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Commonhold and ejerlejligheder - a comparative analysis of 

commonhold viewed in the light of ejerlejligheder and a 

terminological study of selected English terms 
 

 

Abstract 

Commonhold was introduced in England on 27 September 2004 when the Commonhold and 

Leasehold Reform Act 2002 came into force. Commonhold is a new land ownership scheme, 

the purpose of which it is to regulate relations between owners of separate properties which lie 

in close proximity to each other and are interdependent.  

 

Along with the new ownership scheme came new terminology specific to commonhold. Since 

the terminology is not yet fully integrated in various Danish dictionaries and other reference 

materials, translators cannot seek inspiration for possible translation solutions to commonhold 

specific terms and must produce translations from scratch. This is of course not an 

insurmountable challenge for translators, but it lengthens the translation process.   

 

The purpose of this thesis is to create a term base containing translation solutions for selected 

commonhold terms. The aim is that the term base will constitute a translation tool for 

translators as well as a tool for experts which will enable them to communicate in English 

about commonhold.     

 

The thesis sets out to examine which differences and similarities exist between commonhold 

and ejerlejligheder. On the basis of the identified differences and similarities, the thesis 

furthermore sets out to establish whether terms relating to commonhold can be translated into 

Danish equivalent terms, or in the case of partial equvivalence or non-equivalence, how terms 

relating to commonhold can most successfully be translated taking translation strategic 

considerations  into account. The examination is carried out in the thesis’ two main parts.  

 

The first part consists of a comparative analysis of commonhold viewed in the light of 

ejerlejligheder. The elements for comparison in the analysis are establishment, organisation 

and management of commonhold and ejerlejligheder. The key findings of the comparative 

analysis are that similarities with regard to organisational structure exist. However, a 

predominance of fundamental differences within commonhold and ejerlejligheder is 

established.       
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The results from the comparative analysis forms the basis of the second part in which ten 

selected terms relating to commonhold undergo a terminological study. The terminological 

study carried out in the term base shows that four terms have Danish equivalents and can 

therefore easily be translated. In contrast, six terms pose a challenge due to partial 

equivalence. For translation of the latter terms, translation proposals are produced using 

various translation strategies including source language and target language orientation. Three 

of the terms are translated using source language orientation in the form of borrowing, and the 

other three terms are translated using target language orientation in the form of neologism 

and neutal target language equivalent.     

 

Knowledge of the differences and similarities obtained from the comparative analysis proved to 

be essential for determining the level of equivalence between the English and Danish terms 

and for producing translation solutions.        
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1. Indledning 

År 2004 var et skelsættende år for England1, idet loven Commonhold and Leasehold Reform 

Act 2002 (CLRA) trådte i kraft den 27. september. Loven introducerede den nye ejendomsret 

til fast ejendom commonhold, og ændrede den allerede eksisterende ejendomsret leasehold 

(Cowen (2005):1 og Neville (2005)). Inden introduktionen af commonhold var der to typer af 

ejendomsret til fast ejendom i England; freehold og leasehold. Regeringen havde længe været 

under pres for at introducere et alternativ til leasehold, der skulle eliminere ulemperne 

forbundet hermed og arve en række positive elementer fra freehold, jf. kapitel 2 (”Explanatory 

notes” (2002)). Dette udmundede i commonhold2.  

 

I forbindelse med introduktionen af commonhold opstod en række nye termer, og da 

introduktionen af commonhold skete for relativt kort tid siden, er de nyopståede commonhold-

termer endnu ikke fuldt inkorporerede i diverse danske opslagsværker, og der findes kun få 

offentligt tilgængelige oversættelsesforslag til disse termer3.  Idet commonhold-termerne ikke 

er fuldt inkorporerede i opslagsværkerne, har en oversætter ikke adgang til inspiration til 

udarbejdelse af oversættelsesforslag, og derfor skal hun selv udarbejde oversættelsesforslag 

fra bunden, hvilket ikke er en uoverkommelig opgave, men forlænger oversættelsesprocessen. 

For at udarbejde oversættelsesforslag er det en forudsætning, at oversætteren først sætter sig 

grundigt ind i det juridiske fagområde på både kildesproget og målsproget for at afdække 

forskelle og ligheder landene imellem. Det er især vigtigt at lokalisere forskellene, der 

indikerer, hvor hun skal være særligt opmærksom ved udarbejdelsen af oversættelsesforslag. 

Uden et indgående kendskab til de juridiske områder mener vi, at det er umuligt at af- eller 

påvise ækvivalens mellem de to systemer. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling har vores speciale to formål. Det første 

formål med specialet er at kortlægge commonhold set i lyset af ejerlejligheder. Grundlaget for 

denne kortlægning er en komparativ analyse, der skal belyse, hvilke forskelle og ligheder, der 

                                           
1 For vores anvendelse af ”England”, se afsnit 1.4.  
 
2 I faglitteraturen om commonhold anvendes udtrykket ”commonhold” både om ejendomsretten og om den boligform, 
der er tilknyttet ejendomsretten. Når der i faglitteraturen i forbindelse med commonhold tales om oprettelse, drift og 
organisatorisk opbygning, refererer ”commonhold” til boligformen. Da vores speciale omhandler netop disse tre 
aspekter, tager den komparative analyse og den terminologiske undersøgelse udgangspunkt i betydningen boligform. I 
starten af kapitel 2 beskrives ”commonhold” dog i betydningen ejendomsret, da de to betydninger hænger uløseligt 
sammen, og da et billede af commonhold ikke er komplet uden et kendskab til begge betydninger.    
 
3 Vi har blandt andet konsulteret de nyeste udgaver af Helle Pals Frandsens ”Engelsk - Dansk Juridisk ordbog”, B. 
Kjærulff Nielsens ”Engelsk – Dansk ordbog” samt Annemette Lyng Svenssons ”Økonomisk ordbog” uden at finde 
oversættelsesforslag til commohold-termer. Helle Pals Frandsens ordbog indeholder dog et oversættelsesforslag til 
termen ”commonhold”. Derudover har Bech-Bruuns hæfte ”Fast ejendom i England” tilvejebragt definitioner på 
udvalgte commonhold-termer. Ovennævnte vil indgå i en diskussion i den terminologiske undersøgelse, afsnit 7.8.  
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eksisterer mellem de to landes systemer. Denne komparative analyse skal danne grundlag for 

specialets andet formål, som er at foretage en terminologisk undersøgelse af udvalgte 

commonhold-termer og udarbejde en termbase, hvori vi ønsker at diskutere, om de enkelte 

termer giver anledning til udfordringer ved oversættelse. Diskussionen vil ske på baggrund af 

ækvivalens og oversættelsesstrategiske overvejelser.  

 

Målet med specialet er, at termbasen skal udgøre et værktøj til oversættere i forbindelse med 

oversættelse af tekster inden for emnet commonhold, samt til andre fagfolk i forbindelse med 

en beskæftigelse med emnet. 

 

1.1. Problemformulering 

Med udgangspunkt i det indledningsvist fremførte, vil vi i specialet søge at finde svar på 

følgende spørgsmål, der er opdelt i to dele: 

 

1. Hvilke forskelle og ligheder kan der på baggrund af en komparativ analyse af commonhold 

set i lyset af ejerlejligheder konstateres mellem de to systemer? 

 

2. Kan det på baggrund af den komparative analyse konstateres, at der eksisterer danske 

ækvivalente termer, der kan anvendes til oversættelse af commonhold-termer? Er der i 

kontrast hertil commonhold-termer, der grundet manglende eller delvis ækvivalens er 

udfordrende ved oversættelse til dansk, og i så fald hvordan kan de bedst oversættes, og 

hvilke oversættelsesstrategiske overvejelser er det relevant at gøre sig i forbindelse med 

oversættelsen af disse termer? 

 

Ethvert land har dets eget individuelle retssystem med særpræget juridisk terminologi og 

opbygning, der er tilpasset landets historiske og kulturelle forhold (Cao (2007):24). Derudover 

tilhører England og Danmark to forskellige retsfamilier, common law4 og civil law5, hvilket har 

indflydelse på den terminologi, der kendetegner dem hver især (Cao (2007):29). Derfor er 

vores første hypotese, at den komparative analyse vil vise, at commonhold adskiller sig 

væsentligt fra ejerlejligheder. Dette giver anledning til vores anden hypotese om, at de 

formodede forskelle påvist i den komparative analyse vil forårsage oversættelsesmæssige 

                                           
4 Betegnelse for retssystemer, der har udviklet sig på grundlag af engelsk ret, og som navnlig er karakteriseret ved, at 
retsudviklingen først og fremmest er sket gennem retspraksis og i mindre grad ved lovgivning, navnlig ikke i form af 
en kodifikation (von Eyben (2004):81). 
 
5 Betegnelse for kontinetal-europæiske retssystemer, som har udviklet sig på grundlag af romerretten, og som navnlig 
er karakteriseret ved, at væsentlige dele af retsreglerne er indeholdt i en kodifikation (von Eyben (2004):79). 
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udfordringer ved oversættelse af commonhold-termer til dansk grundet manglende eller delvis 

ækvivalens.  

 

I modsætning til ovenstående hypoteser har vi to modsatrettede hypoteser. Vores tredje 

hypotese er, at commonhold og ejerlejligheder ikke divergerer væsentligt fra hinanden grundet 

afsmitning europæiske lande imellem. Dette giver anledning til vores fjerde hypotese om, at 

der grundet de formodede ligheder påvist i den komparative analyse ikke vil forefindes 

ækvivalensforbundne udfordringer ved oversættelse fra engelsk til dansk. Belægget for denne 

hypotese er, at en boligform med træk tilfælles med commonhold allerede eksisterer i en 

række europæiske lande såsom Norge, Belgien og Danmark (”Ejerlejligheden fylder” (2006)), 

og at man derfor kan forestille sig, at England har ladet sig inspirere af disse landes systemer 

og ikke har opfundet en helt ny boligform. 

 

1.2. Afgrænsning 

Vi har valgt at beskæftige os med ejendomsret til fast ejendom, som dog udgør et enormt 

område. Der er mange områder inden for ejendomsret til fast ejendom, der kunne være 

relevante at behandle, men da en behandling af dem alle ville blive for overfladisk grundet 

specialets begrænsede omfang, har vi valgt at tage udgangspunkt i commonhold set i lyset af 

pendanten i Danmark, ejerlejligheder. Ved kun at fokusere på commonhold har vi fravalgt de 

to andre former for ejendomsret til fast ejendom freehold og leasehold. 

 

Dog er der også inden for commonhold i sig selv mange aspekter, og det ville være for 

omfattende at foretage en tilbundsgående analyse af samtlige af disse. Dette har ført til, at vi 

har valgt kun at behandle aspekterne oprettelse, organisation og drift og dermed har fravalgt 

opløsning. Vi har fravalgt at beskæftige os med opløsning, da der i den danske lovgivning ikke 

findes bestemmelser vedrørende opløsning, og da det er usandsynligt, at opløsning af 

ejerlejligheder finder sted (Andreasen, bilag 1). Bestemmelser for opløsning af commonhold er 

i modsætning hertil medtaget i engelsk lovgivning, men alligevel mener vi ikke, at opløsning er 

et relevant emne at behandle, idet der ikke er et sammenligningsgrundlag til stede mellem 

engelsk og dansk.  

 

Inden for de tre aspekter har vi valgt kun at belyse commonhold, som den fungerer under 

normale forhold, og ekstraordinære situationer i en commonhold såsom misligholdelse af 

forpligtelser behandles dermed ikke. Ligeledes belyses ejerlejligheders drift ud fra reglerne 
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indeholdt i normalvedtægten, og der tages derfor ikke højde for ejerforeningers forskellige 

individuelle vedtægter. 

 

Vi har valgt at have fokus på en diskussion af oversættelse af termer fra engelsk til dansk. 

Årsagen til dette er, at commonhold er så nyt, at termerne i forbindelse hermed endnu ikke er 

inkorporerede i diverse opslagsværker, jf. afsnit 1. Dermed har vi fravalgt at beskæftige os 

med oversættelse af termer fra dansk til engelsk, da ejerlejligheder har eksisteret siden 1966, 

og termerne derfor for længst er behandlede i diverse opslagsværker6. Denne forskel bevirker, 

at der i vores øjne er større behov for en diskussion af commonhold-termer end 

ejerlejlighedstermer. 

  

1.3. Teori og metode 

For at kunne besvare vores problemformulering, efterprøve vores hypoteser og nå vores mål 

om at udarbejde en termbase indeholdende oversættelsesforslag til udvalgte commonhold-

termer vil vi anvende den terminologiske metode og fravælger dermed den leksikografiske 

metode. Fravalget af den leksikografiske metode skyldes, at leksikografien har fokus på ordet, 

idet hver artikel indeholder ét opslagsord, der kan indeholde flere betydninger. I modsætning 

hertil tager terminologien udgangspunkt i begrebet, og hver artikel i termbasen indeholder kun 

oplysninger om ét begreb, jf. afsnit 7.2.2.  

 

Begreberne systematiseres i den terminologiske metode i begrebssystemer, der giver et 

overblik over begrebernes indbyrdes relationer inden for et specifikt emneområde, hvilket både 

letter forståelsen af termernes betydning og udarbejdelsen af korrekte definitioner. Samtidig 

afdækker begrebssystemerne ækvivalensforskelle mellem de behandlede systemer, hvilket er 

meget gavnligt i en oversættelsessituation, jf. 7.2.3. (Madsen (1999):50-51+130). 

 

Specialet er udarbejdet på basis af den terminologiske arbejdsmetode, der anvendes i 

forbindelse med den terminologiske metode (Madsen (1999):124). Den terminologiske 

arbejdsmetode indeholder tre stadier; forarbejde, terminologisk arbejde og terminografisk 

arbejde. De tre stadier i den terminologiske arbejdsmetode er oplistet nedenfor. 

 

                                           
6 Vi har blandt andet konsulteret de nyeste udgaver af Helle Pals Frandsens ”Dansk-engelsk Juridisk ordbog”, B. 
Kjærulff Nielsens ”Dansk - engelsk ordbog” og Annemette Lyng Svenssons ”Økonomisk ordbog”, der alle indeholder en 
del ejerlejlighedstermer såsom ejerlejlighed, ejerforening og grundfond.  
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Den terminologiske arbejdsmetode: 

1. Forarbejde 

- afgrænsning af arbejdsområdet 

- indsamling af dokumentationsmateriale og kontakt med fageksperter 

- bedømmelse og udvælgelse af dokumentationsmateriale 

 

2. Terminologisk arbejde 

Parallelt for begge sprog: 

- identificering af termer og indsamling af oplysninger (definitioner, teksteksempler etc.) 

- systematisering (udarbejdelse af begrebssystemer) 

 

Efter registrering af terminologi på begge sprog: 

- sammenligning mellem de to sprogs begreber (definitioner og begrebssystemer) 

 

3. Terminografisk arbejde 

- udarbejdelse af terminologiske artikler 

(Kilde: Egen figur på baggrund af Madsen (1999):124) 

 

Vores arbejde vil forløbe således:  

 

1. Forarbejde 

I den indledende fase fastlagde vi vores emneområde og valgte at beskæftige os med 

commonhold set i lyset af ejerlejligheder. Derefter foretog vi en yderligere afgrænsning af 

emnet og valgte at begrænse os til at behandle oprettelse, organisation og drift, jf. afsnit 1.2. 

Herefter vil vi indsamle relevant dokumentationsmateriale bestående af både mundtlige og 

skriftlige kilder, jf. afsnit 1.5. På baggrund af det indsamlede dokumentationsmateriale 

udarbejder vi en komparativ analyse med fokus på forskelle og ligheder mellem commonhold 

og ejerlejligheder, der skal danne grundlag for det terminologiske arbejde.  

 

2. Terminologisk arbejde 

Med den komparative analyse som grundlag udvælger vi ti engelske termer, jf. afsnit 4.3. og 

5.3. Kriteriet for termudvælgelsen er, at termerne er opstået ved introduktionen af 

commonhold, og derfor endnu ikke er fuldt inkorporerede i gængse opslagsværker. Kriteriet er 

ydermere, at termerne enten kan tænkes at divergere fra danske termer eller have danske 

ækvivalente termer, hvorfor de er interessante emner for en terminologisk undersøgelse. 
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Vi indsamler oplysninger om de ti termer til brug for udarbejdelse af blandt andet definitioner 

og indhentning af teksteksempler. Sideløbende systematiserer vi i særskilte begrebssystemer 

for hvert system vores viden om de udvalgte begreber og sammenlignelige danske begreber 

for at overskueliggøre deres indbyrdes relationer. Afslutningsvis sammenholder vi begrebernes 

definitioner og begrebssystemer med henblik på at konstatere ækvivalens eller mangel på 

samme. Til de ti udvalgte termer udarbejder vi oversættelsesforslag med dertilhørende 

kommentarer, hvori vi diskuterer eventuel ordbogspraksis, anden oversættelsespraksis og 

anden praksis ud fra en vejning af forslagenes kvalitet og anvendelighed. Derudover diskuterer 

vi for de oversættelssmæssigt udfordrende termer oversættelsesstrategiske overvejelser, jf. 

afsnit 7.1.2.  

