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SOMMERHUSE  

Udlændinges køb af fast ejendom i Danmark  
 
 

- Her i Nordjylland er  fremme i dagspressen.  dinge skal opfylde lovens  hvor køberen er statsborger.  hed eller levere tjenestevdel-  Er køberen statsborger i et 

 
der mange sommer-  Udlændinges køb af en  kravom bopæl, hvis et køb  Statsborgere i EU-Iande eller  ser, kan køberen efter er-  EU-Iand eller i et EØS-Iand, 

 
huse til salg, og jeg  fast ejendom i Danmark for-  skal foretages uden tilladelse  statsborgere i et land, der  hvervelsesbekendtgørelsens  men er køberens formål  

 har selv et, som jeg  udsætter i en del tilfælde  fra myndighederne. Det an-  har tiltrådt aftalen om Det  regler erhverve helårsbolig  med erhvervelsen ikke om-  
ønsker at sælge. Hvordan er  som udgangspunkt, at der  tages, at der kræves et virke-  Europæiske Økonomiske  uden Justitsministeriets til-  fattet af erhvervelsesbe-  
nordmænds muligheder for  indhentes en tilladelse til  ligt fast bopælsforhold. Op-  Samarbejde (EØS-Iande),  ladelse, og handlen skal så-  kendtgøreIsens regler som  
at købe?  købet fra Justitsministeriet. I  hold i uddannelses- eller  herunder Norge, kan erhver-  ledes ikke forelægges for ju-  ovenfor beskrevet, eller er  

I forbindelse med vores  lov om erhvervelse af fast  studieøjemed eller ophold  ve helårsbolig i Danmark  stitsrninisteriet.  køberen statsborger i andre  
indtræden i EF fik vi jo  ejendom er det nemlig såle-  med henblik på nogle års  uden Justitsministeriets til-  Justitsministeriet høres  lande, skal køberen have Iu-  
"sommerhusreglen". Gæl-  des bestemt, at »Personer,  beskæftigelse inden tilbage-  ladelse, hvis visse betingel-  stitsministeriets tilladelse ef- 
der den også for nordmænd,  der ikke har bopæl i Dan-  venden til hjemlandet be-  ser i den såkaldte erhvervel-  Hvis det formål, der ligger  ter erhvervelsesloven. hvis  
der ikke er med i EU?  mark, og som ej heller tidli-  tragtes således ikke som bo-  sesbekendtgørelse er op-  til grund for muligheden for  køberen ikke har bopæl i  

Med venlig hilsen  gere har haft bopæl her i  pæl, selvom opholdet har  fyldt.  at erhverve helårsboligen.  Danmark og ikke tidligere  

 
T.K.  landet i et tidsrum af i alt S  været af længere varighed.  Hvis ejendommen skal  er, at ejendommen skal tje-  har haft det i et tidsrum af  

  
år, kan kun med justitsmini-  Opfylder udlændingen ik-  tjene som fornøden helårs-  ne til fornøden helårsbolig  fem år.  

Spørgsmålet om nord-  sterens tilladelse erhverve  ke dette bopælskrav er det  bolig for erhververen. eller  for erhververen. må ejen-  Ifølge erhvervelsesloven  

 
mænds køb af danske adkomst på fast ejendom  ved køb af helårsbolig i Dan-  hvis erhvervelsen er en nød-  dommen ikke være udlagt  skal alle - uanset nationalt-  

sommerhuse har så sent  her i landet.«  mark afgørende for, hvilke  vendig forudsætning for at  til eller benyttet som fritids-  tet - der ikke har bopæl i  

 
som i denne uge været  Både danskere og udlæn-  regler der finder anvendelse,  udøve selvstændig virksom-  hus eller fritidsgrund.  Danmark og ikke tidligere  

 
 

 
 

 

har haft det i et tidsrum af i  
alt fem år som udgangs-  
punkt have Justitsministeri-  
ets tilladelse til at erhverve  
såkaldt sekundærbolig i  
Danmark - hvilket f.eks.  
indbefatter fritidshus, som-  
merhus eller helårsbolig. der  
ikke benyttes af ejeren hele  
året. Justitsministeriet giver  
kun tilladelse til erhvervelse  
af sekundærbolig. hvis ansø-  
geren har en ganske særlig,  
stærk tilknytning til Dan-  
mark.  

Blandt de tilknytnings-  
momenter, der indgår i den  
samlede bedømmelse af,  
hvorvidt erhvervelsestilla-  

 

delse kan gives, er bl.a. tidli-  
gere langvarige ophold i  
Danmark, der ikke skyldes  
uddannelse eller lignende  
ophold af tidsbegrænset ka-  
rakter, samt antallet heraf,  
særlig farniliemæssig, er-  
hvervsmæssig, kulturel eller  
økonomisk tilknytning til  
Danmark samt speciel til-  
knytning til den ejendom,  
som køberen ønsker at er-  
hverve.  

En nordmand, der ikke  
opfylder bopælskravene,  
kan således som udgangs- .  
punkt kun købe et sommer-  
hus i Danmark, hvis han har  
fået tilladelse fra justitsmi-  

 

nisteriet, og en sådan til-  
knytning vil som udgangs-  
punkt kun blive givet, hvis  
nordmanden har en ganske  
særlig, stærk tilknytning til  
Danmark.  

,  
Et ansøgningsskema om til-  
ladelse til køb af en sekun-  
dærbolig kan rekvireres på  
Justitsministeriets hjemme-  
side på adressen:  

http://www. [ustitsministeri-  
et.dk/arbejd-  
somrC30/0ASder/civilret/  
erhvervelse-af -fast -ejen-  
dom/erhvervelse-af-se-  
kundC30/0A6rbolig  
 


