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Endelig adkomst på landbrugsejendomme erhvervet på tvangsauktion
Ved erhvervelse af en landbrugsejendom på tvangsauktion er landbrugslovens regler gældende.

Efter tvangsauktionsvilkårenes pkt. 9, skal du som køber tage skøde på ejendommen inden 1 år efter auktionen.

Tvangsauktionsvilkår
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene er opfyldt, kan han kræve, at fogeden udsteder auktionsskøde til
ham. Køberen skal tage skøde på ejendommen inden 1 år efter auktionen.

Når du køber en landbrugsejendom på tvangsauktion, skal du yderligere være opmærksom på, at landbrugslovens
regler gælder.

Er du almindelig køber:
Såfremt du ikke er en ufyldestgjort pant- eller udlægshaver1 gælder landbrugslovens almindelige erhvervelsesbe-
tingelser.

Det følger af landbrugslovens2 § 40, stk. 1:
§ 40. Tilladelse eller dispensation til at erhverve adkomst på en landbrugsejendom i landzone eller til forpagt-
ning af en landbrugsejendom skal søges inden 4 uger efter, at der er indgået aftale om køb eller forpagtning,
medmindre ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter ansøgning i det enkelte tilfælde beslutter at for-
længe fristen.

Køb såvel på frivillig auktion som på tvangsauktion er omfattet af hovedreglen i landbrugslovens § 40, hvilken gi-
ver dig en 4-ugers frist efter tidspunktet for hammerslaget til at søge om tilladelse til erhvervelse af landbrugse-
jendommen.

Dette gør du ved at udfylde et erklæringsskema, som kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, lbst.dk.
Her skal du som erhverver erklære at ville opfylde den 10 årige bopælspligt inden 6 måneder fra erhvervelsen,
hvilket er tidspunktet for hammerslaget.

Ved personers erhvervelse, kan bopælspligten opfyldes ved, at erhververen tager fast bopæl på den pågældende
landbrugsejendom eller på en anden landbrugsejendom, som erhververen eller dennes ægtefælle eller samlever
ejer eller er medejer af3.

Bopælspligten kan også opfyldes ved, at en anden person end erhververen tager fast bopæl på ejendommen eller
på en anden landbrugsejendom, som erhververen er ejer eller medejer af4. I dette tilfælde skal der medsendes en
kopi af lejekontrakten eller anden aftale om fast bopæl på den pågældende ejendom. Aftalen skal være underskre-
vet af begge parter.

1 Definition ufyldestgjort panthaver: En pant- eller udlægshaver i fast ejendom, der overtager ejendommen på tvangsauktion
for et bud, som ikke dækker hans fordring fuldt ud.
2 Lovbekendtgørelse nr. 27 af 4. januar 2017 af lov om landbrugsejendomme.
3 Jf. landbrugslovens § 8, stk. 1.
4 Jf. landbrugslovens § 8, stk. 2.
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Ved virksomheders erhvervelse5 kan bopælspligten kun opfyldes ved udlejning. Her skal lejer tage fast bopæl på
landbrugsejendommen eller en anden landbrugsejendom, som virksomheden ejer.

Du skal søge Landbrugsstyrelsen om dispensation fra bopælspligten, hvis det ikke er muligt at opfylde den i tide6.

Der skal tinglyses endelig adkomst på landbrugsejendommen, inden 1 år efter at der er indgået bindende aftale
om erhvervelsen7.

Vi kan give dig et afhændelsespåbud
Hvis du ikke søger om tilladelse til at erhverve adkomst på landbrugsejendommen inden 4 uger efter tidspunktet
for hammerslaget, kan vi give dig et afhændelsespåbud, fordi du ikke opfylder landbrugslovens betingelser for at
eje landbrugsejendommen8.

Er du ufyldestgjort pant- eller udlægshaver:
Hvis du er en ufyldestgjort pant- eller udlægshaver, er du omfattet af en undtagelsesbestemmelse fra hovedreg-
lerne om, at man skal søge om tilladelse til adkomst inden 4 uger efter tidspunktet for hammerslaget og tinglys-
ning af endelig adkomst 1 år herefter.

Det følger af landbrugslovens9 § 42:
§ 42. En landbrugsejendom i landzone, der er overtaget på auktion eller til brugeligt pant, skal inden 1 år fra
overtagelsesdagen sælges til en person, en fond eller et selskab m.v. i overensstemmelse med lovens regler,
medmindre erhververen selv opfylder betingelserne for at erhverve adkomst på ejendommen eller brugspante-
forholdet ophører. Miljø- og fødevareministeren kan dog forlænge fristen.

Karnov kommentar (237) til § 42:
Selv om det ikke fremgår af ordlyden, gælder bestemmelsen alene tvangsauktion, hvor erhververen er en ufyl-
destgjort pant- eller udlægshaver. Andre tvangsauktionserhververe samt erhververe ved frivillig auktion om-
fattes af landbrugslovens § 40. Se kommentaren side 732 ff.

Landbrugslovscirkulære nr. 114 af 11. juli 1995
§ 98. Bestemmelsen i lovens § 25 [nuværende § 42] om overtagelse ved auktion gælder alene tvangsauktion og
omfatter alene erhververe, der er ufyldestgjorte pant- eller udlægshavere, samt panthavere, der tager den pant-
satte ejendom til brugelighed.
Stk. 2. Der kan normalt meddeles op til 1 års forlængelse ud over den i lovens § 25 fastsatte frist på 1 år, når
forholdene taler for det. Fristen kan under særlige omstændigheder forlænges yderligere.

Landbrugslovens § 42 gælder derfor alene for erhvervelser på tvangsauktion, og er alene gældende for ufyldest-
gjorte pant- eller udlægshavere i ejendommen.

Du har derfor, som en ufyldestgjort pante- eller udlægshaver, 1 år fra tidspunktet for hammerslaget til at videre-
sælge landbrugsejendommen eller til selv af få tinglyst endelig adkomst på landbrugsejendommen.

Udgangspunktet er derfor, at hvis du ikke kan videresælge landbrugsejendommen inden for det år, som land-
brugslovens § 42 giver dig som ufyldestgjort pante- eller udlægshaver, da må du sikre endelig adkomst på ejen-
dommen.

Hvis der foreligger særlige forhold kan denne frist på 1 år dog forlænges10.

5 Jf. landbrugslovens §§ 20-21.
6 Jf. regelbekendtgørelsens § 9, stk. 2 (Bekendtgørelse nr. 1427 af 16. december 2014 af bekendtgørelse om reglerne i lov om
landbrugsejendomme).
7 Jf. landbrugslovens § 43.
8 Jf. landbrugslovens § 41, stk. 1.
9 Lovbekendtgørelse nr. 27 af 4. januar 2017 af lov om landbrugsejendomme.
10 Jf. landbrugslovens § 42, sidste pkt.
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Hvis du vil søge om fristforlængelse, skal du fremsende oplysninger om, hvilke salgsbestræbelser der har været for
landbrugsejendommen, herunder prisudviklingen i salgsperioden, hvor mange interesserede købere, der har væ-
ret, om der er skiftet mægler undervejs osv. Ud fra de fremsendte oplysninger vil vi foretage en konkret vurdering
af, hvorvidt der kan gives en fristforlængelse.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen på tlf. 33 95 80 00 eller landbrugsloven@lbst.dk, hvis du har
spørgsmål i forbindelse med et køb af en landbrugsejendom på tvangsauktion.

Med venlig hilsen

f. Palle Graversgaard
Enhedschef
Jordfordeling & Landbrugslov
Landbrugsstyrelsen

Ann Raundrup Jensen
Fuldmægtig
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