarer du i skuret/skurene?Vælg gerne alle relevante
Base (1013)

7%
1%

Hvad opbevares i skuret?
Fordelt på hvem, der benytter skuret mest
Andre drikkevarer (fx. øl, sodavand)
Vin
Fødevarer
Træningsudstyr (fx. motionscykel, håndvægte,…
Arbejdsbord
Brænde
Maling
Parasol(ler)
Legetøj
Cykler

Havemøbler
Overvintrende planter/planteknolde
Haveredskaber
Plæneklipper/havemaskiner
Værktøj
Fryser
Hvad opbevarer du i skuret/skurene?Vælg gerne alle relevante
Base (1013)

0%

10%

Kvinde

20%

Mand

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Hvad opbevares i skuret - andet?
Affald
Affaldssorteringsspande
Bøger
Dvd
Båd
Bådgrej
Camping ting
kælke, pap
En af drengene har en Emil del
Fliser og sten
fliser, tagsten ol
Flyttegods
Fuglefrø
gamle cykler
Gamle spil mv
Golfudstyr og smykkeværksted
Grill
Gødning, potteskjulere
Havebords ets.
Haveslange, krukker
Heste

Hjul
Hobbymaterialer
Hynder
Hø og halm
Høns
Jule ting
Kasser med ikke ibrugværende
vinter/sommerfodtøj
Knallert
Køleskab
Lager for gamle ting og tørret pil
Lille stillads
Motorcykel
Møbler
opbevaring af gl. skrammel
uden værdi
Opmagasinering
Pillefyr og træpiller

Pooludstyr
Reservematerialer til bygning
Rygeovn
Skrammel
Sovekrybber
Stolper, træplader mm
Ting til grillen
Gamle aviser
Tomme flasker/dåser, vaskegrej
til bil/båd,, loppeting
Trailer
Sneslynge
Trampolinens sikkerhedsnet
Træ
Tøj, ski m.m
Udendørs julepynt
Unødvendige ting
Urtepotter og – skjulere
Opbevaringsting, malertilbehør
Tomme sylteglas
Vinter hjul
Æbler

Hvem bruger skuret mest?
Mænd bruger i højere
grad end kvinder skuret
Det gør jeg selv (mand)

39%

Det gør min mand/samlever

31%

Det gør jeg selv (kvinde)

16%

Brug fordelt på køn
Hvem bruger skuret mest?

Det gør min kone/samlever

6%

Det gør min datter

0%

Det gør min søn

0%

Andre

1%

Ved ikke
Ønsker ikke at svare

5%

Kvinder
23%

1%

Hvem i husstanden bruger skuret mest?
Base (1013)

Ønsker ikke
at svare Andre
Ved ikke
1%
1%
5%

Mænd
70%

Ændre noget ved skurene?

Rydde op i skuret/skurene

37%

Isolere skuret/skurene

15%

Lægge nyt tag

13%

Reparere skader

13%

Udbygge skuret/skurene

10%

Rive skuret/skurene ned

8%

Etablere nyt gulv

7%

Installere el

7%

Sætte (ny) lås på skuret/skurene

5%

Bygge værksted i skuret/skurene

5%

Opføre flere skure
Ændre det/dem (ex. til anneks)
Andet
Ved ikke

Blandt dem der vil rive
skuret/skurene ned, er der
en overvægt med skure, der
er 10 år eller ældre

4%
3%
5%
25%

Hvis du skulle ændre noget ved dit/dine skur(e), hvilke af følgende muligheder ville du da vælge?Du kan markere flere svar
Base (1013)

Blandt dem der vil lægge
nyt tag, har de fleste i dag
plastikplader (39%) eller
bølgeplader (32%)