 

3. Terminografisk arbejde 

Ved terminografisk arbejde forstås, at resultaterne af det terminologiske arbejde, som er 

nedfældet i terminologiske artikler, redigeres endeligt (Madsen (1999):130). I denne del af 

forløbet nedfælder vi derfor vores resultater fra det terminologiske arbejde i terminologiske 

artikler i termbasen og redigerer dem endeligt. Vi anvender programmet i-Term til 

udarbejdelsen af termbasen, som vi, som studerende på CBS, har adgang til. Vi har valgt i-

Term, da vi finder den meget brugervenlig, idet et overskueligt design muliggør en 

ukompliceret anvendelse; man indtaster let definitioner, oversættelsesforslag og kommentarer 

og har selv mulighed for at udvælge de oplysningsfelter, der findes relevante samt at tilføje 

nye oplysningsfelter. Ved tryk på få knapper opstilles termerne i både systematisk og 

alfabetisk rækkefølge, hvilket betyder, at man hurtigt kan få overskueliggjort sine termer i 

ordbogsformat. Derudover giver i-Term via dets grafiske modul i-Model mulighed for 

udarbejdelse af begrebssystemer, der giver et overblik over emneområdets begreber og disses 

indbyrdes relationer til brug for både udarbejdelse af definitioner og for synliggørelse af 

forskelle og ligheder landenes begreber imellem, jf. afsnit 7.2.3. Begrebssystemerne bidrager 

dermed til forståelsen af termernes betydning og er med til at tydeliggøre, om der findes 

ækvivalens mellem de to sprogs begreber. For en nærmere beskrivelse af i-Term og i-Model, 

se afsnit 7.3. og 7.3.1. 

 

1.4. Anvendt terminologi  

Igennem hele specialet har vi valgt at bibeholde de specifikke engelske betegnelser. Dette 

skyldes, at vi ønsker at understrege, at der er forskel på begreber inden for henholdsvis 

commonhold og ejerlejligheder, samt at vi ønsker at gøre læseren bekendt med de engelske 
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termer. De engelske termer skrives igennem hele specialet i kursiv og med engelske 

grammatiske endelser.  

 

Selvom commonhold finder anvendelse i både England og Wales har vi for nemheds skyld valgt 

udelukkende at benytte betegnelserne ”England” og ”engelsk”. Derudover har vi for nemheds 

skyld valgt at anvende betegnelsen ”oversætter”, som i specialet dækker over oversættere på 

alle uddannelsesmæssige niveauer, dvs. translatører, cand.ling.merc.-studerende, bachelorer i 

engelsk og andre personer med funktionen oversætter.   

 

1.5. Kildemateriale og henvisningsteknik 

Til besvarelse af specialets problemformulering og hypoteser har vi først og fremmest anvendt 

love og bekendtgørelser. Herudover består vores kilder af en lang række engelske og danske 

fagbøger og fagtekster inden for commonhold, ejerlejligheder, terminologi og oversættelse. Vi 

har i særdeleshed haft glæde af bøgerne ”Commonhold – Law and Practice” af Gary Cowen 

m.fl. og ”Ejerlejligheder – i praksis” af Peter Andreasen til udarbejdelse af realiadelen, idet de 

begge har givet os en tilbundsgående viden om henholdsvis commonhold og ejerlejligheders 

oprettelse, drift og organisation. Til udarbejdelse af terminologidelen har vi fundet “Translation 

of legislation – with special emphasis on languages of limited diffusion” af Šarčević og ”Das 

Übersetzen juristischer Terminologie” af de Groot særligt anvendelige, da de har givet os en 

grundig viden om oversættelsesstrategier. Derudover har vi haft stor nytte af ”Terminologi 1 – 

Principper og metoder” af Bodil Nistrup Madsen, som har tilvejebragt en grundig gennemgang 

af den terminologiske metode, herunder en viden om termer, begreber, begrebssystemer og 

opbygning af en termbase.  

 

Vi har også haft stor gavn af internettet, som vi dog har anvendt med forsigtighed, da vi er 

opmærksomme på, at ikke alle internetkilder er lige pålidelige. Vi har derfor været kritiske og 

kun anvendt hjemmesider, som vi har anset for værende troværdige.  

 

Desuden har vi gjort brug af engelske og danske juridiske monolingvale og bilingvale 

opslagsværker, jf. kapitel 10 og har derudover fundet stor hjælp i advokatfirmaet Bech-Bruuns 

hæfte ”Fast ejendom i England”, der indeholder definitioner på diverse commonhold-termer.  

 

Endelig har vi indhentet viden fra fageksperter. Peter Andreasen, der er advokat med speciale i 

ejerlejligheder, har via samtale været yderst behjælpelig med opklaring af spørgsmål 

vedrørende ejerlejligheder, jf. bilag 1. Via e-mail-korrespondance med advokatfirmaet 
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Kromann Reumert har vi fået oplyst deres oversættelsesforslag til enkelte commonhold-

termer, jf. bilag 2. Kort & Matrikelstyrelsen har gennem e-mail-korrespondance ydet os stor 

bistand i form af opklarende oplysninger til brug for vores terminologiske undersøgelse, jf. 

bilag 3.      

 

Som bibliografisk referencesystem anvender vi i specialet APA-systemet.  

 

Love optræder første gang de nævnes i specialet med deres fulde navn efterfulgt af den 

anvendte forkortelse. Herefter angives kun forkortelsen på den pågældende lov. Der henvises 

til oversigten over anvendte forkortelser forrest i specialet for nærmere angivelse af de 

anvendte forkortelser.  

 

I termbehandlingen, jf. afsnit 7.8. angives kilderne under felterne ”Ordbogspraksis”, ”Anden 

oversættelsespraksis” og ”Anden praksis” enten via afsenderens efternavn eller firmanavn. For 

nærmere angivelse af kildernes specifikke forkortelser, se figur 7. Under felterne ”Kilde til 

definition” og ”Kilde til oversættelsesforslag” refererer ”CN & PSM” til Christina Nilsson og 

Pernille Strungesen Mørch.  

 

1.6. Målgruppe 

Specialet henvender sig til to målgrupper. Vores primære målgruppe udgøres af oversættere, 

herunder translatører, tolk- og translatørstuderende, undervisere i juridisk sprog og andre 

sprogeksperter, der ønsker at tilegne sig en grundlæggende viden om commonhold set i lyset 

af ejerlejligheder og har behov for et værktøj i form af oversættelsesforslag til brug ved 

oversættelse af tekster inden for commonhold. Vores sekundære målgruppe består af andre 

fagfolk eksempelvis jurister, der beskæftiger sig med commonhold og ønsker faglig og 

terminologisk indsigt i området, der kan gøre dem i stand til at kommunikere om commonhold 

på engelsk. 

 

1.7. Specialets opbygning 

Specialet er inddelt i to hoveddele – en realiadel, der omfatter kapitel 2 til 6 og en 

terminologidel, der omfatter kapitel 7 og 8. Realiadelen er opbygget således, at engelske 

forhold behandles først efterfulgt af en behandling af danske forhold. Dette skyldes, at vi har 

udgangspunkt i commonhold, der ses i lyset af ejerlejligheder.  

 



Commonhold og ejerlejligheder – en komparativ analyse af commonhold set i lyset af 
ejerlejligheder og en terminologisk undersøgelse af udvalgte engelske termer 

 

19 

 

Kapitel 1 er indledningen til specialet, hvor problemstillingen for specialet opridses og 

problemformuleringen og hypoteserne præsenteres.  

 

Kapitel 2 indeholder en kort introduktion til commonhold. Der gives et indblik i, hvordan 

commonhold henholdsvis ligner freehold og afviger fra leasehold, samt hvordan en 

commonhold er opdelt.   

 

Kapitel 3 behandler den lovgivning, som primært gør sig gældende for henholdsvis 

commonhold og ejerlejligheder. Disse love danner grundlag for vores kortlægning af 

commonhold set i lyset af ejerlejligheder.  

 

Kapitel 4 til 6 udgør specialets komparative analyse.  

 

Kapitel 4 belyser, hvordan oprettelse af henholdsvis commonhold og ejerlejligheder foregår. 

Kapitlet afsluttes med en delkonklusion, hvor forholdene i England og Danmark sammenlignes, 

og hvor de termer, som vi på baggrund af sammenligningen har udvalgt til den terminologiske 

undersøgelse, kort præsenteres. Resultaterne fra kapitlet skal anvendes til besvarelse af 

problemformuleringens første del samt en be- eller afkræftelse af første og tredje hypotese.   

 

Kapitel 5 gennemgår henholdsvis commonhold og ejerlejligheders organisatoriske opbygning 

og drift. Kapitlet afsluttes med en delkonklusion, hvor forholdene i England og Danmark 

sammenlignes, og hvor de termer, som vi på baggrund af sammenligningen har udvalgt til den 

terminologiske undersøgelse, kort præsenteres. Resultaterne fra kapitlet skal anvendes til 

besvarelse af problemformuleringens første del samt en be- eller afkræftelse af første og 

tredje hypotese. 

 

Kapitel 6 udgør konklusionen på specialets realiadel, hvori de væsentligste forskelle og 

ligheder mellem commonhold og ejerlejligheder påvist i kapitel 4 og 5 sammenfattes. 

Ydermere indeholder kapitlet svar på problemformuleringens første del og en be- eller 

afkræftelse af første og tredje hypotese. 

 

Kapitel 7 udgør specialets terminologiske undersøgelse. Der gives først en grundig 

gennemgang af juridisk sprog og oversættelse, herunder relevante oversættelsesstrategier. 

Ydermere gives en grundig gennemgang af den terminologiske metode samt en introduktion til 

terminologistyrings- og videndelingsprogrammet i-Term og dets grafiske mondul i-Model. 

Endvidere indeholder kapitlet vores fire begrebssystemer, der både optræder i diagramform og 
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listeform samt termbasen indeholdende en behandling af de udvalgte commonhold-termer, der 

blev udvalgt på baggrund af kapitel 4 og 5. Resultaterne fra kapitlet skal anvendes til 

besvarelse af problemformuleringens anden del samt en be- eller afkræftelse af anden og 

fjerde hypotese.   

 

Kapitel 8 udgør konklusionen på specialets terminologidel, hvori vores resultater fra den 

terminologiske undersøgelse gennemgås, og vi konkluderer på ækvivalens, 

oversættelsesstrategiske overvejelser og oversættelsesforslag. Desuden indeholder kapitlet 

svar på problemformuleringens anden del og be- eller afkræftelse af anden og fjerde hypotese.   

 

Kapitel 9 udgør konklusionen på hele specialet. Resultaterne fra specialet opridses kort med 

det som formål at besvare problemformuleringen og be- eller afkræfte hypoteserne. 

 

Kapitel 10 er specialets bibliografi. 
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2. Introduktion til commonhold 

I dette kapitel gives en overordnet introduktion til commonhold for at give et grundlæggende 

indblik i, hvad begrebet dækker over, samt hvilke fordele, der er forbundet med commonhold.       
 

Inden introduktionen af commonhold, var der to typer af ejendomsret til fast ejendom i 

England; freehold og leasehold. Commonhold udspringer af freehold og muliggør en 

tidsubegrænset ejendomsret til blandt andet beboelseslejligheder, huse og erhvervslokaler i en 

ejendom. Før introduktionen havde englændere kun mulighed for en tidsbegrænset 

ejendomsret til disse gennem leasehold. Commonhold er dermed et alternativ til leasehold, der 

har til formål at eliminere ulemperne ved leasehold og arve fordelene ved freehold. Ulemperne 

ved leasehold inkludererer, at indehaveren af en lease kun har en tidsbegrænset ejendomsret 

med faldende ejendomsværdi til følge. Den faldende ejendomsværdi skyldes, at ejendommen 

bliver mindre attraktiv i takt med, at leasens løbetid rinder ud. Idet man via freehold, og nu 

også commonhold, får en tidsubegrænset ejendomsret, risikerer man ikke, at 

ejendomsværdien falder af den grund (“Commonhold - a new way” (-)).  

 

En unik fordel ved commonhold er, at alle juridiske dokumenter forbundet hermed er 

standardiserede og skrevet i et lettilgængeligt sprog og dermed er meget gennemskuelige, 

hvad angår rettigheder og forpligtelser og driften af en commonhold (“Commonhold - a new 

way” (-)). Dette står i stærk kontrast til leasehold, hvor juridiske dokumenter varierer fra 

leasehold til leasehold og er skrevet i et mindre tilgængeligt og komplekst sprog7 (Cowen 

(2005):3). 

 

En commonhold opdeles i common parts og mindst to units. Ejerne af units kaldes unit-holders 

og har, ud over ejendomsretten til deres respektive units, ret til medlemskab af et selskab 

kaldet en commonhold association (CA), der ejer og administrerer ejendommens common 

parts (Cowen (2005):2). For en uddybende behandling af commonhold, se afsnit 4.1. og 5.1.  

                                           
7 Grundet specialets afgrænsning, jf. afsnit 1.2 vil vi ikke uddybe freehold og leasehold nærmere. For mere information 
om freehold og leasehold, se Gravells, Nigel P. (2004): Land Law – text and materials, 3. udgave. London: Sweet & 
Maxwell.    
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3. Lovregulering 

I dette kapitel gives en kort redegørelse for, hvilke love og bekendtgørelser, der gælder for 

henholdsvis commonhold og ejerlejligheder.   

 

3.1. Engelsk lovregulering 

Lovgivningen om commonhold er meget omfattende og utrolig detaljeret. Commonhold er 

hovedsageligt reguleret af ”Commonhold and Leasehold Reform Act 2002”’s (CLRA) første 

kapitel, der består af 70 sections og 5 schedules. Loven finder anvendelse i England og Wales 

og indeholder de fundamentale bestemmelser om commonhold. Lovforslaget blev vedtaget ved 

kongelig stadfæstelse den 1. maj 2002.  

 

Derudover reguleres commonhold af følgelovningen bestående af bekendtgørelserne 

”Commonhold Regulations 2004” (CR) og ”Commonhold (Land Registration) Rules 2004” 

(CLRR), som behandler de praktiske detaljer om commonhold. Udarbejdelsen af de to 

bekendtgørelser forsinkede ikrafttrædelsen af CLRA og gjorde, at commonhold først kunne 

oprettes fra den 27. september 2004 (Cowen (2005):1 og 5-6). 

  

3.2. Dansk lovregulering 

Ejerlejligheder er i Danmark hovedsageligt reguleret af ”Bekendtgørelse af lov om 

ejerlejligheder” (EJLL), der består af 13 paragraffer. Lov om ejerlejligheder (lov nr. 199 af 

8.6.1966) blev vedtaget i 1966 og er siden blevet ændret således, at den nuværende 

ejerlejlighedslov fra 1995 (lovbekendtgørelse nr. 647 af 25.7.1995) med ændringer er 

gældende (”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006)).  

 

Derudover reguleres ejerlejligheder af en række andre love og bekendtgørelser blandt andet 

”Bekendtgørelse af lov om tinglysning” (TL) og ”Tinglysningsbekendtgørelsen” (TB).  
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4. Oprettelse 

I dette kapitel gives en gennemgang af, hvordan henholdsvis commonhold og ejerlejligheder 

oprettes og tinglyses. Kapitlet afsluttes med en delkonklusion, der sammenfatter lighederne og 

forskellene landene imellem og præsenterer de termer fra kapitlet, som sammen med de 

udvalgte termer i kapitel 5 vil danne grundlag for vores terminologiske undersøgelse.  

 

4.1. England 

4.1.1. Oprettelse af commonhold 

CLRA schedule 2 indeholder kun bestemmelser om, i hvilke ejendomme, der ikke kan oprettes 

commonhold. Kun i få tilfælde kan det ikke lade sig gøre at oprette en commonhold. Disse 

inkluderer:  

 

• flying freeholds 

• agricultural land 

• contingent estates8 (Cowen (2005):26-29) 

 

Ved oprettelse af en commonhold opdeles ejendommen i units og common parts, jf. kapitel 2. 

Units behøver ikke kun at udgøre beboelseslejligheder eller erhvervslokaler, da også 

parkeringspladser, carporte og lignende kan udgøre eller indgå i en unit. Common parts 

udgøres af de dele af ejendommen, som ikke udgøres af units og kan eksempelvis inkludere 

trapper, elevatorer og græsarealer (”Commonhold - what it is” (-)).   

 

4.1.2. Tinglysning 

Tinglysning af commonhold er en meget omfattende affære, der indebærer registrering af CA 

hos Companies House og tinglysning af commonhold hos HM Land Registry. Registrering og 

tinglysning er reguleret af CLRR, CLRA, CR og “the Companies Act 1985” (COA) (Cowen 

(2005):46 og 76).  

 

Commonhold kan stiftes i forbindelse med nybyggeri eller allerede eksisterende ejendomme, 

enten leasehold- eller freehold-ejendomme, der i så fald skal gennemgå en 

konverteringsprocedure. Oftest vil der i forbindelse med stiftelse af commonhold ved nybyggeri 

ikke være fundet unit-holders, mens der i forbindelse med konvertering af allerede 

                                           
8 For nærmere uddybning af de tre ejendomstyper, se Cowen, Gary m.fl. (2005) Commonhold – Law and Practice. 

Wiltshire: The Law Society.  
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eksisterende ejendomme til commonhold oftest vil være unit-holders. Denne forskel har 

betydning for den efterfølgende tinglysningsproces, da der anvendes to forskellige 

tinglysningsprocesser alt efter, om der er unit-holders eller ej (”Commonhold - what it is” (-)). 

