
 

 

 

 

 

R E S U M É   

af Grubbes notat af 3. oktober 2014 

 

1 FAKTUELLE OMSTÆNDIGHEDER 

Københavns Kommune købte i slutningen af 1800-tallet en række ejendomme i yderkanten af 

byen. Dette omfattede blandt andet Fordresgaard og Gryesgaard, hvor Grøndalsvænge og nabo-

foreningen Mit Hjem senere er etableret. 

 

Grøndalsvænge blev stiftet i 1911, men købte først 1. sektions grunde i 1915. Grøndalsvænge 

søgte samtidigt med købet om statslån efter de dagældende nye regler herfor. 

 

I forbindelse med forhandlingerne om statslån og køb af grunden fra kommunen betingede hen-

holdsvis staten og kommunen sig, at der skulle gælde en række begrænsninger i andelshavernes 

ret til at opnå fortjeneste.  

 

Kommunen sikrede sig dette ved at indføre en række vilkår for købet af grunden: 

 

• Pkt. 6 i købskontrakten (og skødet) om forbud mod fortjeneste på grund og bygninger, 

pligt til at kommunen skal godkende vedtægtsændringer og overdragelser (”Skødeklau-

sulen”) 

• En ret for kommunen til at købe ejendommen tilbage til den oprindelige købesum i år 

2000 (”Tilbagekøbsklausulen”).  

 

Staten meddelte, at de nævnte begrænsninger opfyldte statslånet krav om forbud mod fortjene-

ste. 

 

Vilkårene blev tinglyst servitutstiftende på de omfattede matrikler. Virkningen af at tinglyse et 

vilkår som en servitut er, at vilkåret er gældende for alle fremtidige ejere af ejendommen og 

således ikke kun mellem kommunen og Grøndalsvænge.  

 

Forbuddet mod fortjeneste på grunden fremgik herefter både af Skødeklausulen og Tilbagekøbs-

klausulen. 

 

Som led i handlen blev vilkårene fra Skødeklausulen og Tilbagekøbsklausulen indsat i Grøn-

dalsvænges vedtægter. 

 

2., 3. og 4. sektion blev købt på samme vilkår, dog således, at der i forbindelse med 3. sektion blev 

ydet et statstilskud, hvilket medførte, at der blev tinglyst en såkaldt tilskudsdeklaration (”Tilskuds-

deklarationen”), som indeholdt forbud mod fortjeneste på bygningerne. 

 

Samtidigt med Grøndalsvænges køb af 3. sektions grunde, købte naboforeningen Mit Hjem deres 

grund på fuldstændigt tilsvarende vilkår, men uden statslån. Der blev dog ikke indsat et pkt. 6 i 

 



 

 

 

 

Mit Hjems købekontrakt (skøde), hvorved fortjeneste i denne forening alene var reguleret af en 

tilbagekøbsklausul og en tilskudsdeklaration. 

 

I 1930’erne medførte ny lovgivning, at kommunen ikke længere skulle godkende overdragelser 

og Grøndalsvænges vedtægter opdateredes i overensstemmelse hermed, men Skødeklausulen 

blev ikke ændret og indeholdt således fra dette tidspunkt delvist vilkår, som ikke var gældende.  

 

I 1967 var alle statslån indfriet. 

 

Med hjemmel i en lov fra 1965 frikøbte Grøndalsvænge i 1972 sig fra Tilskudsdeklarationen på 

kredit og bestemmelserne i vedtægterne om fortjeneste på bygningerne blev samtidigt fjernet. 

Skødeklausulen blev heller ikke ændret ved denne lejlighed og indeholdt således fortsat en be-

grænsning af retten til fortjeneste på bygningerne, hvilket var i strid med aftalen med kommunen 

om frikøb af Tilskudsdeklarationen og Grøndalsvænges vedtæger, der var godkendt af kommu-

nen.  

 

I forbindelse med Grøndalsvænges forhandling om frigørelse fra Tilskudsdeklarationen var kom-

munens advokat af den opfattelse, at Skødeklausulen medførte, at en fjernelse af Tilskudsdekla-

rationen ikke samtidigt ville medføre bortfald af forbuddet om fortjeneste på bygningerne, da 

denne begrænsning var en selvstændigt vilkår i skødet og derfor ikke bortfaldt sammen med 

Tilskudsdeklarationen. Advokaten nåede dog frem til, at begrænsningen i fortjeneste på bygnin-

gerne baseret på Skødeklausulen som følge af forvaltningsretlige lighedsgrundsætninger ikke 

kunne fastholdes, og kommune accepterede herefter ændringerne i Grøndalsvænge vedtægter.  

 

I en efterfølgende sag fra 1974, klagede en andelshaver i Grøndalsvænge til kommunen over, at 

forbuddet mod fortjeneste på bygningerne var ophævet, da Skødeklausulen efter andelshaverens 

opfattelse fortsat hjemlede et forbud. Kommune meddelte i den forbindelse, at Boligministeriet 

med tilslutning fra kommunens advokat havde udtalt, at retten til kontrol over for boligforeninger 

bortfalder, når statslån er tilbagebetalt, som herefter alene er reguleret af lovgivningens maksi-

malpriser. Kommunens advokat havde i et tidligere responsum fra 1965 tillige bekræftet princip-

pet om, at kommunens ret til kontrol bortfalder ved indfrielse af det modtagne tilskud. 

