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KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan ses på eller downloades fra
internettet, hvor der annonceres og informeres om
tvangsauktioner. Retterne tilbyder gratis wifi.

Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger, hvis der skal holdes ny auktion.

4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:

2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.

3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.

•

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

•

¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

•

størstebeløbet

I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
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til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
Sikkerhed kan stilles ved:
•

kontanter

•

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)

•

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)

•

”Den lille sikkerhed” kan stilles ved
MobilePay

Sikkerhed kan ikke stilles ved Dankort/hævekort,
lånebevis, dokumentation for nødvendige midler
på bankkonto, udenlandsk valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet.
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.

5. Ny auktion
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.

6. Råderet over ejendommen

En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

7. Auktionsskøde
Via www.tinglysning.dk kan køber selv oprette et
auktionsskøde, når auktionsafgiften og eventuel
moms er betalt. Køber skal vedhæfte en udskrift af
auktionsbogen og samtykkeerklæringer fra samtlige, dækkede rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de rettighedshavere, der har beløb til
gode ud over auktionsbuddet - det, der kaldes
størstebeløbet. Ingen af dokumenterne må indeholde oplysninger om personnumre.
Køber skal orientere fogedretten, når et digitalt
skøde er klar til underskrift og i den forbindelse
oplyse under hvilket navn, dokumentet kan søges
frem.
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at oprette et transportskøde,
hvorved retten til at få udstedt auktionsskøde
overdrages. Transportskødet skal også vedhæftes
sammen med de andre dokumenter.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser.
Du kan læse mere om digitale auktionsskøder her
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.