Dog er det et krav, at ansøgeren udfører en del forberedelser forud for anmeldelsen om 

tinglysning, som er ens, uanset om der er unit-holders eller ej. Ifølge CLRA er det påkrævet, 

at:  

 
• ejendommen forud for tinglysning som commonhold skal tinglyses som freehold, og at 

personen, der ansøger om tinglysning, skal have freehold-ejendomsretten til ejendommen  

 
• ansøgeren skal skaffe samtykke fra de personer, der har ejendomsret til eller interesse i 

ejendommen 

 
• ansøgeren skal etablere en CA og registrere den hos Companies House      

 
• ansøgeren skal udarbejde en commonhold community statement (CCS) (Cowen 

(2005):25). 

 

Herefter kan ansøgeren anmode om tinglysning, og hvis HM Land Registry kan godkende 

anmeldelsen, påbegyndes tinglysningsprocessen. Afvises anmeldelsen, må ansøgeren udbedre 

fejl og mangler ved anmeldelsen. Hvordan tinglysningsprocessen foregår, afhænger, som 

nævnt ovenfor, af, om tinglysningen finder sted med eller uden unit-holders. Fælles for begge 

processer er, at hver unit tildeles et individuelt title number9, mens common parts tildeles ét 

fælles title number ved tinglysning (Cowen (2005):16). 

 

4.1.2.1. Tinglysning af commonhold uden unit-holders 

Tinglysning af commonhold uden unit-holders finder oftest sted i forbindelse med nybyggeri, 

hvor ingen units endnu er blevet solgt. Når HM Land Registry tinglyser ejendommen som 

commonhold, begynder the transitional period, som er en overgangsperiode, der varer, indtil 

den første unit sælges (”Commonhold - what it is” (-)). 

 

4.1.2.1.1. I løbet af transitional period 

Når transitional period begynder, er freehold-ejendommen blevet tinglyst som commonhold. 

Idet der ikke er fundet unit-holders, registreres ansøgeren som ejer af alle units og common 

parts. I løbet af transitional period er CCS ikke trådt i kraft, og CA er ikke aktiv (Cowen 

(2005):15). 

                                           
9 Title number er nærmest svarende til et dansk matrikelnummer (Poulsen (2004):9). 
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4.1.2.1.2. Efter transitional period 

Når den første unit sælges, ophører transitional period, og først nu træder CCS og CA endeligt 

i kraft. Dermed frafalder ansøgerens ejendomsret over common parts, som nu i stedet tilfalder 

CA. Ansøgeren har dog stadigvæk ejendomsretten over de resterende units, indtil disse sælges 

(Cowen (2005):48). Når alle units er solgt, har ansøgeren ikke længere indflydelse på eller 

rettigheder over commonhold-ejendommen (Cowen (2005):101).  

  

4.1.2.2. Tinglysning af commonhold med unit-holders 

Tinglysning af commonhold med unit-holders finder oftest sted i forbindelse med allerede 

eksisterende ejendomme, oftest leasehold-ejendomme10. Tinglysning med unit-holders er en 

mere kompleks proces end tinglysning uden unit-holders. Dette skyldes blandt andet, at 

commonhold kun kan stiftes ud fra freehold-ejendomme og kun af freeholder selv, hvilket 

betyder, at leasehold-ejendomme for at kunne konverteres til commonhold, skal tinglyses som 

freehold for derefter at blive tinglyst som commonhold. Derfor skal eksisterende leaseholders 

sammen erhverve freehold-ejendomsretten fra den eksisterende freeholder (Cowen (2005):26 

og 46). Derudover er det nødvendigt at indhente samtykke fra alle eksisterende leaseholders 

til, at der kan konverteres til commonhold. Årsagen hertil er, at alle leases annulleres i det 

øjeblik, ejendommen tinglyses som commonhold (”Commonhold - what it is” (-)).  

 

Først når freehold-ejendomsretten er erhvervet og samtykke indhentet, kan der anmodes om, 

at ejendommen tinglyses som commonhold. Til forskel fra tinglysning af commonhold uden 

unit-holders er der ingen transitional period i forbindelse med tinglysning med unit-holders. I 

stedet træder CCS og CA øjeblikkeligt i kraft ved tinglysning, og alle leases annulleres. De 

personer, der ønsker at erhverve en unit, registreres som unit-holders og dermed som ejere af 

deres respektive unit, og CA registreres som ejer af common parts (Cowen (2005):49).  

 

Vi har i figur 3 overskueliggjort den engelske tinglysningsproces. 

 

  

                                           
10 I det følgende tager vi udgangspunkt i konvertering af leasehold frem for freehold, da det er det oftest 
forekommende (Cowen (2005):49).  
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Figur 1: Den engelske tinglysningsproces 
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4.2. Danmark 

4.2.1. Oprettelse af ejerlejligheder 

EJLL bestemmer, at ejerlejligheder kun kan oprettes i ejendomme, der i deres helhed opdeles i 

ejerlejligheder. Kun bygninger kan opdeles i ejerlejligheder, mens grundstykker ikke kan 

opdeles. De ejendomme, der kan opdeles, er: 

 

• ejendomme, der er påbegyndt opført inden 1. juli 1966, såfremt de efter 1. juli 2004 er 

blevet tilført en eller flere beboelseslejligheder i ejendommens uudnyttede tagetage eller 

nye etager 

• ejendomme, der er påbegyndt opført efter 1. juli 1966 

• tofamiliehuse 

• fredede ejendomme 

• rene erhvervsejendomme 

• ejendomme, der er lovligt er opdelt i ejerlejligheder i henhold til tidligere lovgivning 

• ældreboliger 

• kondemnerede bygninger (”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006) og (Holm-

Larsen (2004):299-301).  

 

Ved oprettelse opdeles ejendommen i ejerlejligheder og fælles bestanddele. En ejerlejligheds 

grænser må ikke udstrækkes udover bygningens afstukne dele, og derfor kan en carport, 

parkeringsplads, terrasse, have eller lignende ikke indgå i en ejerlejlighed. Fælles bestanddele 

udgøres af de dele af ejendommen, som ikke udgøres af ejerlejligheder og kan inkludere 

trapper og græsarealer (Holm-Larsen (2004):299). 

 

4.2.2. Tinglysning 

Bestemmelserne vedrørende tinglysning af ejerlejligheder findes i TB’s kapitel 6 og TL’s kapitel 

4. Tinglysning af ejerlejligheder indebærer offentlig registrering på tinglysningskontoret af alle 

rettigheder og forpligtelser over en ejendom (”Realkreditordbog” (-)). Når ejeren af en 

ejendom vil opdele ejendommen i ejerlejligheder, skal han først henvende sig til en 

landinspektør, som udarbejder det foreskrevne kortmateriale og en fortegnelse med 

attestationer. (Holm-Larsen (2004):308). Herefter skal opdelingen tinglyses for at træde i 

kraft.  

 

Fremgangsmåden for tinglysning er, at ejeren anmelder opdelingen hos tinglysningskontoret. 

Anmeldelsen skal indleveres inden eller samtidig med, at det første skøde på en ejerlejlighed 
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indleveres til tinglysning (”Tinglysningsbekendtgørelsen” (1993)). Når anmeldelsen indleveres 

til tinglysning, indføres den i dagbogen med et nummer samme dag, den er indleveret. Efter 

indførelsen i dagbogen undersøger tinglysningskontoret, om der er noget til hinder for 

tinglysning. Hvis dette er tilfældet, afvises anmeldelsen og slettes fra dagbogen. Godkendes 

anmeldelsen, tinglyses ejendommen og har ved tinglysning retsgyldighed allerede fra den dag, 

anmeldelsen er indført i dagbogen. Opdelingen noteres på ejendommens blad i tingbogen, og 

efterhånden som ejerlejlighederne sælges, oprettes et særskilt blad i tingbogen for hver enkelt 

lejlighed (”Bekendtgørelse af lov om tinglysning” (2006)). Ved tinglysning opdeles 

ejendommen i ejerlejligheder og fælles bestanddele, og ejendommen tildeles ét samlet 

matrikelnummer, som ejerlejlighederne, der tildeles et lejlighedsnummer, hører under (Kort & 

Matrikelstyrelsen, bilag 3). Hver ejerlejlighedsejer tildeles den fuldstændige ejendomsret til sin 

ejerlejlighed og tildeles samtidigt en medejendomsret til de fælles bestanddele. 

 

Vi har i figur 4 overskueliggjort den danske tinglysningsproces. 
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Figur 2: Den danske tinglysningsproces 
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4.3. Delkonklusion på oprettelse 

I dette kapitel gennemgik vi proceduren for oprettelse af både commonhold og ejerlejligheder 

og er på denne baggrund nået frem til en række væsentlige forskelle og ligheder, som vil blive 

gennemgået i denne delkonklusion: 

 

• Hvor CLRA fastlægger bestemmelser om, hvilke ejendomme, der ikke kan tinglyses som 

commonhold, jf. afsnit 4.1.1., fastlægger EJLL både bestemmelser om, hvilke ejendomme, 

der kan og ikke kan opdeles i ejerlejligheder, jf. afsnit 4.2.1.  

 

• Bestemmelserne for, hvordan henholdsvis commonhold og ejerlejligheder tinglyses, 

divergerer. Tinglysning af commonhold er mere omfattende i England end tinglysning af 

ejerlejligheder i Danmark, da det omfatter tinglysning hos både HM Land Registry og hos 

Companies House, jf. afsnit 4.1.2. I modsætning hertil skal ejerlejligheder kun tinglyses på 

tinglysningskontoret, jf. afsnit 4.2.2.  

 

• Selve tinglysningsprocesserne i England og Danmark divergerer, hvad angår kompleksitet. 

I England er der to forskellige procedurer for tinglysning alt efter, om der er tale om 

nybyggeri eller konvertering af eksisterende ejendomme, og dermed om der er fundet 

unit-holders eller ej. Proceduren i forbindelse med nybyggeri involverer en transitional 

period, som ender, når den første unit sælges. Herefter træder CA i kraft og tildeles 

freehold-ejendomsretten til common parts, og som units sælges, tildeles unit-holders 

freehold-ejendomsretten til deres respektive units. Transitional period finder ikke sted i 

forbindelse med konvertering, da units allerede ejes af de tidligere leaseholders, som med 

det samme registreres som ejere og tildeles en freehold-ejendomsret over deres units. På 

samme tid træder CA i kraft og tildeles freehold-ejendomsretten til common parts, jf. 

afsnit 4.1.2.2.  

 

Den danske tinglysningsprocedure er mere simpel og skelner ikke mellem nybyggeri eller 

konvertering. I alle tilfælde gælder det blot, at anmeldelsen skal ske enten før eller 

samtidigt med indlevering af første skøde. Den efterfølgende procedure er ens i begge 

tilfælde og udfaldet er, at ejerlejlighedsejerne registreres som indehaverne af en 

fuldstændig ejendomsret til deres respektive ejerlejligheder og en medejendomsret til de 

fælles bestanddele, jf. afsnit 4.2.2. Der er dermed forskel på, hvad henholdsvis unit-

holders og ejerlejlighedsejere får ejendomsret til. 
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• Der er endvidere forskel på, hvad henholdsvis en unit og ejerlejlighed kan udgøres af. 

Mens en unit ikke er begrænset til at udgøre en beboelseslejlighed eller et erhvervslokale, 

men også kan udgøres af parkeringspladser, carporte eller lignende, kan en ejerlejligheds 

grænser ikke udstrækkes udover bygningens afstukne dele. Derfor kan en carport, 

parkeringsplads eller lignende ikke udgøre eller indgå i en ejerlejlighed.  

 

• Ved tinglysning tildeles de enkelte units et individuelt title number og common parts et 

fælles title number. I Danmark forholder det sig anderledes, idet ejendommen tildeles ét 

samlet matrikelnummer, mens de enkelte ejerlejligheder kun tildeles et lejlighedsnummer 

og hører under ejendommens matrikelnummer.   

 

På baggrund af forskellene og lighederne udledt af dette kapitel har vi udvalgt termerne unit, 

unit-holder og common parts, som vil undergå en terminologisk undersøgelse i 

terminologidelen, jf. afsnit 7.8. 

 

 

  



Commonhold og ejerlejligheder – en komparativ analyse af commonhold set i lyset af 
ejerlejligheder og en terminologisk undersøgelse af udvalgte engelske termer 

 

33 

 

5. Organisation og drift 

I dette kapitel gives en gennemgang af, hvordan henholdsvis commonhold og ejerlejligheder 

er organiseret og drives. Kapitlet afsluttes med en delkonklusion, der sammenfatter lighederne 

og forskellene landene imellem og præsenterer de termer fra kapitlet, som sammen med de 

udvalgte termer fra kapitel 4 vil danne grundlag for vores terminologiske undersøgelse.  

 

5.1. England 

5.1.1. Commonhold association 

Ved tinglysning af commonhold er det påkrævet, at der på forhånd er etableret en CA, jf. 

afsnit 4.1.2., som ifølge CLRA skal være et company limited by guarantee. CA har karakter af 

et driftsfællesskab og har til formål at eje og administrere common parts og varetage de 

øvrige fællesanliggender. Den er underlagt COA, selskabslovgivningen generelt, CLRA og CR og 

er ligesom ethvert andet engelsk selskab et selvstændigt retssubjekt uafhængigt af dets 

medlemmer (Cowen (2005):72). En CA’s navn skal ende med ”commonhold association 

limited” eller den walisiske ækvivalent ”Cymdeithas Cydradd-Ddaliad Cyfyngedig” 

(”Commonhold Regulations” (2004)).             

 

I stedet for at skabe en helt ny forenings- eller selskabsform kun til brug for CAs blev det 

besluttet at anvende den allerede eksisterende selskabsform company limited by guarantee. 

Selvom selskabsformen på nogle punkter ikke er optimal11 i forbindelse med commonhold, 

ansås det som værende mindre besværligt at overføre denne selskabsform til commonhold 

frem for at skulle skabe en ny forenings- eller selskabsform med dertilhørende lovgivning 

(Cowen (2005):76). 

    

5.1.1.1. Medlemsindtag  

Medlemskab af en CA er begrænset til de personer, der ejer en unit. Det er ikke obligatorisk 

for unit-holders at blive medlem af CA, og indmeldelse sker ikke automatisk ved køb af en 

unit. Hvis en unit-holder ønsker at blive medlem, skal han meddele CA, at han har erhvervet 

en unit og ansøge om medlemskab, hvorefter CA registrerer ham som medlem. (Cowen 

(2005):58 og 78). Såfremt en unit-holder ikke ønsker at være medlem, fraskriver han sig 

retten til at stemme på general meetings (Cowen (2005):38).  

                                           
11 Hvor et almindeligt company limited by guarantee kun skal registreres hos the Companies House, skal en CA 
registreres hos både the Companies House og HM Land Registry. Dette gør registreringsproceduren mere besværlig og 
tidskrævende samt dyrere i registreringsomkostninger (Cowen (2005):76 og “Limited by Guarantee Package” (-)).      
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5.1.1.2. Hæftelse 

Eftersom en CA er et company limited by guarantee hæfter alle unit-holders begrænset for 

selskabets eventuelle gæld i forbindelse med afvikling af CA. CLRA fastsætter det maksimale 

hæftelsesbeløb til £1 per unit-holder (”Commonhold - what it is” (-)). 

 

5.1.1.3. Board of directors 

5.1.1.3.1. Directors 

Board of directors udgør CA’s ledelsesorgan og består af mindst to directors. Der er ingen øvre 

grænse for, hvor mange den kan bestå af. Directors behøver hverken at være medlemmer af 

CA eller unit-holders, hvilket gør det muligt for en CA at indsætte fagfolk med 

administrationserfaring og økonomisk ekspertise i board of directors (”Commonhold 

Regulations” (2004)). 

 

5.1.1.3.2. Board of directors’ pligter 

Board of directors’ primære pligt er at varetage en commonhold’s daglige drift (Cowen 

(2005):81). Derfor skal board of directors blandt andet sørge for vedligeholdelse af common 

parts, tegning af forsikringer og opkrævning af betaling til de fælles udgifter fra unit-holders 

(Cowen (2005):107 og 120-121). Desuden påhviler det board of directors at føre optegnelser 

over selskabet og afholde general meetings (Cowen (2005):106). Når en eller flere directors 

ønsker at diskutere CA’s anliggender, kan vedkommende indkalde de øvrige directors til et 

director’s meeting (”Commonhold Regulations” (2004)). 

 

5.1.1.4. General meetings 

I henhold til CR skal en CA ligesom ethvert andet selskab, der er underlagt COA, årligt afholde 

et annual general meeting. Desuden kan board of directors enten på eget initiativ eller efter 

anmodning fra medlemmerne indkalde til extraordinary general meetings, såfremt der opstår 

problemstillinger, hvis behandling ikke kan vente til det ordinary general meeting.  

