
Sådan køber du sommerhus 
i Danmark. Vi kan hjælpe 
med ansøgningen.



HOS HJULMANDKAPTAIN har vi i mange år hjulpet  
personer bosat i udlandet med at opnå Justitsministeriets  
tilladelse til at købe både helårs- og fritidsboliger i Danmark. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til ganske uforplig- 
tende at kontakte en af vores specialister.

Det afgørende er bopæl
Efter de gældende danske regler må udenlandsk bosatte  
personer ikke – medmindre de tidligere har haft fast bopæl  
i Danmark i 5 år – købe fast ejendom i Danmark uden  
først at indhente Justitsministeriets tilladelse. Det er dermed  
ansøgerens bopæl, der er afgørende for, om der kræves  
tilladelse.

Hvis man som udlænding ønsker at 
købe en ejendom i Danmark, er det  
en god idé at tage en dansk advokat 
med på råd.

Advokaten kan yde vejledning omkring 
betingelserne for ansøgningen og 
mulighederne for at opnå tilladelse fra 
Justitsministeriet. Advokaten kan lige- 
ledes hjælpe med selve ansøgningen 
samt rådgive om de juridiske aspekter 
i forbindelse med handlen i øvrigt.

Køb af sommerhus
Reglerne har særlig betydning for adgangen til at købe sommer- 
hus i Danmark, idet Justitsministeriet i disse tilfælde kun  
meddeler tilladelse, hvis ansøgeren har en ganske særlig til- 
knytning til Danmark. Justitsministeriet lægger ved  
vurderingen heraf særlig vægt på:

• Tidligere ophold i Danmark

• Særlig familiemæssig tilknytning til Danmark

• Særlig erhvervsmæssig tilknytning til Danmark

• Særlig kulturel tilknytning til Danmark 

• Særlig økonomisk tilknytning til Danmark

• Speciel tilknytning til den ejendom, der ønskes erhvervet

Ansøgning om tilladelse 
Der kan kun søges om tilladelse til at købe en bestemt ejen-
dom, og der kan dermed ikke opnås en generel ”forhånds- 
godkendelse” til at købe sommerhus i Danmark. Når Justits- 
ministeriet har modtaget alle de nødvendige oplysninger,  
kan der forventes en sagsbehandlingstid på 8 – 10 uger.

Konsekvenser af manglende tilladelse 
Hvis en ejendom købes uden den fornødne tilladelse, eller  
hvis forudsætningerne for tilladelsen bortfalder, kan ejeren  
af ejendommen blive pålagt at sælge ejendommen inden  
for en periode på 6 måneder.

Kontakt os
Du er altid meget velkommen til at kontakte os i forbindelse 
med spørgsmål eller rådgivning på telefon 7015 1000 eller 
mail@70151000.dk.
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HOS HJULMANDKAPTAIN  møder du et engageret hold af mennesker med kompetencer og viden inden for alle væsentlige juridiske 
fagområder. Her får du professionel rådgivning, og den assistance du har brug for. Vi er blandt Danmarks store advokatfirmaer med over 
150 ansatte, heraf 55 jurister, som alle samarbejder inden for en lang række juridiske specialistområder. Se mere på hjulmandkaptain.dk
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