
 

Side 1 

 

ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM I DANMARK 

 

Vejledning til statsborgere / selskaber i EU/EØS-lande  

ERHVERVELSE AF HELÅRSBOLIG / ERHVERVSEJENDOM (HERUNDER LANDBRUG) 

 

For statsborgere og selskaber i EU og EØS-lande, der ønsker at slå sig fast ned i Danmark, gælder særlige 
regler, hvis man ikke har boet 5 år, samlet set, i Danmark tidligere.  

Man kan uden tilladelse erhverve fast ejendom til egen helårsbeboelse eller med henblik på at udøve selvstændig 
virksomhed i følgende tilfælde: 

• VED BESKÆFTIGELSE SOM LØNMODTAGER I DANMARK  
Det skal være et reelt ansættelsesforhold hos en dansk arbejdsgiver i Danmark, af et ikke ubetydeligt omfang. 
 

• VED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED 
Erhvervelse af ejendommen skal være en nødvendig forudsætning for udøvelse af den selvstændige 
virksomhed.  
Den virksomhed, som etableres, skal være faktisk og reel og af et ikke-ubetydeligt omfang, således at 
køberen kan klare sig økonomisk  
Hvis virksomheden endnu ikke er etableret, kan eventuelt benyttes et andet grundlag f.eks. som 
selvforsørgende. 
 

• VED OPRETTELSE AF AGENTUR ELLER FILIAL I DANMARK ELLER VIRKSOMHED, DER VIL LEVERE 
ELLER MODTAGE TJENESTEYDELSER HER  
Igen skal erhvervelsen af ejendommen være en forudsætning for denne virksomhed; det nytter altså ikke 
noget at købe en ejendom for at drive B&B 4 uger om året. 
Hvis ikke der er tale om en reel nødvendighed med ejendommen i forbindelse med/til brug for 
erhvervsudøvelsen, kan man ikke erhverve adkomst på denne og man vil blive pålagt at afhænde 
ejendommen og formentlig også få en bøde for overtrædelse af loven. 
 

Til illustration af denne situation kan fremhæves Østre Landsrets dom U1999.516 Ø, hvor en tysk arkitekt og 
entreprenør, købte en ejendom i Danmark, og reelt indrettede den til tegnestue og kontor.  
Formålet var at drive arkitektvirksomhed i Danmark samt placere ordrer hos danske virksomheder til byggerier i 
Tyskland.  
Selvom arkitekten havde møder med flere kommuner og indgik nogen aftaler om leverancer af byggematerialer 
med danske virksomheder, så var dette ikke nok til at ejendommen var nødvendig for denne relativt begrænsede 
virksomhedsudøvelse.  
Arkitekten kunne ikke eje ejendommen og blev idømt en bøde på kr. 20.000,-. 

Sager om omgåelse/forsøg på snyd straffes altså ganske hårdt, når de bliver forelagt domstolene. 

 
• VED AT OPFYLDE BETINGELSERNE FOR AT VÆRE SELVFORSØRGENDE 

Det indebærer, at man skal have tilstrækkelige midler til at kunne forsørge sig selv og sin husstand. 
Det er en konkret vurdering, men midler svarende til kontanthjælp anses som udgangspunkt for tilstrækkeligt.  
Køberen skal ansøge om EU-opholdsbevis og underskrive en erklæringsformular. 
 
 
 

 



 

Side 2 

 

ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM I DANMARK 

Vejledning til udlændinge 

ERHVERVELSE AF FRITIDSHUS /SOMMERHUS / SEKUNDÆR BOLIG 

Reglerne for EU/EØS-borgere omfatter ikke sommerhus/fritidshus/sekundær bolig. Det er således kun muligt 
for EU/EØS-borgere at erhverve en helårsbolig. 

Som fritidshus/sommerhus/sekundær bolig betragtes alle boliger, der ikke er helårsbeboelse og ikke 
har det sigte at være køberens primære bolig.  

Ved opgivelse af bopælen på en ejendom købt med henblik på helårsbeboelse, vil ejendommen overgå til at være 
sekundærbolig, og betingelserne for erhvervelsen er dermed ikke længere til stede.  

Ejendommen må i denne situation afhændes.  

Til illustration af denne situation kan fremhæves Højesteretsdommen 2006.1957, hvor en tysk pensionist, der 
havde købt et hus på Samsø og reelt var flyttet dertil, blev pålagt at afhænde sin ejendom, da han efter et par år 
flyttede tilbage til Tyskland for at passe og pleje et sygt familiemedlem. 

Vurderingen er altså ganske kontant fra Højesterets side, og der foreligger ingen undskyldninger, der er gode 
nok, hvis man ikke har reel bopæl på den danske ejendom. 

 

VEDR. SOMMERHUSE/FRITIDSHUSE, DVS. ALT DER IKKE BLIVER ANVENDT SOM HELÅRSBEBOELSE 
(EKSKLUSIV ERHVERV) 

Man skal som udgangspunkt have boet reelt i 5 år i Danmark eller have Justitsministeriets særlige tilladelse, hvis man 
ønsker at købe et sommerhus/fritidshus/sekundær bolig. 

Her gælder altså hovedreglen om 5 års bopæl/fast og varig bopæl her i Danmark, for at kunne købe fritidshus uden 
tilladelse i Danmark. 

Der gælder altså ingen særlige regler for EU-/EØS-borgere: Reglerne gælder for alle udlændinge, der ønsker at købe 
et fritidshus/sommerhus/sekundær bolig. 

Hvis man ikke har boet 5 år i Danmark tidligere, gælder følgende: 

• Justitsministeriet kan give tilladelse til køb af sommerhus/hus til feriebeboelse, hvis en køber har en 
særlig stærk tilknytning til Danmark 
Der kan være tale om  

o regelmæssige ferieophold over en årrække (praksis i Justitsministeriets afgørelser kræver 
tilbagevendende ferier igennem 20-25 år) 

o hyppig kontakt med familie i Danmark 
o tilknytning til den pågældende ejendom 
o sproglige og kulturel tilknytning mv.  

Justitsministeriets praksis er blevet skærpet over de senere år, og der er ganske ringe chancer for at få en 
tilladelse, hvis ikke man ganske ofte/med meget jævne mellemrum, har været på ferie i Danmark igennem 20-
25 år. 