 

I 1981 havde Grøndalsvænge en korrespondance med kommunen om bortfald af kommunes ret 

til at godkende vedtægter, da betalingen for bortfald af Tilskudsdeklarationen nu var erlagt. Som 

følge af dele af korrespondancens bortkomst hos kommunen, har det ikke været muligt at finde 

kommunens svar, men Grøndalsvænge fjernede kommunens ret til vedtægtskontrol i sine ved-

tægter på en generalforsamling i 1983. Det kan ikke dokumenteres, at kommunen har godkendt 

de nye vedtægter. 

 

I 1991 blev Grøndalsvænge enige med kommunen om en udskydelse af Tilbagekøbsklausulen fra 

2000 til 2025 mod Grøndalsvænges betaling af 34,5 mio. kr. Vedtægterne blev samtidigt ændret 

i 1994, så vederlaget på 34,5 mio. indgik i grundprisen. Vedtægtsændringen blev godkendt af 

kommunen endeligt i 1995. 

 

__________________ 
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I 2004 frikøbte Grøndalsvænge sig fra Tilbagekøbsklausulen mod betaling af ca. 80 mio. kr. I 

denne forbindelse blev Tilbagekøbsklausulen slettet og vedtægterne blev ændret, så der nu 

kunne indgå fortjeneste på grundene. Vedtægterne blev ikke godkendt af kommunen (som ej 

heller var berettiget hertil i henhold til vedtægterne) og Skødeklausulen blev fortsat ikke ændret. 

 

Mit Hjem købte sig også fri af deres tilbagekøbsklausul i 1997 og havde herefter i tingbogen ingen 

begrænsninger i forhold fortjeneste, da Mit Hjem som nævnt ikke havde en skødeklausul. 

 

2 ARGUMENTER 

2.1 Forbuddet mod fortjeneste kan ikke støttes på Skødeklausulen 

Forbuddet om fortjeneste er pålagt Grøndalsvænge i forbindelse med statslån, tilskud og skatte-

lempelse og vil, når disse er tilbagebetalt, bortfalde. Kommunens advokat har i 1965 bekræftet 

denne opfattelse. 

 

Hvis kommunen skulle være af den opfattelse, at forbuddet mod fortjeneste ikke er afhængig af 

eksistensen af et statslån m.m., bør det bortfalde som følge af forvaltningsretlige lighedsgrund-

sætninger, hvilket kommunens advokat i 1972 ligeledes når frem til. 

 

Kommunen har i 1972, og efterfølgende i 1974, bekræftet, at de opgav kontrol af fortjeneste – 

uanset om de var forpligtet til at gøre det og således uafhængigt af indfrielse af statslån og for-

valtningsretlige grundsætninger. 

 

Skødeklausulen har bevisligt og gentagne gange været fraveget ved 

 

• Ophævelse af kontrol med overdragelse i 1930’erne 

• Ophævelse af forbud mod fortjeneste på bygningerne fra frikøb af Tilskudsdeklarationen 

i 1972 

• Ophævelse af kontrol med vedtægter i 1983 

 

hvorved der må antages at være en formodning mod, at eksistensen af Skødeklausulen i sig selv 

medfører, at den skal have virkning efter sit indhold. 

 

I forbindelse med frikøb af Tilbagekøbsklausulen må det stå klart, at parternes hensigt har været, 

at retten til fortjeneste skulle overgå til Grøndalsvænge på samme måde som Mit Hjem, der købte 

grunden på helt samme vilkår. Det er en for kommunen kendelig og sædvanlig forudsætning, når 

der betales et så stort beløb for frikøb. 

 

Kommunens krav om håndhævelse af skødeklausulen er urimelig og bør tilsidesættes efter afta-

lelovens § 36, som angiver, at en aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil 

__________________ 
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være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det er i den forbin-

delse en kvalificerende omstændighed, at kommunen har fået ca. 115 mio. kr., og at Mit Hjem i 

helt tilsvarende omstændigheder er gået fri. 

 

2.2 Kommunens krav kan ikke støttes på retten til at godkende vedtægter med hjem-

mel i Skødeklausulen 

Kommunen kan ikke støtte sit krav om, at Grøndalsvænges vedtægter ikke må indeholde fortje-

neste af grunden på, at kommune ikke har godkendt vedtægerne fra 2004, da kommunens ret til 

godkende vedtægter blev slettet af vedtægterne i 1983. 

 

Det er lidt usikkert, om kommunen har godkendt vedtægterne i 1983 (korrespondancen er bort-

kommet hos kommunen), men kommunen har bevisligt godkendt vedtægterne i 1995 og således 

et sæt vedtægter, som ikke indeholdt bestemmelser om vedtægtskontrol. 

 

/Michael Brandt  

__________________ 
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