 

Det er board of directors’ opgave skriftligt at indkalde til general meetings, hvilket skal ske i 

overensstemmelse med en række krav til indkaldelsesproceduren, som er fastlagt i CR. Hvis 

ovennævnte krav til indkaldelsen ikke er opfyldt, kan der ikke træffes beslutninger på mødet 

(”Commonhold Regulations” (2004)). På general meetings har medlemmer af CA ret til at 

stemme og tildeles et antal stemmer fastsat efter fordelingstal, som ikke behøver at være 

ligeligt fordelt, da en CA kan vurdere, at en stor unit er berettiget til flere stemmer end en lille 

unit (Cowen (2005):66). En unit-holder, der har valgt ikke at være medlem af CA har ikke ret 

til at stemme, jf. 5.1.1.1. 
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5.1.2. Vedtægter 

CA’s og selve en commonhold’s organisation og drift er reguleret af henholdsvis selskabets 

memorandum and articles (stiftelsesoverenskomst og vedtægter) og CCS, som alle er 

lovpligtige, og hvis form og indhold er nøje fastlagt i CLRA og CR (Cowen (2005):69 og 

”Commonhold - what it is” (-)).  

 

5.1.2.1. Memorandum of association og articles of association 

En CA’s grundlæggende drift er underlagt bestemmelserne i dens memorandum of association 

og articles of association, som udover at regulere driften også fastlægger forholdet mellem en 

CA og dens medlemmer (”Commonhold - what it is” (-) og Cowen (2005):74)). Memorandum 

of association fastlægger bestemmelser vedrørende en CA’s eksterne anliggender, herunder 

formål og grundlæggende funktion, mens articles of association fastlægger bestemmelser 

vedrørende en CA’s interne anliggender, herunder bestemmelser for, hvordan en CA skal 

drives (”Commonhold - what it is” (-)).  

 

5.1.2.2. CCS og local rules 

CCS er en commonhold’s væsentligste dokument og tjener to formål. For det første fastlægger 

den rammen for en commonhold’s daglige drift, hvilket blandt andet inkluderer bestemmelser 

om CA og unit-holders’ rettigheder og forpligtelser. For det andet definerer og beskriver den en 

commonhold’s bestanddele (Cowen (2005):7). CCS’s udformning og det meste af indholdet er 

foreskrevet i CR schedule 3, som fastlægger, at enhver CCS skal bestå af fire kapitler og fire 

bilag. Indholdet af kapitlerne er ens for alle commonholds og kan på intet tidspunkt ændres af 

CA. I bilagene indfører den enkelte commonhold de specifikke oplysninger om deres 

commonhold, der kræves i kapitlerne. Dette gælder eksempelvis oplysninger om fordelingstal 

og fortegnelser over de enkelte units og common parts (”Commonhold – Guidance” (2005)). 

CCS skal tinglyses hos HM Land Registry for at få retsvirkning (Cowen (2005):7).  

 

Hvis en CA ikke finder den meget standardiserede CCS tilstrækkelig, kan den vælge at 

supplere den med sine egne local rules, som kan defineres som en CA’s egne særlige 

bestemmelser, der tilgodeser en commonholds konkrete forhold. Hvis CA vælger at tilføje 

supplerende local rules, skal disse enten placeres i slutningen af kapitlerne, i bilag 1 til 4 eller i 

et helt nyt bilag. Såfremt CA vælger at tilføje supplerende local rules, bliver disse en integreret 

del af CCS, og er de eneste bestemmelser, der kan ændres eller slettes af CA (”Commonhold – 

Guidance” (2005)). 
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5.1.3. Økonomi 

CA er ansvarlig for den daglige drift og for betaling af de udgifter, den pådrager sig i 

forbindelse hermed. Derfor er det nødvendigt, at den er i stand til at indhente økonomiske 

midler fra unit-holders til betaling af disse udgifter. En commonhold’s økonomi kan opdeles i to 

dele; commonhold assessment og reserve fund. CLRA bestemmer, at CCS skal indeholde 

bestemmelser om, hvor stort et bidrag de enkelte unit-holders skal yde til commonhold 

assessment og reserve fund. Til brug for fastsættelsen af bidragenes størrelse fastsættes et 

fordelingstal, som udgør en procentdel, der ikke behøver at være lige stor for alle unit-holders 

(Cowen (2005):121 og 126).  

 

5.1.3.1. Commonhold assessment 

Commonhold assessment er de samlede udgifter, som CA pådrager sig i forbindelse med den 

daglige drift. CA har blandt andet udgifter til småreparationer, forsikringer og løn til ansatte. 

For at kunne dække disse udgifter indhenter CA hver måned et beløb fra unit-holders, som 

ligeledes kaldes commonhold assessment. CCS indeholder bestemmelser for, hvordan 

commonhold assessment skal indhentes, og hvordan beløbets størrelse skal beregnes. Board 

of directors skal årligt udarbejde et estimat over, hvor stort et beløb CA skal indhente fra unit-

holders for at kunne betale dens udgifter det kommende år (Cowen (2005):120-121). 

 

5.1.3.2. Reserve fund 

En CA kan i dens CCS fastlægge bestemmelser for oprettelsen af en reserve fund. En reserve 

fund er en opsparing, som CA kan oprette for at kunne betale store planlagte udgifter til 

vedligeholdelse af units og common parts. En reserve fund oprettes, når det begæres af enten 

board of directors eller af medlemmerne af CA. Begæringen kan ske efter foretagelsen af en 

reserve study, der har til formål at vurdere ejendommens tilstand. CA er ikke forpligtet til at 

foretage en reserve study inden for commonhold-ejendommens første år, men skal derefter 

som minimum foretage en reserve study hvert tiende år. På baggrund af denne reserve study 

skal board of directors vurdere, hvorvidt en reserve fund er nødvendig. Hvis de ikke finder det 

nødvendigt, men medlemmerne af CA gør, kan de gennemtrumfe oprettelsen udenom board of 

directors. Hvis der er tilslutning til en reserve fund, bidrager unit-holders med et beløb kaldet 

reserve fund levy (Cowen (2005):126-128). 

 

5.1.4. Vedligeholdelse 

Ifølge CLRA skal CA’s bestemmelser vedrørende vedligeholdelsesforpligtelser fastlægges i dens 

CCS. CLRA bestemmer endvidere, at CCS skal indeholde bestemmelser, der forpligtiger CA til 

at vedligeholde common parts. Denne vedligeholdelsesforpligtelse indebærer, at CA skal sørge 
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for, at common parts altid er i god stand. Hvad angår vedligeholdelsen af units er CLRA mere 

fleksibel og lader det være op til CA at fastlægge bestemmelserne for, hvem 

vedligeholdelsesforpligtelsen påhviler. Dermed påhviler det ikke nødvendigvis unit-holder at 

forestå den indvendige vedligeholdelse, dvs. vedligeholdelse af units og CA at forestå den 

udvendige vedligeholdelse, dvs. vedligeholdelse af common parts (Cowen (2005):107-110).  
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5.2. Danmark 

5.2.1. Ejerforeningen 

Når den første ejerlejlighed i ejendommen sælges, skal der stiftes en ejerforening. 

Ejerforeningen har karakter af et driftsfællesskab, idet dens formål er at administrere de fælles 

bestanddele og øvrige fællesanliggender på vegne af ejerlejlighedsejerne (Andreasen 

(1997):26-27). 

 

5.2.1.1. Medlemsindtag 

Medlemskab af ejerforeningen er begrænset til de personer, der ejer en ejerlejlighed. Det er 

obligatorisk for samtlige ejere at være medlem af ejerforeningen, og medlemskabet træder 

automatisk i kraft ved køb af en ejerlejlighed uden en særlig indmeldelsesprocedure 

(Andreasen (1997):27). 

 

5.2.1.2. Hæftelse 

Ejerforeningen hæfter ikke for den gæld, den pådrager sig. I stedet hæfter ejerlejlighedsejerne 

solidarisk for gælden, hvilket skyldes, at ejerforeningen ikke ejer noget, da medlemmerne ejer 

deres respektive ejerlejligheder og i fællesskab ejer de fælles bestanddele (Andreasen 

(1997):28). 

 

5.2.1.3. Bestyrelsen 

5.2.1.3.1. Bestyrelsens medlemmer 

Bestyrelsen udgør ejerforeningens ledelsesorgan og består af fire medlemmer deriblandt en 

formand og en næstformand, og derudover vælges to suppleanter. Valgbare som medlemmer 

af bestyrelsen er ejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller eller samlevere og myndige 

husstandsmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på to år, mens 

suppleanterne vælges for et år ad gangen (”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005) og 

Andreasen (1997):59-60).   

 

5.2.1.3.2. Bestyrelsens pligter 

Det påhviler bestyrelsen at varetage ejendommens daglige drift under hensyntagen til 

lovgivningen, ejerforeningens vedtægter og de beslutninger, der er truffet på 

generalforsamlingen. Derfor skal bestyrelsen blandt andet sørge for betaling af fælles udgifter, 

tegning af forsikringer og vedligeholdelse. Derudover skal bestyrelsen holde regnskab med 

ejerforeningens udgifter og indtægter, herunder ejerlejlighedsejernes bidrag til fælles udgifter. 

Når bestyrelsen ønsker at drøfte ejerforeningens anliggender afholdes et bestyrelsesmøde, 
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som enten indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden 

(”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005)). 

 

5.2.1.4. Generalforsamlinger  

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj. Derudover kan 

bestyrelsen indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger enten på eget initiativ, når de 

finder anledning dertil, når det begæres af mindst ¼ af ejerlejlighedsejerne.  

 

Det er bestyrelsens pligt at udsende skriftlige indkaldelser til generalforsamlinger. Det er 

påkrævet, at indkaldelsen meddeler, hvor og hvornår generalforsamlingen afholdes samt en 

dagsorden (”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005)). Ovennævnte krav til indkaldelsen 

skal være opfyldt for, at der kan træffes beslutninger på mødet (Andreasen (1997):57). 

Ejerlejlighedsejeren har som medlem af ejerforeningen ret til at stemme på 

generalforsamlingen, og vedkommendes stemmeret kan også udøves af en ægtefælle, 

samlever eller anden myndig person med fuldmagt (”Bekendtgørelse om normalvedtægt” 

(2005)). Som udgangspunkt vægtes medlemmernes stemmer efter fordelingstal, som 

fastsættes som en brøkdel. Fastsættelse af fordelingstal er dog ikke obligatorisk, og hvis der 

ikke fastsættes fordelingstal, er ejerlejlighedsejerne ligestillede, og der stemmes i stedet efter 

antal (”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006) og Andreasen (1997):116-117).  

 

5.2.2. Vedtægter 

5.2.2.1. Normalvedtægten og individuelle vedtægter 

Ejerforeningens organisation og drift er reguleret af EJLL og af Bekendtgørelse om 

normalvedtægt for ejerforeninger (NV). Da EJLL blev vedtaget i 1966, blev det bestemt, at en 

NV skal finde anvendelse, med mindre individuelle vedtægter er vedtaget af ejerforeningen og 

tinglyst, og denne bestemmelse gælder den dag i dag.  NV fra 1966 har været gældende 

uændret indtil 2005, hvor en ny og mere omfattende NV blev vedtaget (Arentoft (-)). NV er et 

sæt vedtægter indeholdende få bestemmer for, hvordan ejerforeningen fungerer, og hvordan 

den skal drives. Den fastlægger blandt andet bestemmelser for ejerlejlighedsejernes indbyrdes 

forhold, ejerforeningens ledelse og afholdelse af generalforsamlinger (”Værd at vide om 

ejerlejligheder” (-)). 

 

Hvis ejerforeningen ikke finder NV tilstrækkelig eller brugbar, kan den supplere eller erstatte 

den med individuelle vedtægter, som tager hensyn til ejerforeningens konkrete forhold. De 

individuelle vedtægter skal vedtages på generalforsamlingen og skal tinglyses for at opnå 

gyldighed (Andreasen (1997):144-145).  
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5.2.3. Økonomi 

Ejerforeningen er ansvarlig for driften og for betaling af de udgifter, den pådrager sig i 

forbindelse hermed. Derfor skal den være i stand til at indhente økonomiske midler fra 

ejerlejlighedsejerne til betaling af disse udgifter. Ejerforeningens økonomi kan opdeles i to; 

fællesudgifter og grundfond. EJLL bestemmer, at hver ejerlejlighedsejer skal bidrage til 

fællesudgifterne og grundfonden med et beløb, der kan fastsættes efter fordelingstal. 

Fastsættelse af fordelingstal er ikke obligatorisk, og fastsættes der ikke fordelingstal, anses 

lejlighederne for ligestillede. Vælger ejerforeningen at fastsætte fordelingstal, udgør dette en 

brøkdel, som ikke nødvendigvis behøver at være lige stor for alle ejerlejlighedsejere 

(”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006)) og (Andreasen (1997):117). 

 

5.2.3.1. Fællesudgifter 

Fællesudgifter er de samlede udgifter, som ejerforeningen pådrager sig i forbindelse med den 

daglige drift. Disse udgifter dækker blandt andet udgifterne til vedligeholdelse, forsikringer og 

løn til ansatte. Hvert år udarbejder bestyrelsen et estimat over de samlede fællesudgifter, som 

ejerforeningen skal indhente fra ejerlejlighedsejerne. Hver ejerlejlighedsejer bidrager til 

fællesudgifterne og betaler hver måned eller hvert kvartal et beløb, hvis størrelse fastsættes 

efter fordelingstal og kaldes fællesbidrag (”Fællesudgifter” (2008)).  

 

5.2.3.2. Grundfond 

En grundfond er en opsparing, som ejerforeningen kan oprette for at kunne imødegå store 

planlagte eller uforudsete udgifter til vedligeholdelse. Formålet med grundfonden er, at store 

udgifter til eksempelvis en altanrenovering kan fordeles over en årrække (”Fællesudgifter” 

(2008)). Grundfonden oprettes, når det begæres af mindst ¼ af ejerlejlighedsejerne efter 

antal eller efter fordelingstal (”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005)). 

Ejerlejlighedsejerne bidrager løbende med et beløb, der kaldes grundfondsbidrag. 

Grundfondsbidraget fastsættes efter fordelingstal og indbetales, indtil et vist beløb eller en 

bestemt procentdel af lejlighedernes samlede værdi er nået (”Fællesudgifter” (2008)). 

 

5.2.4. Vedligeholdelse 

NV bestemmer, at vedligeholdelsesforpligtelsen opdeles mellem ejerforeningen og de enkelte 

ejerlejlighedsejere. Det er således ejerforeningens pligt at stå for vedligeholdelse og forbedring 

af de fælles bestanddele, mens det påhviler de enkelte ejere at vedligeholde og forny 

ejerlejlighederne indvendigt (”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005)).  
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5.3. Delkonklusion på organisation og drift 

I dette kapitel gennemgik vi, hvordan commonhold og ejerlejligheder organiseres og drives. På 

den baggrund kan vi påvise en række forskelle og ligheder, som vi vil gennemgå i denne 

delkonklusion: 

 

• Commonholds’ og ejerlejligheders organisation og drift divergerer, idet organet, der 

administrerer CA og ejerforeningen ikke har samme juridiske form. Mens organet i 

England udgøres af et selskab ved navn commonhold association (CA), jf. afsnit 5.1.1, 

udgøres den i Danmark af en forening ved navn ejerforening, jf. afsnit 5.2.1. Endnu en 

forskel mellem en CA og en ejerforening består i, at en CA i modsætning til en ejerforening 

både ejer og administrerer common parts, jf. afsnit 5.1.1. En ejerforening ejer ikke noget, 

men har udelukkende til opgave at administrere de fælles bestanddele og varetage fælles 

anliggender, jf. afsnit 5.2.1. En anden forskel mellem en CA og en ejerforening angår 

medlemskab. Mens medlemskab af en CA er valgfrit og ikke sker automatisk ved køb af en 

unit, jf. afsnit 5.1.1.1., er medlemskab af en ejerforening obligatorisk, og indmeldelse sker 

automatisk ved køb af en ejerlejlighed, jf. afsnit 5.2.1.1. 

 

• En CA og en ejerforening ledes af henholdsvis en board of directors og en bestyrelse, som 

overordnet set har samme opgaver såsom eksempelvis at varetage økonomi, tegne 

forsikringer, afholde generalforsamlinger m.v., jf. afsnit 5.1.1.3.2. og afsnit 5.2.1.3.2. Dog 

adskiller de to ledelsesorganer sig fra hinanden ved, at en CA’s directors kan være 

udefrakommende, jf. afsnit 5.1.1.3.1., mens en ejerforenings bestyrelsesmedlemmer skal 

være medlemmer af ejerforeningen og dermed ejerlejlighedsejere, jf. afsnit 5.2.1.3.1.   

 

• Commonholds’ og ejerlejligheders drift er reguleret af henholdsvis CCS og NV. Hvor NV er 

meget kortfattet og kun finder anvendelse, hvor der ikke er vedtaget og tinglyst 

individuelle vedtægter, er CCS lovpligtig og utrolig detaljeret, og indholdet af den må ikke 

slettes.  NV kan suppleres eller helt erstattes af individuelle vedtægter, hvilket tillader 

ejerforeningen at formulere vedtægter, der tager hensyn til ejerforeningens konkrete 

forhold. Hvis CA finder den standardiserede CCS utilstrækkelig, kan den selv formulere 

supplerende vedtægter, som kaldes local rules. I modsætning til individuelle vedtægter 

kan local rules dog ikke erstatte CCS, men kun supplere den. Såfremt en CA vælger at 

tilføje local rules, bliver disse bestemmelser en integreret del af CCS, og det skal tydeligt 

fremgå i CCS, at det er CA’s egne bestemmelser, jf. afsnit 5.1.2.2 og afsnit 5.2.2.1. Da en 

CA er et selskab, reguleres dens drift derudover af dens memorandum of association og 
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”articles of association”, der henholdsvis regulerer dens eksterne anliggender og dens 

interne anliggender, jf. afsnit 5.1.2.1. 

