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▪ TL § 15, stk. 3.: Er reglerne ikke overholdt, fastsættes der en frist til opnåelse af 

udstykningstilladelse (bevis over retten til at råde over ejendommen) 

• Opnås tilladelse ikke, udslettes dokumentet af tingbogen 

 

▪ Utinglyst: Dermed er retten utinglyst, og der vil kunne ske ekstinktion af en 

AE i god tro, jf. TL § 1, stk. 2. (efter udløbet af en evt. tinglysningsfrist) 

 

▪ Ugyldig aftale: Er overstående aftale ikke gyldig skal senere AE eller 

kreditorer heller ikke respektere aftalen. 

 

 

o Videresælger K1 parcellen til AE2, vil S kunne gøre gældende overfor A2, at aftalen 

er ugyldig, da ugyldighed som følge med strid i loven er en stærk ugyldighedsgrund, 

jf. TL § 27 (AE2 vinder ikke bedre ret end K1) 

 

Kapitel 2, afsnit 4: Begrebet fast ejendom i lovgivningen 

 

• UP: Fast ejendom er et jordareal – mens alle andre genstande isoleret betragtes som løsøre. 

o U: Løsøre kan dog blive en del af den fast ejendom 

 

TL § 10, stk. 1 – ’bestemt fast ejendom’ 

 

Bestemt fast ejendom: 

• Enhedsgrundsætningen – er med til at sikre, at der ikke sker en skævdeling af 

pantesikkerheder på ejendommen. Således, at disse ikke fordeles ud over et geografisk 

område af den faste ejendom – dette ville give anledning til en stor mængde konflikter 

mellem rettighedshavere. 

o Rettigheder skal dække hele ejendommen og ikke dele af denne.  

o Bygninger og grundarealer er sammenhængende – bygningen er en del af grunden, 

som den befinder sig på TL § 38 

 

• Identificeringen sker gennem matrikelnummeret  

o Rettigheder der kun kan gøres gældende over en geografisk del af den fast ejendom, 

kan ikke tinglyses, jf. U 1970.868 Ø. 

 

• TL § 21: Tinglysningsretten skal godkende, at der ikke er rettigheder i tingbogen, som 

strider imod en notering som Geodatastyrelsen (dette sker altså inden notering – dermed 

sammenhæng mellem UL og TL 

 

Servitut: 

•  En servitut kan derimod være gældende for en geografisk del af ejendommen 



o Begæring fremsættes typisk af bygningsejeren 

▪ Bygningsejeren er dog ikke forpligtet hertil, jf. s. 56 

▪ Senere ejere har mulighed for dette (med den korrekte dokumentation 1-

2006-29282 Ø) 

 

• Det er Tinglysningsretten, der afgør, om der er tale om en bygning på fremmed grund, s. 55 

 

Dokumentationskrav ved oprettelse af bygningsblad: 

 

• Oprettelse af bygningsblad, kræver foruden individualisering, at der foreligger 

dokumentation. 

o A) At grund og bygning ikke har samme ejer, 

o B) Og den ikke har været en del af grunden 

o C) Bygningsejeren skal kunne dokumentere brugsretten over grunden 

 

• U.1964.865/2 Ø: Der er ikke noget til hinder for, at grundejeren, ejer en anpart af bygningen 

 

Begæring fra aftaleerhververe og kreditorer: 

 

• Bygningsblad, kan begæres oprettes af kreditorer og aftaleerhververe,  

o Som har rettigheder over bygningen 

o Forudsat, at den nødvendige dokumentation bliver forelagt for Tinglysningsretten. 

o Se praksis, s. 57. 

o Rettigheder kan tinglyses, selv mod bygningsejerens protest.  

 

I strid med offentlige forskrifter eller manglende tinglyst brugsret 

 

• UP: Der kan ske oprettelse af bygningsblad, selvom der mangler tinglysning af 

brugsret/lejeret 

o Hindrer heller ikke, at bygningen er opført i strid med offentlige forskrifter 

▪ U: I strid med lov, kan derimod begrænse retten til tinglysning af 

bygningsbladet. 

