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KAPITEL 1 
Om fremstillingen 

Kapitel 1. Om fremstillingen 
Fast ejendom omfattes af overordentligt mange regler. I en planlagt fremstil-
ling om fast ejendom omfatter bind I overdragelsen af fast ejendom, herunder 
når overdragelsesaftalen misligholdes mellem køber og sælger, og bind II 
omfatter bolighandlen, hvor der er handlet med tilstandsrapport og elinstalla-
tionsrapport mv., herunder retsstillingen mellem køberen, sælgeren og ejer-
skifteforsikringsselskabet. I dette bind, bind III, behandles ejerbeføjelsen. 

1. Ejerbeføjelsen – regulering af rådigheden 
1. Ejerbeføjelsen – regulering af rådigheden 
En ejer kan i udgangspunktet frit råde over sit formuegode, herunder afstå 
ejendomsretten, eller tilstå tredjemand begrænsede rettigheder, f.eks. pante-
sikkerhed eller råden over formuegodet. Råderetten omfatter principielt også, 
at ejeren kan misbruge eller ødelægge formuegodet, kassere det, lade det gå 
til grunde eller bare undlade at drage omsorg for det. 
 Dette teoretiske udgangspunkt gælder også for en ejer eller bruger af fast 
ejendom. Imidlertid vil det intuitivt være åbenbart for mange, at en fast ejen-
dom ikke frit kan bebygges, udgraves, forurenes, anvendes til oplag, frit heg-
nes, frit beplantes eller frit anvendes til hvad som helst. Det teoretiske ud-
gangspunkt er underlagt meget betydelige restriktioner. Det anføres underti-
den, at det praktiske udgangspunkt kan fremtræde som det modsatte af en fri 
råden. 
 Uanset at fremstillingens undertitel er ejerbeføjelsen, bliver opgaven at be-
lyse reguleringen, dvs. i betydelig udstrækning begrænsningerne i ejerens rå-
den. Det er endvidere en målsætning med denne fremstilling, at den i overve-
jende grad bør tage udgangspunkt i borgerens (navnlig ejerens) perspektiv – 
men også andres råden vil blive behandlet. 

Den fulde konsekvens af dette udgangspunkt ville være, at blev taget udgangspunkt i eje-
rens perspektiv: Kan andre færdes på ejendommen uden ejerens tilladelse? Kan ejeren lade 
ejendommen henligge upasset? Kan ejeren holde dyr? Etc. Denne forståelse ville imidler-
tid føre til en kaotisk rejse rundt i forskelligartede retsregler og en ganske omfattende 
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fremstilling. Det er derfor nødvendigt i stedet at tage udgangspunkt i centrale regulerings-
områder. 

Det er et ideal at give en præsentation over nogle væsentlige reguleringer. 
Fremstillingen skal således navnlig tjene til en indføring i reguleringslov-
givningen. 
 Dette store retsområde er undergivet en betydelig politisk bevågenhed og 
et deraf følgende betydeligt antal regler under stadig forandring. Det er såle-
des principielt også et ideal for fremstillingen, at denne skal angå et perspek-
tiv og nogle principper frem for detailregulering. Herunder er det et ideal at 
fremhæve nogle overordnede hensyn. Det er dog ikke praktisk muligt at for-
følge disse idealer fuldt ud – også fordi der på en række områder er en intens 
regulering. 

2. Hensyn 
2. Hensyn 
Det forhold, at en ejers beføjelser over en fast ejendom kan være undergivet 
restriktioner, er ikke en nyskabelse. Allerede i romerretten kendtes regler for, 
at en nabo må tåle røg fra en bageovn, men ikke fra et fiskerøgeri, og at en 
nabo ikke skal tåle skærver fra den højere liggende stenhugger mv. Dette er 
regler, der er skabt som følge af en øget urbanisering: Når befolkningstæthe-
den stiger, bliver det nødvendigt at tage hensyn til andre mennesker. I mo-
derne tid har den globale befolkningstilvækst og den teknologiske og økono-
miske udvikling skabt behov for varetagelse af almene hensyn, herunder hen-
syn til omgivelserne i almindelighed, menneskers vilkår, naturen, ressourcer, 
sundhed etc. 
 Forskellige hensyn kan konflikte med hverandre, og der skal ske en afvej-
ning, hvilket kan illustreres med eksempler, der anskueliggør nogle modstå-
ende hensyn, der kan indgå i afvejningen. 

Eksempel 1: En ejendoms ejer driver en virksomhed, der forurener jord og luft. Ejeren me-
ner, at han som udgangspunkt har ret til at råde over sin ejendom (et synspunkt, der dog 
aldrig vil være relevant i relation til forurening). Ejeren har som borger krav på en vis rets-
beskyttelse mod myndighedsindgreb (legalitetsgrundsætningen, adgang til høring, kontra-
diktion, bevis og klageadgang i forvaltningsretten). De omkringboende borgere har krav på 
en naboretlig beskyttelse (de skal ikke tåle gener over en vis tålegrænse), og eksempelvis 
skal lille Alf i barnevognen ikke indånde den grønne tåge, der glider ind over ejendommen. 
Nabohensynet vil forvaltningsretten give sig til udtryk i effektivitetshensyn: myndigheder-
ne skal sikre en hurtig, effektiv indgriben mod, at nogen udsættes for en alvorlig risiko. 
Endvidere er der almindelige samfundshensyn: en ren grundvandsforsyning, beskyttelse og 
opretholdelse af naturen, sikkerhed for den fremtidige kultur og menneskers levebetingel-
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