 

• Både CA og ejerforeningen pådrager sig udgifter i forbindelse med driften. De samlede 

udgifter i forbindelse med den daglige drift benævnes henholdsvis commonhold 

assessment og fællesudgifter, og midlerne til at betale disse udgifter skal indhentes hos 

unit-holders og ejerlejlighedsejerne. De bidrager løbende med et beløb, der udregnes på 

basis af fordelingstal, og dette bidrag har i England samme navn som CA’s samlede 

udgifter nemlig commonhold assessment, mens det i Danmark kaldes for fællesbidrag, jf. 

afsnit 5.1.3.1. og afsnit 5.2.3.1.  

 

• Fælles for en CA og en ejerforening er ydermere, at de kan oprette henholdsvis en reserve 

fund og en grundfond, der begge er en opsparing til vedligeholdelse. Hvor en reserve fund 

er til store planlagte udgifter til vedligeholdelse, er en grundfond både til store planlagte 

udgifter og uforudsete udgifter til vedligeholdelse. Unit-holders og ejerlejlighedsejerne 

bidrager ligeledes til reserve fund og grundfonden med et beløb, der er fastsat på basis af 

fordelingstal, jf. afsnit 5.1.3.2. og afsnit 5.2.3.2.  

 

På baggrund af de påviste ligheder og forskelle har vi udvalgt termerne commonhold, 

commonhold association, board of directors, commonhold community statement, local rules, 

commonhold assessment og reserve fund, som vil undergå en terminologisk undersøgelse i 

terminologidelen, jf. 7.8.  
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6. Konklusion på realiadelen 

På baggrund af den komparative analyse har vi kortlagt, hvordan henholdsvis commonhold og 

ejerlejligheder oprettes, organiseres og drives med det for øje at belyse ligheder og forskelle 

landene imellem. Den erhvervede viden fra den komparative analyse har gjort os i stand til at 

svare på problemformuleringens første spørgsmål, idet vi har fundet frem til følgende ligheder 

og forskelle: 

 

• Commonhold og ejerlejligheder ligner hinanden meget, hvad angår organisatorisk 

opbygning. Både commonholds og ejerlejligheder er opdelt i henholdsvis units og common 

parts og ejerlejligheder og fælles bestanddele, jf. afsnit 4.1.2. og 4.2.2.  

 

• Både commonholds og ejerlejligheder administreres af enten en CA eller en ejerforening, 

jf. 5.1.1. og 5.2.1., som ledes af henholdsvis en board of directors eller en bestyrelse, jf. 

afsnit 5.1.1.3. og 5.2.1.3.  

 

På overfladen kan det derfor se ud som om, commonholds og ejerlejligheder er meget ens, 

men graver man lidt dybere, viser mange grundlæggende forskelle sig.  

 

• En af grundstenene inden for henholdsvis commonhold og ejerlejligheder divergerer, idet 

en CA og en ejerforening har forskellig juridisk form. En CA er et selskab, mens en 

ejerforening er en forening, jf. afsnit 5.1.1. og 5.2.1.  

 

• En CA både ejer og administrerer common parts, mens en ejerforening kun har til opgave 

at administrere de fælles bestanddele, som ejerlejlighedsejerne i stedet ejer i fællesskab, 

jf. afsnit 5.1.1. og 5.2.1.  

 

• En CA ledes af en board of directors, der kan bestå af udefrakommende, som ikke er unit-

holders, mens en ejerforening ledes af en bestyrelse, der udelukkende kan bestå af 

ejerlejlighedsejere, jf. afsnit 5.1.1.3. og 5.2.1.3.  

 

• CLRA bestemmer, at driften af en commonhold skal reguleres af en CCS, hvis indhold ikke 

må ændres eller erstattes. Selvom CCS er lovpligtig, kan CA vælge at tilføje local rules, så 

længe disse ikke er i modstrid med CCS’s bestemmelser, jf. afsnit 5.1.2.2. Dette står i 

stærk kontrast til danske forhold, idet EJLL kun indeholder få bestemmelser om driften af 

ejerforeningen og i stedet lader NV regulere driften. NV kan suppleres eller erstattes med 
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individuelle vedtægter, og den enkelte ejerforening har derfor stor indflydelse på indholdet 

af dens vedtægter, jf. afsnit 5.2.2.1. Grundet en CA’s juridiske form reguleres dens drift 

derudover af dens memorandum of association og articles of association, jf. afsnit 5.1.2.1. 

 

Vores første hypotese var, at den komparative analyse ville afsløre, at commonhold adskiller 

sig væsentligt fra ejerlejligheder grundet tilhørsforhold til forskellige retssystemer, mens vores 

tredje og modsatrettede hypotese var, at commonhold og ejerlejligheder ikke adskiller sig 

væsentligt fra hinanden grundet afsmitning de europæiske lande imellem, jf. afsnit 1.1. Alt i 

alt mener vi, at den komparative analyse delvist bekræfter både første og tredje hypotese, idet 

der, som ovenfor illustreret, både eksisterer ligheder og forskelle mellem commonhold og 

ejerlejligheder. Analysen har dog påvist, at der eksisterer flere og mere grundlæggende 

forskelle end ligheder, hvorfor vi mener, at den første hypotese er mere korrekt end den 

tredje.  

 

Vi har altså på baggrund af den komparative analyse fået svar på problemformuleringens 

første del og første og tredje hypotese. I det følgende kapitel vil vi søge at finde svar på 

problemformuleringens anden del samt undersøge, om anden og fjerde hypotese kan be- eller 

afkræftes. Derfor vil vi på baggrund af de påviste ligheder undersøge, om der eksisterer 

danske ækvivalente termer, der kan anvendes som oversættelse af commonhold-termer. 

Derudover vil vi undersøge om de konstaterede forskelle giver anledning til 

oversættelsesmæssige udfordringer ved oversættelse af commonhold-termer til dansk grundet 

manglende eller delvis ækvivalens. Til dette formål har vi på baggrund af den komparative 

analyse udvalgt ti termer, jf. 4.3 og 5.3, som vil blive genstande for en terminologisk 

undersøgelse, jf. 7.8. 
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“Each national law constitutes an independent legal system with its own terminological apparatus, 

underlying conceptual structure, rules of classification, sources of law, methodological approaches 

and socio-economic principles”.       

7. Terminologisk undersøgelse 

I den komparative analyse blev det påvist, at der mellem commonhold og ejerlejligheder 

eksisterer en række ligheder og forskelle. På baggrund af den komparative analyse har vi 

udvalgt ti commonhold-termer, som vil danne grundlag for en terminologisk undersøgelse. Den 

terminologiske undersøgelse vil udmunde i en termbase indeholdende oversættelsesforslag 

udarbejdet på baggrund af en diskussion af ækvivalens, oversættelsesstrategier og andres 

oversættelsesforslag. For at kunne komme med oversættelsesforslag til de ti termer, er det en 

nødvendighed at have et dybdegående kendskab til juridisk sprog og oversættelse, herunder 

ækvivalens og oversættelsesstrategier. Da vi anvender den terminologiske metode, jf. afsnit 

1.3. vil vi også, for at kunne udarbejde oversættelsesforslag, udfærdige begrebssystemer for 

at afdække termernes indbyrdes relationer på både engelsk og dansk og afdække ækvivalens 

eller mangel på samme mellem de engelske og danske termer.  

 

For at overskueliggøre vores oversættelsesforslag og kommentarer i en termbase, vil vi gøre 

brug af programmet i-Term. Derudover vil vi anvende i-Terms grafiske modul i-Model, hvori vi 

vil udarbejde begrebssystemerne. I dette kapitel vil vi derfor redegøre for ovennævnte emner 

og i-Term. 

 

7.1. Juridisk sprog og oversættelse 

Juridisk sprog er det fagsprog, der volder størst problemer ved oversættelse. Dette skyldes, at 

juridisk sprog er kendetegnet ved en særegen terminologi, syntaks, pragmatik og stil (Cao 

(2007):20). Derudover skyldes sværhedsgraden ved juridisk oversættelse, at juridisk sprog er 

knyttet til et specifikt lands retssystem, som afspejler landets historie og kultur og adskiller sig 

fra andre landes retssystemer og dertilhørende terminologi, jf. afsnit 1.1. Juridisk sprog er 

dermed ikke universelt i modsætning til naturvidenskabelige sprog, der indeholder begreber, 

som er velkendte for landes befolkninger verden over (Cao (2007):23). Susan Šarčević 

karakteriserer landes retssystemer således: 

(Cao (2007):24) 

 

Dette medfører store komplikationer, når der oversættes mellem forskellige sprog, kulturer og 

retssystemer. Hvor store komplikationer oversætteren møder, afhænger i høj grad af, hvor 

stor forskel, der er mellem de involverede landes retssystemer. Oversættelse mellem dansk og 



Commonhold og ejerlejligheder – en komparativ analyse af commonhold set i lyset af 
ejerlejligheder og en terminologisk undersøgelse af udvalgte engelske termer 

 

47 

 

“A cultural mediator is a person who facilitates communication, understanding and action between 

persons or groups who differ with respect to language and culture. The role of the mediator is 

performed by interpreting the expressions, intentions, perceptions, and expectations of each cultural 

group to the other, that is, by establishing and balancing the communication between them”.   

“Når udtryk i originaltekst og oversættelse – alt taget i betragtning – har ”samme værdi”, dvs. kan 

fungere ligeværdigt i den oprindelige kontekst og i den nye kontekst”.   

engelsk juridisk sprog er særligt udfordrende, eftersom Danmark og England tilhører hver 

deres retsfamilie, jf. afsnit 1.1. Disse forskelle medfører, at begreber, der forekommer i det 

engelske retssystem, ikke nødvendigvis uden videre kan overføres til det danske retssystem. 

Oversætterens udfordring er altså uoverensstemmelser mellem kildesprogets og målsprogets 

retssystemer, og hun skal derfor overkomme kulturelle barrierer for at få kildetekstens 

budskab igennem til måltekstens modtager. Man kan derfor tale om, at oversætteren er en 

kulturel formidler, der af Stephen Bochner defineres som:  

(Katan (2004):17) 

 

Derfor mener vi, at det er en forudsætning for oversætterens evne til at formidle kildetekstens 

budskaber og begreber, at hun har en tilbundsgående viden om begge landes retssystemer. 

Denne viden gør hende i stand til at forstå kildeteksten og identificere de kulturelle 

uoverensstemmelser. Dette skal oversætteren bruge til at afdække, hvor modtager har 

kulturforårsagede huller i sin referenceramme og derfor ikke vil være i stand til at forstå 

kildetekstens kulturbundne begreber. Når disse huller er afdækkede, ved oversætteren, hvor 

hun skal sætte ind for at bygge bro over de kulturelle huller og dermed hjælpe modtageren til 

en bedre forståelse. 

 

7.1.1. Ækvivalens 

Som man kan udlede af ovenstående afsnit, er ækvivalens et centralt emne i forbindelse med 

juridisk oversættelse, og i dette speciale definerer vi begrebet således:      

(Lundquist (2005):112)    

     

Særligt inden for juridisk sprog, der er så kulturelt bundet til et lands retssystem, er det 

nødvendigt at vurdere om juridiske termer finder ækvivalenter i målsproget. Uden en sådan 

vurdering anser vi det for umuligt at udarbejde en oversættelse, der til fulde overbringer 

kildetekstens budskab til modtager. Vi erkender dog, at det kan være svært at finde 

ækvivalente termer i målsproget, når der oversættes fra ét retssystem til et andet, hvilket 

stiller oversætteren over for udfordringer i sin søgen efter ækvivalenter.  
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2. Overlapning                                               

                                                                       
A = a1, a2, a3, a4                                                                              

B = b1, b2, b3                                                                                    

                                                                   

1. Fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens               

                                                                                   
A = a1, a2, a3, a4                                                                           

B = b1, b2, b3, b4                                                              

                                                      

3. Inklusion                                                

                                                                                     
A = a1, a2, a3, a4                                                                        

B = b1, b2, b3, b4                                                                                                 

             

4. Manglende begrebsmæssig ækvivalens                

                                                                              
A = a1, a2, a3, a4                                                                                 

B = b1, b2, b3, b4                                                                 

                                                           

“In translation, due the differences in legal systems, many of the legal terms in one language do not 

correspond to terms in another, the problem of non

translation”.   

Deborah Cao anfører da også, at:   

 

Som hjælp til at overskueliggøre graden af ækvivalens eller mangel på samme mellem to 

sprog kan oversætteren anvende en ækvivalensmodel. Der

der alle indeholder forskellige gradbøjningskriterier

Helmut Felbers model til at illustrere graden af ækvivalens. Felber anvender 

inddelingsgrader; fuldstændig begrebsmæssig æk

begrebsmæssig ækvivalens. Vi 

inddelingsgrader illustrerer ækvivalens på en logisk og overskuelig måde. Derudover 

indeholder den, i modsætning til flere 

begrebsmæssig ækvivalens. I vores øjne er 

opfattelse, at juridiske begreber 

 
 Figur 3: Felbers ækvivalensmodel
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                          A x B 

                                          a1 = b1 
4                                                                                                  a2 = b2                                                   

                                                                                            a3 = b3 
                                                  a4 ≠ b4 

1. Fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens                  A = B  

                                                                                     a1 = b1 
4                                                                                                        a2 = b2                                                   
4                                                                                                      a3 = b3 

                                                                                      a4 = b4 

                                A > B 

                                           a1 = b1 
4                                                                                                              a2 = b2                                                   
4                                                                                                            a3 = b3 

 a4 = Ø 

4. Manglende begrebsmæssig ækvivalens                  A ≠ B 

                                                                                a1 ≠ b1 
4                                                                                                      a2 ≠ b2                                       
4                                                                                                 a3 ≠ b3 

                                                                               a4 ≠ b4 

“In translation, due the differences in legal systems, many of the legal terms in one language do not 

another, the problem of non-equivalence, a major source of difficulty in 

A

Cao anfører da også, at:    

Som hjælp til at overskueliggøre graden af ækvivalens eller mangel på samme mellem to 

sprog kan oversætteren anvende en ækvivalensmodel. Der findes mange ækvivalensmodeller, 

der alle indeholder forskellige gradbøjningskriterier for ækvivalens. Vi har valgt at benytte 

Felbers model til at illustrere graden af ækvivalens. Felber anvender 

fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens, overlapning, inklusion og ingen 

begrebsmæssig ækvivalens. Vi anvender denne model, da vi mener, at den med sine kun fire 

inddelingsgrader illustrerer ækvivalens på en logisk og overskuelig måde. Derudover 

lder den, i modsætning til flere andre ækvivalensmodeller, inddelingsgraden fuld

begrebsmæssig ækvivalens. I vores øjne er denne ækvivalensgrad nødvendig, da det er vores 

juridiske begreber på to sprog, om end sjældent, kan være fuldt ækvivalente

: Felbers ækvivalensmodel 

(Kilde: Egen figur på baggrund af Kewley-
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A B

A & B

“In translation, due the differences in legal systems, many of the legal terms in one language do not 

equivalence, a major source of difficulty in 

B

A

B

A

(Cao (2007):20) 

Som hjælp til at overskueliggøre graden af ækvivalens eller mangel på samme mellem to 

findes mange ækvivalensmodeller, 

. Vi har valgt at benytte 

Felbers model til at illustrere graden af ækvivalens. Felber anvender fire 

vivalens, overlapning, inklusion og ingen 

denne model, da vi mener, at den med sine kun fire 

inddelingsgrader illustrerer ækvivalens på en logisk og overskuelig måde. Derudover 

inddelingsgraden fuldstændig 

nødvendig, da det er vores 

kan være fuldt ækvivalente.  

-Draskau (1994):100) 
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I figuren forstås ”A”, som termen på det ene sprog og ”B” som termen på det andet sprog. 

”a1”, ”a2”, ”a3” og ”a4” samt ”b1”, ”b2”, ”b3”, og ”b4” angiver henholdsvis term As og term Bs 

karakteristiske træk. Man taler om fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens, når begreberne 

bag to termer på forskellige sprog ligger så tæt op ad hinanden, at de kan betragtes som 

værende ækvivalente. I figuren er dette angivet med et ”=” (lig med), der betyder, at alle 

term As og term Bs karakteristiske træk stemmer overens. Overlapning ses, når to termer på 

to sprog har en del fællestræk, men også adskillende karakteristiske træk, der bevirker, at der 

ikke kan konstateres fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens. Dette er i figuren angivet med 

”x”, og det angives endvidere ved hjælp af ”a4 ≠ b4”, at disse karakteristiske træk ikke er ens. 