 

Tinglysninger af rettigheder over bygninger på fremmed grund: 

 

• Bygninger på fremmed grund, skal behandles som selvstændig ejendom 

o Rettigheder over bygningen, kan ikke tinglyses på grunden, jf. TL § 15, stk. 2. (og 

omvendt) 

▪ Grunden og bygningen er to selvstændige ejendomme 

▪ Der er tale om to forskellige ejendomme, s. 58 

 



Eksempel 2: Om behovet for at tinglyse transport af tinglyste rettigheder 

 

A ejer en ubebyggede grund → L lejer denne grund, og har ret til at videreudleje denne (denne 

rettigheder bliver tinglys d. 15-05.2010) → F overtager lejemålet, men der sker ikke tinglysning i 

denne forbindelse (F er kun beskyttet mod A’s kreditorer og aftaleerhververe) → A sælger grunden 

til B, der får tinglyst retten til ejendommen d. 25-06 2010 → L lejer grunden ud til G, der tinglyser 

sin rettighed. 

 

Er f’s lejeret beskyttet mod ekstinktion over for B’s ejendomsret henholdsvis G’s lejeret: 

Forholdet mellem B og F:  A sælger ejendommen til B, hvorfor han afleder sin ret fra A. Idet L 

allerede har tinglyst sin ret, er F beskyttet mod ekstinktion fra A’s aftaleerhververe og kreditorer. B 

kan derfor ikke ekstingvere F’s brugsret. 

 

Forholdet mellem G og F: G opnår lejeretten gennem L – dermed afleder han rettigheden gennem 

L. F er ikke beskyttet mod L’s aftaleerhververe og kreditorer, idet F ikke har tinglyst sin ret til 

ejendommen – F’s rettighed bliver dermed ekstinkveret i forbindelse med G’s tinglysning.  

 

Lektion 5: Kapitel 3, afsnit 3.  

 

Indledning: generel afgrænsning af tinglysningslovens rettighedsbegreb 

 

Tinglysningens rettighedsbegreb omfatter: 

 

- Både private og offentlige rettigheder, uanset om de er opstået ved aftale, retsforfølgning, 

ekspropriation, hævd, ægteskab, arv, administrativ afgørelse, dom eller lignende  

o F.eks.: Panterettigheder, ejendomsret, brugsret, servitutter og udlæg 

 

- Begrebet må afgrænses ved hjælp af betragtninger om, hvad der giver den mest 

hensigtsmæssige retstilstand på et konkret område 

o Lægges vægt på formålet med tinglysningen, er det for at tilvejebringe en effektiv 

sikringsakt  

o Er der et praktisk behov for at sikre rettigheden/forholdet 

▪ Derudover skal rettigheden have en tilknytning til den faste ejendom, jf. TL § 

10, stk. 1 ”over” en fast ejendom, jf. s. 87 

 

Vurdering af om rettigheden er et løsøre, eller er omfattet af TL § 37 -38: 

 

- Sikring af rettigheder stiftet særskilt over løsøre, hvad enten det er tilbehør til en fast 

ejendom eller ej, skal derimod ske efter reglerne for løsøre U 1942.98H. 

 

Ikke udskilt løsøre: Stadig del af den faste ejendom: 



 

 

Betingende skøder er i overensstemmelse med TL § 10, stk. 2: Det må gerne være betingede eller 

knyttet til en tidsfrist.  

 

Tinglysning af betingende skøder:  

 

- TL § 10, stk. 4: Skal skødet tinglyses som en adkomst, må betingelserne ikke angå andet end 

købesummens berigtigelse, jf. s. 120 

 

o Er skødet betinget af andet, skal dette tinglyses i byrderubrikken – dette er alene af 

ordensmæssig betydning. 