Inklusion forekommer, når et begrebs karakteristiske træk på ét sprog er indeholdt i et begreb 

på et andet sprog, som indeholder et eller flere yderligere karakteristiske træk. Dette er i 

figuren illustreret ved, at term B er indeholdt i term A, hvilket er angivet med ”>” (større end), 

og det ses ved ”a4=Ø”, at term A indeholder et karakteristisk træk, som ikke er gældende for 

term B, idet ”Ø” angiver en tom mængde. Ingen begrebsmæssig ækvivalens indebærer, at 

begreberne bag to termer på to forskellige sprog ikke har nogen fællestræk og derfor på ingen 

måde kan sammenlignes. Dette ses i figuren ved ”≠” (forskellig fra), der angiver, at alle term 

As og term Bs karakteristiske træk er forskellige.  

 

Til diskussion af oversættelsesforslag til de ti udvalgte commonhold-termer vil vi vurdere, 

hvilken af de fire inddelingsgrader termerne og de danske nærmeste ækvivalente termer hører 

under og i tilfælde af overlapning eller inklusion diskutere mængden og vigtigheden af 

fællestræk og adskillende karakteristiske træk for derefter at komme frem til, om den ene 

term kan anvendes som oversættelse af den anden term, jf. afsnit 7.8.  

 

7.1.2. Oversættelsesstrategier 

For at kunne udarbejde en vellykket oversættelse er det en nødvendighed, at oversætteren 

gør sig oversættelsesstrategiske overvejelser. Kan en term fra kildesproget ikke oversættes 

med en term fra målsproget, enten i tilfælde af manglende begrebsmæssig ækvivalens eller en 

meget lille grad af overlapning eller inklusion, må oversætteren ty til alternative 

oversættelsesstrategier, hvorunder overvejelser om kildesprogs- og målsprogsorientering 

indgår. 

  

7.1.2.1. Kildesprogs- og målsprogsorientering 

Spørgsmålet om kildesprogs- og målsprogsorientering indebærer, at oversætteren ud fra 

overvejelser om tekstens funktion og modtager og hans referenceramme, tager stilling til, om 

hun vil læne sin oversættelse op ad det univers, kildeteksten opererer i, eller om hun vil læne 
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Kildesprogsorientering: 

”The translator can choose a source language orientation. This means that the translator does 

not make her translation look like an original target language document, but instead chooses 

to bias her translation towards the source language community by imitating the way in which 

the source language document is designed and by seeking to transfer semantically or near-

literally the linguistic choices initially made by the source text producer. This means that there 

is a much higher degree of resemblance with the source text”. 

 

Målsprogsorientering: 

“The translator can choose a target language orientation. This means that the translator tries 

to make her text look as much as possible like an original target language document. 

Consequently, she will bias her translation towards the target language community by imitating 

the way in which parallel documents are designed in the target language community and by 

“borrowing” linguistic material from such parallel texts in her translation. In this case, then, 

there is little resemblance with the source text”. 

”His task is to remain true to the source text and to approximate it as closely as possible with his 

translation. Legal translation does not entail translation into a different legal system, but into 

another language. If the translator were to choose terms of art exclusively from the legal system 

of the receptor, he would be referring to the ”wrong” legal system. This would inevitably lead to 

confusion of the reader. This reader, accustomed to a different system, will automatically approach 

the text from his own frame of reference”. 

sin oversættelse op ad det univers, måltekstens modtager tilhører. Oversætteren står altså 

over for følgende to valgmuligheder: 

(Faber (2002):16-17) 

 

Ønsker man at blive klog på, hvilken orientering, der er mest hensigtsmæssig ved 

oversættelse af juridiske tekster, er der ikke megen hjælp at hente hos 

oversættelsesteoretikerne. Dette skyldes, at forskellige oversættelsesteoretikeres holdninger 

til, hvilken orientering, der er at foretrække er vidt forskellige. Da juridiske tekster er 

rodfæstet i et unikt retssystem, mener tilhængere af kildesprogsorientering, at det er vigtigt, 

at translatøren læner sig så meget op ad kildeteksten som muligt for at fastholde 

oversættelsen i det system, den opererer i (Hjort-Pedersen (1994):97). En varm fortaler for 

kildesprogsorientering W. Rayar udtaler om oversætterens rolle: 

    

                                                                                    (Rayar (1988):452) 
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”The objective is to approach the TL [target language] reader within his socio-cultural framework 

and to convey new political and legal ideas through a translated statutory text which uses – as 

much as possible – familiar linguistic elements”. 

Rayar mener i lighed med andre tilhængere af kildesprogsorientering, at netop denne 

orientering bør anvendes af hensyn til modtager. Dette skyldes, at modtager, når han i 

oversættelsen støder på lingvistisk materiale, som han grundet sit tilhørsforhold til en andet 

retssystem ikke er vant til at afkode, gøres opmærksom på, at det retssystem kildeteksten 

opererer i ikke svarer til hans lands retssystem (Hjort-Pedersen (1994):98).     

 

Tilhængere af målsprogsorientering, heriblandt Juliane House, B. Kielar og Šarčević har et 

andet billede af, hvad der gavner modtager, da de mener, at modtager er bedst tjent med, at 

oversættelsen tilpasses hans referenceramme. Ifølge House er det oversætterens opgave at 

placere et kulturelt filter mellem kildeteksten og målteksten og at se kildeteksten med 

modtagers øjne (Hjort-Pedersen (1994):91). Kielar anfører om målsprogsorientering:   

(Šarčević (1988):456) 

 

I stedet for at gengive det lingvistiske materiale fra kildeteksten i oversættelsen mener 

tilhængerne af målsprogsorientering, at den bedste måde, hvorpå man sikrer forståelse hos 

modtager, er ved, at oversætteren låner lingvistisk materiale fra målsproglige paralleltekster. 

På denne måde møder modtageren formuleringer, han er vant til at afkode, og der er dermed 

ingen forståelsesmæssige udfordringer.  

 

Overordnet set kan vi tilslutte os standpunkterne fremført af begge grupper af 

oversættelsesteoretikere, men samtidig mener vi, at der er fordele og ulemper ved både 

kildesprogs- og målsprogsorientering. Hvis oversætteren ønsker at minimere risikoen for at 

forvrænge kildetekstens budskab, er en kildesprogsorientering et godt udgangspunkt. Dog er 

der risiko for, at budskabet i målteksten går tabt, da udeblivelsen af lingvistisk materiale, 

modtager er vant til at afkode, bevirker, at han har svært ved at forstå målteksten. Ved en 

målsprogsorientering undgås dette, da modtager herigennem præsenteres for lingvistisk 

materiale, han genkender. På den anden side risikerer oversætteren ved målsprogsorientering 

at fortolke kildeteksten, hvilket kan resultere i, at modtager får et fejlagtigt billede af det 

retssystem kildeteksten opererer i, og at budskabet dermed ikke går klart igennem. 

 

I modsætning til begge grupper af oversættelsesteoretikere er det vores holdning, at man ikke 

sort/hvidt kan prioritere den ene strategi frem for den anden. Vi mener, at valg af strategi altid 
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1. Direkte overførsel af kildesprogstermen til målteksten (lån). Eventuelt kan begrebet forklares i 

en parentes eller fodnote ved hjælp af en ordret oversættelse eller en henvisning som for 

eksempel ”jf…”. 

 
2. Omskrivning af kildesprogsbegrebet i målteksten (parafrasering). 

 
3. Dannelse af neologisme. Man benytter altså en term i målteksten, der ikke findes i målsproget. 

må bero på en stillingtagen til adskillige faktorer såsom tekstens funktion og modtager og hans 

referenceramme. Det skal også pointeres, at en oversætter ikke udelukkende behøver at 

anvende én strategi, men sagtens kan anvende begge strategier i samme oversættelse.     

  

7.1.2.2. de Groot og Šarčevićs alternative oversættelsesstrategier 

Mange oversættelsesteoretikere har udarbejdet strategier til, hvordan man kan overkomme 

ækvivalensproblemer, hvoraf de fleste læner sig op ad hinanden, og alle mere eller mindre 

eksplicit tager udgangspunkt i kildesprogs- og målsprogsorientering. Blandt disse vil vi uddybe 

Gerard-René de Groots og Šarčevićs oversættelsesstrategier, da de supplerer hinanden og i 

vores øjne beskæftiger sig med relevante oversættelsesstrategier, der kan anvendes inden for 

juridisk sprog. 

 

7.1.2.2.1. de Groot 

de Groot oplister følgende tre alternative oversættelsesstrategier12, der kan anvendes, når der 

ikke findes acceptable ækvivalenter i målsproget: 

(deGroot (1999):27) 

7.1.2.2.1.1. Lån 

de Groots første strategi er lån, hvor kildesprogstermen overføres uforandret til målteksten. 

Dog er han ikke selv stor tilhænger af strategien, hvilket han begrunder med, at målet med en 

oversættelse er at gøre en tekst forståelig for en modtager, der ikke behersker det sprog, den 

oprindeligt er skrevet på, og at dette mål forsømmes, hvis en term ikke oversættes (de Groot 

(1999):27-28). Vi deler ikke til fulde de Groots overbevisning om, at målet med en 

oversættelse forsømmes ved direkte overførsel af en kildesprogsterm til målsproget. Vi er 

enige i, at en direkte overførsel, der ikke efterfølges af en forklaring, ikke er anvendelig. Dog 

mener vi, at en direkte overførsel kan forsvares og ligefrem foretrækkes, hvis den efterfølges 

af en forklaring i en parentes eller fodnote. En direkte overførsel af kildesprogstermen tjener 

det formål, at den kulturbundne kildesprogsterm introduceres for modtager. Dette bevirker for 

det første, at misforståelser undgås, idet modtageren gøres opmærksom på, at begrebet ikke 
                                           
12 Vi har oversat de Groots oversættelsesstrategier fra tysk til dansk.  
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finder paralleller i hans lands retssystem. For det andet bevirker introduktionen af termen, at 

modtager på et senere tidspunkt ved en eventuel fortsat beskæftigelse med emnet kan 

genkende termen i andre sammenhænge, eller at han ved kommunikation om emnet på 

fremmedsproget kender termen. Når en direkte overførsel af kildesprogstermen kombineres 

med en forklarende parentes eller fodnote sikres det, at modtager sættes ind i, hvad begrebet 

betyder. I vores øjne bør en forklarende parentes eller fodnote dog ikke, som de Groot 

foreslår, indeholde en ordret oversættelse, men snarere en definitionslignende forklaring af 

kildesprogstermen, da vi ikke mener, at en ordret oversættelse vil bringe modtager nærmere 

en forståelse, jf. afsnit 7.1.2.2.2.3. Et eksempel på lån er en direkte overførsel af commonhold 

association til en dansk måltekst. En sådan strategi kan uden forklarende parentes eller 

fodnote give anledning til manglende forståelse hos modtager, der uden kendskab til engelske 

forhold, ikke har en chance for at vide, hvad der menes. Hvis den derimod efterfølges af en 

definitionslignende forklaring, vil modtager for det første få introduceret kildesprogstermen og 

for andet blive sat ind i, hvad begrebet dækker over, hvilket sikrer forståelse af termen hos 

modtager. 

 

7.1.2.2.1.2. Parafrasering 

Som en anden oversættelsesstrategi nævner de Groot parafrasering, men da vi beskæftiger os 

med isolerede termer i termbasen og parafrasering anvendes i forbindelse med omskrivning af 

flere ord eller hele sætninger (Dragsted (2006):35), vil vi ikke anvende denne strategi, hvorfor 

vi ikke vil kommentere på brugen parafrasering.  

 

7.1.2.2.1.3. Neologisme 

de Groots tredje strategi er dannelsen af en neologisme13, og han påpeger i forbindelse 

hermed, at en neologisme skal være forståelig for modtager og derfor ikke kan oversættes 

med oversætterens uforståelige selvopfundne ord. Ifølge de Groot er en fordel ved 

anvendelsen af en god neologisme, at oversætteren undgår, at modtager foranlediges til at 

tro, at et kulturbundent begreb fra målsproget findes tilsvarende i kildesproget (de Groot 

(1999):37). Eksempelvis vil en oversættelse af termen lejelejlighed til leasehold flat give 

anledning til misforståelser, da en engelsk modtager vil foranlediges til at tro, at leasehold 

findes tilsvarende i Danmark. Ved at anvende en neologisme såsom rented flat undgås disse 

misforståelser, og selvom neologismen ikke indgår i den engelske juridiske terminologi, spores 

modtager alligevel ind på, hvad termen betyder. I vores øjne kan neologismer altså være en 

                                           
13 Ved en neologisme forstås: A newly created term or a term that has been given a new meaning (“Neologism” (-)). 
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Målsprogsorienterede ækvivalenter 

1. Neutral målsprogsorienteret ækvivalent 

Formålet med denne strategi er at oversætte kildesprogstermen med en neutral 

målsprogsorienteret ækvivalent, der overfører kildesprogstermens mening uden at risikere, 

at den misforstås og identificeres med et eksisterende begreb i målsproget, der ikke har 

samme betydning som kildetekstens term.  

 
Kildesprogsorienterede ækvivalenter 

2. Lån 

Denne strategi involverer, at termen fra kildesproget overføres uforandret til målsproget.  

 
3. Ordret oversættelse 

Denne strategi omfatter, at oversætteren oversætter kildesprogstermen ordret. Dette kan 

forsvares, så længe oversættelsen er grammatisk korrekt og ikke lyder absurd. Derudover 

er en ordret oversættelse kun acceptabel, hvis kildesprogstermen er semantisk motiveret 

eller selvforklarende. Hvis disse to krav til kildesprogstermen er overholdt, vil en ordret 

oversættelse kunne give modtageren, som ikke er bekendt med kildetekstens univers, en 

idé om termens betydning. Hvis ikke kildesprogstermen er semantisk motiveret og åbenlys 

og alligevel oversættes ordret, frembringer oversættelsen ingen associationer hos 

modtageren, da den ikke siger vedkommende noget.  

 
Hvis translatøren vælger at benytte denne strategi, desuagtet at kildesprogstermen er 

semantisk umotiveret eller ikke er selvforklarende, er det hendes opgave at tilvejebringe 

forklarende oplysninger, der kan få kildesprogstermens mening frem til modtageren. De 

forklarende oplysninger kan placeres i selve teksten, i parenteser, i fodnoter eller i 

ordlister.   

fornuftig løsning på ækvivalensproblemer, så længe oversætterens neologismer er 

selvforklarende og hjælper modtager til den rette forståelse af kildesprogsbegrebet. 

  

7.1.2.2.2. Šarčević 

Ifølge Šarčević skal en oversætter kun gribe til kildesprogsorienterede ækvivalenter, hvis det 

er umuligt at finde en fyldestgørende målsprogsorienteret ækvivalent (Šarčević (1988):457). 

Šarčević oplister tre oversættelsesstrategier14, der er opstillet i prioriteret rækkefølge ud fra et 

meget eksplicit hensyn til kildesprogs- og målsprogsorientering: 

 

(Šarčević (1988):456-459) 

                                           
14 Vi har oversat Šarčevićs oversættelsesstrategier fra engelsk til dansk. 
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7.1.2.2.2.1. Neutral målsprogsorienteret ækvivalent 

Šarčevićs første strategi er at oversætte en kildesprogsterm med en neutral 

målsprogsorienteret ækvivalent, der overfører kildesprogstermens generelle betydning uden, 

at den neutrale målsprogsorienterede ækvivalent forveksles med en allerede eksisterende 

term på målsproget med et andet begrebsindhold (Šarčević (1988):456). Dette, mener vi, kan 

være en fornuftig løsning, idet man ved hjælp af en neutral og ikke-kulturbunden term eller 

vending kan gøre en term, der er ukendt for modtager forståelig, om end 

oversættelsesforslaget ikke har en juridisk betydning i målsproget. Eksempelvis vil en 

oversættelse af local rules til tillægsvedtægter være en neutral målsprogsorienteret 

ækvivalent. Skønt tillægsvedtægter ikke har en juridisk betydning, informerer den modtager 

om, at der er tale om et sæt vedtægter uden, at den fejlagtigt forveksles med et velkendt 

kulturbundent begreb såsom individuelle vedtægter. 

 

7.1.2.2.2.2. Lån 

Som sin anden strategi beskæftiger Šarčević sig, ligesom de Groot, med strategien lån. Hun 

fraråder dog denne strategi i forbindelse med oversættelse af juridiske tekster. Dette skyldes, 

at kun modtagere med et grundigt kendskab til kildetekstens univers er i stand til at forstå den 

direkte overførte term, som derfor kun bør anvendes, hvis dens betydning kan udledes af 

konteksten (Šarčević (1988):458). I modsætning til de Groot nævner Šarčević ikke 

muligheden for at kombinere lånet med en forklarende fodnote eller parentes, hvilket vi 

mener, er en mangel ved Šarčevićs strategi, da lån med efterfølgende forklaring, jf. 

7.1.2.2.1.1., kan sikre, at misforståelser elimineres.  

 

7.1.2.2.2.3. Ordret oversættelse 

Nederst på Šarčevićs prioriteringsliste er ordret oversættelse, der omfatter, at 

kildesprogstermen oversættes direkte. Vi er enige med Šarčević i, at en ordret oversættelse 

kun er acceptabel, hvis kildesprogstermen er semantisk motiveret eller selvforklarende. Vi er 

dog af den holdning, at juridiske termer næsten aldrig, hvis overhovedet, kan oversættes 

ordret, da juridiske termer i vores øjne sjældent er selvforklarende især ikke for personer, der 

tilhører andre retssystemer. En ordret oversættelse af en kulturbunden term vil ikke vække 

associationer hos modtageren, hvorfor kildetekstens budskab vil gå tabt. Ifølge Šarčević kan 

oversætteren, hvis kildesprogstermen er semantisk umotiveret eller ikke er selvforklarende, 

kombinere den ordrette oversættelse med forklarende oplysninger. I vores øjne er en ordret 

oversættelse, der ikke giver mening for modtager ikke en acceptabel løsning, selvom den 

efterfølgende forklares. Et eksempel på en ordret oversættelse af termen commonhold er 
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fælleshold, der hverken er semantisk motiveret eller selvforklarende. Da fælleshold ikke er et 

eksisterende ord på dansk, vil det ikke vække associationer hos modtager, og selvom den 

efterfølges af en forklarende parentes eller fodnote, vil brugen af fælleshold grundet de 

manglende associationer være uacceptabel.   

 

Selvom vi ikke kan tilslutte os alle elementer af henholdsvis de Groots og Šarčevićs alternative 

oversættelsesstrategier, er vi efter at have diskuteret deres strategier kommet frem til en 

erkendelse af, hvordan man i vores øjne bedst tackler ækvivalensproblemer. Denne erkendelse 

vil vi drage nytte af i forbindelse med vores diskussion af oversættelse af de udvalgte ti termer 

i den terminologiske undersøgelse, jf. afsnit 7.8.  
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7.2. Terminologisk metode 

For at kunne besvare vores problemformulering, efterprøve vores hypoteser og nå vores mål 

om at udarbejde en termbase vil vi anvende den terminologiske metode og fravælger dermed 

den leksikografiske metode, jf. afsnit 1.3. Da kendskab til termer og begreber er grundstenene 

for en terminologisk behandling, vil vi derfor som det første beskrive disse.  

 

7.2.1. Term og begreb 

En term anvendes i fagkommunikation, tilhører et bestemt emne og har en afgrænset 

betydning. Den kan oftest defineres præcist i modsætning til almensproglige ord, der tit har en 

upræcis betydning eller flere forskellige betydninger. En term er et sprogligt tegn og består af 

en udtryksside og en indholdsside. Udtrykket er den skrevne repræsentation af termen 

(ordet), mens indholdet er selve begrebet.  

 

Begrebet udgøres af et antal karakteristiske træk, som giver oplysninger om for eksempel 

formål og funktion. Mens nogle træk er med til at bestemme indholdet i et begreb, er andre 

træk ikke afgørende for begrebet. Disse kaldes henholdsvis adskillende og supplerende 

karakteristiske træk. De adskillende karakteristiske træk medtages i en definition af begrebet, 

hvorimod de supplerende træk ikke medtages. Ét udtryk kan godt have flere begreber, hvilket 

eksempelvis er tilfældet for udtrykket unit-holder, der har to forskellige betydninger inden for 

henholdsvis commonhold og investering. Imidlertid kan én term kun have ét begrebsindhold, 

og derfor er der i tilfældet unit-holder tale om to forskellige termer (Madsen (1999):13-17).             

 

Relationerne mellem en term og dens udtryk og begreb kan illustreres således:  

 

Figur 4: Relationerne mellem term, udtryk og begreb 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(Kilde: Egen figur på baggrund af Madsen (1999):16) 

Term 

Begreb Udtryk 

Supplerende træk Adskillende træk 

Karakteristiske træk 
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Opslagsord 
 

- betydning 1 
- betydning 2 

Begreb 
(betydning 1 som 

fremgår af definitionen) 
 

- evt. synonymt udtryk 1 
- evt. synonymt udtryk 2 

Begreb 
(betydning 2 som 

fremgår af definitionen) 
 

- evt. synonymt udtryk 1 
- evt. synonymt udtryk 2 

7.2.2. Artikelstruktur i den terminologiske metode 

Artikelstrukturen, der kendetegner henholdsvis leksikografi og terminologi er forskellig. Hvor 

leksikografiske artikler har fokus på ordet, har terminologiske artikler fokus på begrebet. Dette 

kommer til udtryk ved, at leksikografiske artikler indeholder ét opslagsord, hvortil der kan 

knyttes flere betydninger med dertilhørende oversættelser og eksempler, mens terminologiske 

artikler indeholder oplysninger om ét begreb, hvor det centrale ikke er ordet, men definitionen.  

 

Forskellen mellem leksikografiske og terminologiske artikler kan illustreres således: 

 

Figur 5: Artikelstruktur 

   Leksikografisk artikel                                        Terminologiske artikler 

 

 

 

 

 

(Kilde: Egen figur på baggrund af Madsen (1999):131) 

 

Man vil eksempelvis ved opslag af unit-holder i en leksikografisk artikel finde mindst to 

forskellige betydninger med hver deres oversættelse: 1. ejer af en unit i en commonhold og 2. 

indehaver af et investeringsbevis. I en terminologisk termbase vil disse to betydninger af unit-

holder (dvs. de to begreber) findes i hver deres artikel med hver deres definition og eventuelle 

synonyme udtryk, og der vil i hver enkelt artikel ikke være henvisning til den anden betydning 

af ordet. Dette er illustreret i figur 6, hvor forskellen på leksikografiske og terminologiske 

artikler ved hjælp af det nævnte eksempel tydeligt fremgår.    

 

Figur 6: Eksemplificeret artikelstruktur 

               Leksikografisk artikel                                       Terminologiske artikler 

 

 

 

 

 

 

 

(Kilde: Egen figur på baggrund af ”Håndbog i begrebsarbejde” (2006):9) 

Unit-holder 
 

- 1 Ejer af en unit i en  
     commonhold 
 
- 2 Indehaver af et   
     investeringsbevis 

Unit-holder 
(ejer af en unit i en 
commonhold) 
 

Unit-holder 
(indehaver af et 
investeringsbevis) 
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Hvis der er tale om en termbase, der kun indeholder begreber fra et specifikt emneområde, vil 

kun de begreber, der er relevante for emnet, være indeholdt i termbasen. Da vores termbase 

kun vedrører emnet commonhold, vil vi derfor i forbindelse med polyseme termer udelukkende 

behandle termer, der vedrører dette emne. Tager man udgangspunkt i ovennævnte eksempel 

vil det altså kun være muligt at finde en artikel med begrebet unit-holder i betydning 1, da 

betydning 2 er irrelevant. 

 

7.2.3. Begrebssystemer 

Ved bearbejdning af et specifikt emneområdes terminologi er det hensigtsmæssigt at 

systematisere begreberne i begrebssystemer på basis af deres karakteristiske træk for at få et 

overblik over deres indbyrdes relationer. Ud over at give et overblik over begrebernes 

relationer giver begrebssystemerne et godt grundlag for udarbejdelse af korrekte definitioner 

og for påvisning eller afvisning af ækvivalens (Madsen (1999):20 og ”Håndbog i 

begrebsarbejde” (2006):10).  

 

7.2.3.1. Overbegreber, underbegreber og sideordnede begreber 

I begrebssystemer kaldes relaterede begreber enten: 

   

• overbegreb, dvs. et begreb, der befinder sig på et højere niveau i begrebssystemet end 

det aktuelle begreb. Eksempelvis er rules et overbegreb til commonhold community 

statement, jf. afsnit 7.6.1.2.  

 
• underbegreb, dvs. et begreb, der befinder sig på et lavere niveau i begrebssystemet end 

det aktuelle begreb. Eksempelvis er commonhold community statement et underbegreb til 

rules, jf. afsnit 7.6.1.2. 

 
• sideordnede begreber, dvs. begreber på samme niveau i begrebssystemet, som har det 

samme overbegreb. Eksempelvis er interior maintenance og exterior maintenance 

sideordnede begreber og har overbegrebet maintenance, jf. afsnit 7.6.1.2. (Madsen 

(1997):5). 

 

7.2.3.2. Relationsarter 

Begreber, der optræder inden for et specifikt emneområde, er indbyrdes relaterede, idet de 

udgør over- og underbegreber, helheds- og delbegreber, begreber i et tidsforløb eller er 

relaterede på anden vis. Begreberne indgår derfor enten i generiske relationer, del-

helhedsrelationer, temporale relationer eller andre relationer, herunder associative relationer, 
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og de illustreres alle forskelligt i et begrebssystem. Et begrebssystem kan sagtens indeholde 

mere end én relationsart, hvilket også ses i specialets begrebssystemer, jf. 7.6. I dette 

speciale anvendes relationsarterne generiske relationer, del-helheds-relationer og andre 

relationer, hvorfor kun disse tre vil blive uddybet (Madsen (1999):21-28).  

 

7.2.3.2.1. Generiske relationer 

Der er tale om en generisk relation mellem et overbegreb og et eller flere underbegreber, hvor 

underbegreberne udgør typer af overbegrebet. Eksempelvis er begreberne commonhold 

community statement, memorandum of association og articles of association underbegreber til 

begrebet rules, idet de udgør typer af overbegrebet, jf. afsnit 7.6.1.2. Et underbegreb har alle 

overbegrebets karakteristiske træk og mindst ét yderligere karakteristisk træk, der adskiller 

det fra andre sideordnede begreber (Madsen (1999):21 og 28). Generiske relationer illustreres 

grafisk ved hjælp af en paraplystruktur. I i-Model er paraplystrukturens grene grønne og ser 

således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.2.2. Del-helheds-relationer 

Der eksisterer en del-helheds-relation mellem begreber, som refererer til en helhed og dens 

bestanddele. I en del-helheds-relation har underbegrebet ikke træk tilfælles med 

overbegrebet, men der er snarere tale om, at underbegrebet refererer til en del af den entitet, 

som overbegrebet refererer til. Der findes flere typer af del-helheds-relationer, og de, der 

anvendes i forbindelse med dette speciale, er: 

 

• Bestanddelsrelationer 

Ved bestanddelsrelationer er der tale om en relation mellem begreber, der refererer til en 

helhed og dens funktionelt forskellige bestanddele. Helheden og bestanddelene kan være 

af materiel og immateriel art. Et eksempel på begreber, der indgår i en 

bestanddelsrelation, er commonhold, der udgør helheden og unit og common parts, der 

udgør bestanddelene, jf. afsnit 7.6.1.1.   
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• Mængde-element-relationer 

Der kan også eksistere en del-helheds-relation mellem begreber, hvor underbegrebet ikke 

refererer til en egentlig bestanddel, men snarere til en entitet, som indgår i eller hører til 

den entitet, som overbegrebet refererer til. Dette kaldes en mængde-element-relation og 

kan blandt andet omfatte en persons medlemskab eller andet tilhørsforhold til eksempelvis 

en forening, virksomhed eller gruppe. Der eksisterer for eksempel en mængde-element-

relation mellem overbegrebet commonhold association og dets underbegreber unit-holder 

og board of directors¸ jf. afsnit 7.6.1.1. (Madsen (1999):22-24). 

 

Del-helheds-relationer illustreres grafisk ved hjælp af en rivestruktur. I i-Model er 

rivestrukturens grene røde og ser således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3.2.3. Andre relationer – associative relationer 

Andre relationer omfatter en lang række sjældnere relationsarter, som ikke alle er klart 

definerede. I dette speciales begrebssystemer er der flere eksempler på relationsarten 

associative relationer, som karakteriserer begreber, som tematisk set er relaterede (Madsen 

(1999):26-27). I specialets begrebssystemer ses relationsarten mellem overbegrebet 

commonhold og dens underbegreber financing, rules og maintenance, jf. afsnit 7.6.1.2. I i-

Model illustreres de associative relationer grafisk ved hjælp af sorte grene med en kort tekst 

og en pil, der angiver, hvordan over- og underbegreb er relaterede. Grenene ser således ud: 
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7.2.3.3. Notationer 

For at synliggøre begrebernes relationer forsynes de med en notation i form af et tal, der i i-

Model placeres over begrebet i de blå bokse. I forbindelse med generiske relationer anvendes 

notation svarende til en decimalklassifikation, dvs. 1, 1.1, 1.1.1 osv. Ved del-helheds-

relationer anvendes en anden notation, idet punktummet er skiftet ud med bindestreg, dvs. 1, 

1-1, 1-1-1 osv. Der er ingen faste regler for, hvordan notationer gengives ved andre 

relationsarter (Madsen (1999):28-29). I dette speciale forsynes begreber, der er associativt 

relaterede til et overbegreb med et nyt tal, således at et begreb, hvis overbegrebs notation er 

1.2, forsynes med notationen 2. Begreber med to overbegreber forsynes med to notationer, 

der forbindes med tegnet ”+” (Madsen (1999):35). I i-Model illustreres notationerne i 

forbindelse med de tre anvendte relationsarter således: 

 

          Generisk relation                   Del-helheds-relation             Associativ relation 

 

Vi har udarbejdet to begrebssystemer for hvert sprog, som hænger sammen parvis og skal 

læses i forlængelse af hinanden. Det vil fremgå af notationerne, at begrebssystemerne hænger 

sammen to og to, idet notationerne 2, 3, 4 og 5 kun figurerer i begrebssystem EN01, mens der 

i begrebssystem EN02 er et spring fra notation 1 til notation 6, 7 og 8, jf. afsnit 7.6.1. og 

7.6.2.   

 

7.2.3.4. Inddelingskriterier og adskillende karakteristiske træk 

I begrebssystemer kan et overbegrebs inddeling i underbegreber ske ud fra forskellige 

inddelingskriterier, som har til formål at inddele sideordnede begreber i grupper. Dette ses i 

forbindelse med generiske relationer, hvor inddelingen er et krav og kan også i nogle tilfælde 

ses i forbindelse med del-helheds-relationer, om end det ikke er et krav.  Når disse 

inddelingskriterier inddrages i begrebssystemerne forbedres forståelsen af begrebernes 

indhold, og relationerne mellem dem tydeliggøres (Madsen (1999):30 og ”Håndbog i 

begrebsarbejde” (2006):12). Et eksempel, hvor et inddelingskriterium kan lette forståelsen, er 

i forbindelse med relationen mellem overbegrebet maintenance og underbegreberne interior 
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maintenance og exterior maintenance. De to sideordnede underbegreber adskiller sig fra 

hinanden med hensyn til, hvor vedligeholdelsen finder sted. Derfor er det oplagt at bruge 

”STED” som inddelingskriterium. Inddelingskriterier ved generiske relationer synliggøres i i-

Model ved hjælp af hvide bokse placeret over de forbindende grønne grene, hvori 

inddelingskriteriet er anført med store bogstaver. For at se, hvordan de sideordnede 

underbegreber adskiller sig fra hinanden anføres deres adskillende karakteristiske træk også i 

begrebssystemet (”Håndbog i begrebsarbejde” (2006):11-12). I dette tilfælde adskiller 

begreberne sig med hensyn til ”STED”, og begrebernes adskillende karakteristiske træk er 

derfor henholdsvis unit og common parts, da det er her, vedligeholdelsen finder sted, jf. afsnit 

7.6.1.2. Adskillende karakteristiske træk anføres i i-Model under underbegreberne således: 

”STED: unit”. Det ser således ud i-Term:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med del-helheds-relationer anføres inddelingskriterier og adskillende 

karakteristiske træk på samme måde som ved generiske relationer dog uden de hvide bokse 

over de forbindende røde grene. (Madsen (1999):34).  

 

7.2.3.5. Definitioner 

I forbindelse med udarbejdelse af begrebssystemer er det nødvendigt at udarbejde definitioner 

for alle behandlede begreber. Definitioner giver nemlig indsigt i et emneområde og dets 

begreber og gør det muligt at placere begreberne korrekt i forhold til andre begreber i et 

begrebssystem. Samtidigt er definitioner en forudsætning for en vurdering af, om to begreber 

på to forskellige sprog er ækvivalente og i tilfælde af kun delvis ækvivalens, om de 

pågældende termer kan anvendes som oversættelse af hinanden (Madsen (1999):74). 

 

Der findes mange metoder til udarbejdelse af definitioner, og vi vil i specialet anvende den 

anbefalede metode ved navn analysemetoden, som er baseret på en analyse af et begrebs 
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adskillende karakteristiske træk. Analysemetoden omfatter tre definitionstyper; 

indholdsdefinitioner, omfangsdefinitioner og bestanddelsdefinitioner. Udarbejdelse af 

definitioner i dette speciale vil ske ud fra indholdsmetoden dog med få tilpasninger. 

Indholdsdefinitioner består af en anførelse af nærmeste overbegreb efterfulgt af de 

karakteristiske træk, som adskiller begrebet fra sideordnede begreber. De adskillende 

karakteristiske træk vedrører oftest begrebets formål, funktion, anvendelse, udformning, 

placering, oprindelse osv. Udarbejdelse af indholdsdefinitioner forudsætter derfor, at der er 

udarbejdet begrebssystemer, så man herigennem kan finde frem til overbegreber samt 

sidestillede begreber (Madsen (1999):76-77 og Madsen (1997):18).     