 

o Uanset om i, hvilken rubrik tinglysningen sker, vil retten være beskyttet mod 

overdragers kreditorer og aftaleerhververe, jf. TL § 1 og tinglysningen får 

gyldighedsvirkning, jf. TL § 27 

 

Endelig opfyldelse af betingelserne i skødet:  

 

-  Betingelserne er opfyldte 

o Sælger accepterer dette ved at underskrive en endelighedspåtegning på det betingede 

skøde – og derefter tinglysning af denne. 

 

Bliver betingelserne i skødet ikke opfyldt: 

 

- Betingelserne i købeloven § 57 finder i denne forbindelse anvendelse. Det betingende skøde 

kan normalt ikke aflyses, før tilbagebetaling har fundet sted. Det betingende skøde giver 

både sælger og købe sikkerhed.  

- KBL § 28. 

- Typisk vil køber deponere købesummen hos sælgers bank, hvormed at dette beløb kan 

tilbagetages, hvis handlen ikke går igennem. 

 

Sælgers aftaleerhververe og kreditorer: 

 

Aftaleerhververe: Sælger kan kun disponere over ejendom, idet omfang, hvis det sker med respekt 

for af det betingende skøde.  

 

Respekteres det betingende skøde ikke, kan der kun disponeres, såfremt at køber giver sit samtykke.  

 

Udlæg:  

 



- Fremgår det generelt af dokumentet, at der foreligger rettigheder der skal respekteres: 

o Det må i denne forbindelse anses, at AE er i ond tro 

o OBS: Bringes kun i ond tro, hvis den rettighed der skal respekteres nævnes 

selvstændigt i dokumentet. 

▪ En generel henvisning fra sælger om tidligere rettigheder, vil ikke medføre at 

der foreligger ond tro, endvidere vil det ikke medføre, at der foreligger en 

yderligere undersøgelsespligt, jf. s. 159 

Hvornår regnes retsvirkningerne fra: 

- TL § 14, stk. 1, 1. pkt.: Regnes fra klokkeslættet for anmeldelse 

- TL § 14, stk. 1, 3. pkt.: Anmeldelser der modtages samtidig ligestilles. 

- TL § 16, stk. 1, 3. pkt.: To rettigheder der anmeldes samtidig, og strider mod hinanden 

tinglyses begge med anmærkning herom 

- TL § 16, stk. 2.: Meddelelse om tinglysning, når denne er sket, sendes til anmelderen eller 

den der har anmeldt tinglysningen 

- Tinglysning med frist – TL § 16, stk. 3.: Er manglen ikke fjernet inden den fastsatte dato, 

udslettes dokumentet fra tingbogen: Dermed er den oprindelige modtagelsestidspunkt ikke 

gældende efter TL § 14, stk. 1, 1. pkt. Tidspunktet regnes fra den sidst fremsendte dato, hvis 

betingelserne i denne er overholdt.  

o Er det indgået en aftale mellem  

 

Foreligger der god eller ond tro – retspraksis: 

U.1991.27/H: Ejendommen har samme ejer og flytter på plankeværket, og sælger efterfølgende 

ejendommen – denne er mindre end, hvad der reelt fremgår af tingbogen og matrikelkortet. Sælges 

til en der i forvejen boende på ejendommen, der efterfølgende solgte den til K2. I skødet stod der at 

der var 137 m2. K2 havde besigtiget ejendommen. Ejendommen bestod oprindeligt af 674 km2. 

Køber måtte gå ud fra, at det købte, var det, der var afgrænset med hegn, hvormed der ikke var 

ligeså mange m2 som det fremgik af skødet (dermed forelå der ond tro ved køber, og denne kunne 

ikke få adgang til de adskilte 174 m2) 

1969.502/Ø: Ejendommen har 10 hektar. Der blev udskilt 568 m2. Køberen vil have de udskilte m2 

med – idet dette fremgik af tingbogen.  

Det var ikke aftalt, at de udskilte m2 skulle indgå i aftalen, dertil havde køberen besigtiget 

ejendommen forinden, hvormed køber ikke var i god tro. 

1961.803H: 