 

Som nævnt ovenfor starter indholdsdefinitioner normalt med oplysning om overbegreber, men 

da disse oplyses under feltet ”Diagram” i vores termbase, er de ikke anført i definitionerne, 

som i stedet udelukkende tager udgangspunkt i de adskillende karakteristiske træk. Generelt 

for definitioner gælder det blandt andet, at de skal være kortfattede og ikke indeholde mere 

end én helsætning, starte med lille begyndelsesbogstav og afsluttes uden punktum. 

Definitioner må hverken indeholde for mange træk, som indsnævrer definitionen eller for få 

træk således, at den ikke bliver tilstrækkelig præcis (Madsen (1999):88-95 og Madsen 

(1997):20). 

 

7.3. i-Term 

Efter at have stiftet kendskab til i-Term i undervisningen på cand.ling.merc.-studiet, har vi 

valgt at anvende dette program i specialet til udarbejdelse af vores termbase, da det er meget 

logisk bygget op og enkelt at bruge, jf. afsnit 1.3. i-Term er udviklet af DANTERMcentret ved 

Copenhagen Business School og er tilgængelig via internettet på hjemmesiden www.i-term.dk.  

 

i-Term er et terminologistyrings- og videndelingsprogram, der muliggør arkivering, 

strukturering og fremsøgning af viden om begreber. Via i-Term er det muligt at oprette en 

emnegrupperet termbase med mange funktioner, der samler og organiserer viden om de 

tilføjede begreber og som nemt opstilles alfabetisk, gemmes og udskrives i et brugervenligt og 

overskueligt design (”Knowledge management” (-) og ”Terminologi- og vidensstyring” (-)).  

 

I termbasen kan termer, eksempler, definitioner, kommentarer m.v. indtastes. i-Term 

indeholder en lang række inkorporerede oplysningsfelter, som man kan vælge eller fravælge til 

brug i termbasen, og det er også muligt selv at tilføje oplysningsfelter. For at tilpasse 

termbasen specialets formål, jf. afsnit 1. har vi udvalgt de af i-Terms inkorporerede 



Commonhold og ejerlejligheder – en komparativ analyse af commonhold set i lyset af 
ejerlejligheder og en terminologisk undersøgelse af udvalgte engelske termer 

 

65 

 

oplysningsfelter, som vi finder relevante og derudover tilføjet vore egne. Da et af formålene 

med specialet er at udarbejde oversættelsesforslag til udvalgte commonhold-termer blandt 

andet via en diskussion af ordbogspraksis og anden oversættelsespraksis, har vi fundet det 

nødvendigt at tilføje oplysningsfelterne ”Ordbogspraksis”, ”Anden oversættelsespraksis”, 

”Anden praksis” og ”Oversættelsesforslag” i termbasen. 

 

Alle termudtryk skrives med lille begyndelsesbogstav og i ental, ubestemt form i termbasen. 

Termer, der angiver et navn, skrives dog med stort, mens termer, der altid optræder i 

flertalsform, skrives i flertal (Madsen (1999):29). Vi har valgt, at termer, der refererer til et 

samlet sæt af noget, også skrives i flertal. Eksempelvis skriver vi rules i flertal, da det angiver 

et samlet sæt af vedtægter bestående af flere dokumenter, jf. afsnit 7.6.1.2.  

 

Nedenfor ses en model, der viser, hvilke oplysningsfelter vi har valgt at medtage i termbasen. 

I modellen forklares det, hvilke oplysninger de enkelte felter indeholder. Såfremt det ikke er 

muligt at udfylde et oplysningsfelt, er dette angivet med ”Ø”. De ti udvalgte termer behandles 

alle særskilt i en terminologisk artikel. Hver terminologisk artikel indeholder en række 

oplysningsfelter, og for at sikre en ensartet systematisk gennemgang af alle termer indeholder 

alle artikler samme oplysningsfelter. Da specialet fokuserer på oversættelse af commonhold-

termer til dansk, har vi udfyldt felterne med oplysninger om de engelske termer først.  

 

Figur 7: Oplysningsfelter i de terminologiske artikler 

Emne:  Emnet som begreberne er knyttet til. I vores termbase er emnet 
commonhold/ejerlejligheder.  
 

Engelsk:  Den engelske term, der danner grundlag for den terminologiske 
behandling. Termen efterfølges af en parentes, der oplyser, hvor 
termen forekommer i realiadelen. Parentesen henviser ikke 
nødvendigvis til det afsnit, hvor termen først optræder, men til 
det afsnit, hvor den defineres eller optræder i en relevant 
sammenhæng.   
 

Kilde til term:  
 
 

Oplysning om, hvor den engelske term stammer fra og 
eventuelt, hvor i kilden termen er fundet.   
 

Eksempel:  Eksempler på anvendelsen af den engelske term for at vise, 
hvordan termen indgår i sproglige sammenhænge. Termen 
under behandling er fremhævet ved hjælp af understregning. 
 

Kilde til eksempel:  Oplysning om, hvor de engelske eksempler stammer fra og 
eventuelt, hvor i kilden eksemplet er fundet. 
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Engelsk:                              Her angives eventuelle synonymer til den engelske term. 
 

Generel definition:  Den engelske terms definition. 
 

Kilde til definition:  Oplysning om, hvor den engelske terms definition stammer fra 
og eventuelt, hvor i kilden definitionen er fundet. 

 
 
Diagram:  

 
Angiver i hvilke(t) begrebssystem(er) begrebet indgår, og 
hvilke(n) relation(er) begrebet har med andre begreber. 

Dansk: 
  

Den danske term, der på basis af oplysningerne i realiadelen, er 
den nærmeste ækvivalent inden for ejerlejligheder til den 
engelske term. Termen efterfølges af en parentes, der oplyser, 
hvor termen forekommer i realiadelen. Parentesen henviser ikke 
nødvendigvis til det afsnit, hvor termen først optræder, men til 
det afsnit, hvor den defineres eller optræder i en relevant 
sammenhæng. 
 
På baggrund af en diskussion vil vi finde frem til om den danske 
term kan anvendes som oversættelse til den engelske term. Den 
danske term og de(n) term(er), der er anført som 
oversættelsesforslag, er derfor ikke nødvendigvis ens.      
 

Kilde til term:  
 

Oplysning om, hvor den danske term stammer fra og eventuelt, 
hvor i kilden termen er fundet.   
 

Eksempel: Eksempler på anvendelsen af den danske term for at vise, 
hvordan termen indgår i sproglige sammenhænge. Termen 
under behandling er fremhævet ved hjælp af understregning. 
 

Kilde til eksempel: Oplysning om, hvor det danske ekempel stammer fra og 
eventuelt, hvor i kilden termen er fundet.   
 

Dansk:                                  Her angives eventuelle synonymer til den danske term. 
 

Generel definition: Oplysning om den danske terms definition og eventuelt, hvor i 
kilden den danske terms definition er fundet. 
 

Kilde til definition: Kilderne til den danske terms definition og eventuelt, hvor i 
kilden definitionen er fundet. 

 
Kommentar (ækvivalens): 
  

 
Kommentar til ækvivalensgraden mellem den engelske og 
danske term baseret på Felbers ækvivalensmodel, jf. figur 3. I 
feltet vurderes det, hvilken af de fire ækvivalensgrader, der er 
tale om, og det diskuteres, om den nærmeste danske 
ækvivalent kan anvendes som oversættelse.  
 

Ordbogspraksis: 
 

Her angives de oversættelsesforslag, der er fundet ved opslag, 
samt i hvilke ordbøger (både internetbaserede og i bogformat) 
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oversættelsesforslagene er fundet. Følgende ordbøger er valgt, 
idet det forventes, at sandsynligheden for at kunne finde 
termerne er størst ved opslag i disse: 
 

• Helle Pals Frandsen: Engelsk - Dansk Juridisk Ordbog 
(Frandsen) 

• Annemette Lyng Svensson: Økonomisk ordbog 
(Svensson) 

• B. Kjærulff Nielsen: Engelsk - Dansk Ordbog (Nielsen) 
• Jens Axelsen: Engelsk - Dansk Ordbog (Axelsen) 
• Center for Leksikografi: Den Engelsk-Danske 

Regnskabsordbog (Center for Leksikografi) 
 
Ordbøgerne er refereret til ved hjælp af kildeforkortelser, jf. 
afsnit 1.5. Der henvises desuden til bibliografien i kapitel 10 for 
nærmere oplysninger om ordbøgerne.  
 

Anden oversættelsespraksis: 
 
  

Her angives de oversættelsesforslag, der ikke er fundet i 
ordbøger, men er stillet til rådighed af andre særligt udvalgte 
kilder. Følgende kilde har stillet deres oversættelsesforslag til 
rådighed til os personligt:  
 

• Kromann Reumert (Kromann Reumert) 
 
Kilden er refereret til ved hjælp af firmanavn, jf. afsnit 1.5. Der 
henvises desuden til bilag 3 for vores korrespondance med 
kilden. 
 

Anden praksis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversættelsesforslag: 

Her angives forslag, som ikke er deciderede 
oversættelsesforslag, men snarere definitioner på udvalgte 
commonhold-termer. Følgende kilde har stillet sine forslag til 
rådighed via offentligt tilgængeligt materiale: 
 

• Bech-Bruun (Bech-Bruun) 
 
I dette speciale vil vi dog betragte Bech-Bruuns forslag, som 
kunne de indgå som forklarende parenteser eller fodnoter i 
forbindelse med oversættelsesstrategien lån, jf. 7.1.2.2.1.1.  
 
Kilden er refereret til ved hjælp af firmanavn, jf. afsnit 1.5. Der 
henvises desuden til bibliografien i kapitel 10 for nærmere 
oplysninger om kilden. 
 
Her angives vores oversættelsesforslag, som vi er kommet frem 
til via vores viden fra realiadelen og fra diskussionen af 
ordbogspraksis, anden oversættelsespraksis og anden praksis. 
Oversættelsesforslagene er derudover udarbejdet på baggrund 
af termernes ækvivalensgrad, jf. afsnit 7.1.1. og 
oversættelsesstrategiske overvejelser såsom valget mellem 
kildesprogs- og målsprogsorientering, jf. afsnit 7.1.2. Såfremt 
det er relevant, oplistes der flere oversættelsesforslag.  
 



Commonhold og ejerlejligheder – en komparativ analyse af commonhold set i lyset af 
ejerlejligheder og en terminologisk undersøgelse af udvalgte engelske termer 

 

68 

 

Kilde til oversættelsesforslag: 
 
Kommentar: 

Oplysning om kilderne til oversættelsesforslagene. 
 
Her diskuteres det om den nærmeste ækvivalent på dansk, 
oversættelsesforslagene fra ordbogspraksis, anden 
oversættelsespraksis og anden praksis er acceptable løsninger 
til oversættelse. Herudover kommenteres forslag til 
oversættelse, som vi selv er kommet frem til og mener, det er 
relevant at diskutere, om end de ikke nødvendigvis er 
acceptable som oversættelse. Til slut kommenterer vi på vores 
oversættelsesforslag, og vi begrunder, hvorfor vi mener, at 
de(n) er de(n) bedste løsning(er).  
 
Alle oversættelsesforslag diskuteres ud fra 
oversættelsesstrategiske overvejelser, ækvivalensbetragtninger 
og modtagerhensyn. Forslagene kommenteres ikke 
nødvendigvis i den rækkefølge, som nævnes i ”ordbogspraksis”, 
”anden oversættelsespraksis” og ”anden praksis”. I stedet 
kommenteres der først på den nærmeste danske ækvivalent og 
dernæst på forslagene i den rækkefølge, der, ud fra et ønske om 
at skabe kohærens, er mest logisk. Er der eksempelvis to 
forslag, hvortil den samme oversættelsesstrategi er anvendt, er 
det for os mest naturligt, at disse kommenteres på i forlængelse 
af hinanden.    
 

Diagram: Angiver i hvilke(t) begrebssystem(er) begrebet indgår, og 
hvilke(n) relation(er) begrebet har med andre begreber.  

 

7.3.1. i-Model  

i-Term indeholder det grafiske modul i-Model, hvori relationerne mellem de behandlede 

begreber overskueliggøres. Begreberne, der ønskes opstillet i et begrebssystem, flyttes fra i-

Term-modulet til i-Model, hvor de i vores speciale fremgår i blå bokse. Med få klik med musen 

placeres begreberne korrekt og forbindes med grene, således at relationsarter fremgår. 

Desuden er det nemt at indsætte notationer, adskillende karakteristiske træk og 

inddelingskriterier. De færdige begrebssystemer kan nemt gemmes som billedfiler og hentes 

ind i eksempelvis Word eller PowerPoint (”Knowledge management” (-) og ”Terminologi- og 

vidensstyring” (-)). i-Term og i-Model supplerer hinanden, da det under behandlingen af hver 

enkelt term i termbasen fremgår, i hvilke(t) begrebssystem(er) begrebet indgår, og modulerne 

bruges derfor optimalt i forlængelse af hinanden. 

 

Udover at kunne ses i grafisk form kan begreberne også overskueliggøres i listeform i i-Model. 

I listen angives begrebets notation, karakteristiske træk, eventuelle synonymer og definition. I 

listen markeres de begreber, der har én notation med lysegråt, mens de begreber, der har 

mere end én notation markeres med mørkegråt, jf. afsnit 7.7.  
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7.4. Termoversigt 

Nedenstående ti termer vil undergå en terminologisk behandling i termbasen i afsnit 7.8. 

Termerne blev udvalgt på baggrund af den komparative analyse, jf. afsnit 4.3. og 5.3. Kriteriet 

for valget af termerne var, at de alle opstod i forbindelse med introduktionen af commonhold 

og er interessante emner for en terminologisk undersøgelse, idet de enten divergerer 

væsentligt fra danske termer eller kunne tænkes at have danske ækvivalente termer, jf. afsnit 

1.3.  

 

Behandlingen af termerne optræder ikke i alfabetisk rækkefølge, men snarere i en tematisk 

rækkefølge. Denne rækkefølge er valgt af den grund, at visse termer er forbundne, og det 

derfor vil være mest hensigtsmæssigt at behandle disse i forlængelse af hinanden. Hver term 

indgår i et begrebssystem og behandles hver især i en separat terminologisk artikel. 

 

Figur 8: Oversigt over udvalgte termer 

 

7.5. Kommentarer til begrebssystemerne 

Vores kortlægning af commonhold set i lyset af ejerlejligheder har udmøntet sig i fire 

begrebssystemer. Vi har udarbejdet to engelske begrebssystemer med betegnelserne 

”BEGREBSSYSTEM EN01: Organisation og drift” og ”BEGREBSSYSTEM EN02: Organisation og 

drift” og to danske begrebssystemer med betegnelserne ”BEGREBSSYSTEM DK01: 

Organisation og drift” og ”BEGREBSSYSTEM DK02: Organisation og drift”. Det er tiltænkt 

således, at de to engelske såvel som de to danske begrebssystemer skal forstås som ét samlet 

 Term                                                                 Termbase             Begrebssystem 

 

1. Commonhold                                              afsnit 7.8.1.             EN01 og EN02 

2. Commonhold association                             afsnit 7.8.2.                EN01  

3. Board of directors                                         afsnit 7.8.3. EN01 

4. Unit afsnit 7.8.4. EN01 

5. Unit-holder afsnit 7.8.5. EN01 

6. Common parts afsnit 7.8.6. EN01 

7. Commonhold community statement afsnit 7.8.7. EN02 

8. Local rules afsnit 7.8.8. EN02 

9. Commonhold assessment afsnit 7.8.9. EN02 

10. Reserve fund afsnit 7.8.10. EN02
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begrebssystem, men vi har af pladshensyn og for overskuelighedens skyld valgt at opdele dem 

i to. Vi kunne i princippet have inddelt begreberne i flere begrebssystemer, men vi mener, at 

det giver et bedre billede af commonhold og ejerlejligheder at have dem samlet i få 

begrebssystemer, da man ellers kun ville få præsenteret brudstykker af organisationen og 

driften uden at kunne se den store sammenhæng. Vi har opdelt begreberne således, at EN01 

kan sammenlignes med DK01, og EN02 kan sammenlignes med DK02.  

 

De begreber, der behandles i termbasen, er markeret med en lille hvid boks med et nummer i 

det blå begrebfelts øverste højre hjørne. Numrene er fordelt således, at en engelsk term og 

dens nærmeste ækvivalent på dansk har samme nummer, hvilket sikrer et bedre grundlag for 

sammenligning begrebssystemerne imellem. 

 

7.5.1. Engelske begrebssystemer 

7.5.1.1. BEGREBSSYSTEM EN01: Organisation og drift 

Dette begrebssystem udgør den første halvdel af den samlede grafiske gengivelse af det 

engelske system. Topbegrebet er commonhold, da dette naturligvis er udgangspunktet for det 

terminologiske arbejde. Commonhold er relateret til de fire underbegreber commonhold 

association, unit-holder, unit og common parts, der alle udgør dele af en commonhold. Unit-

holder er relateret til commonhold via del-helheds-relationen mængde-element-relation, da 

unit-holder ikke udgør en egentlig bestanddel af commonhold men snarere har et tilhørsforhold 

til en commonhold, jf. afsnit 7.2.3.2.2. De tre andre underbegreber er relaterede til 

commonhold via del-helheds-relationen bestanddelsrelation, da de udgør en commonhold’s 

funktionelle bestanddele. Common parts er i flertal, da termen i forbindelse med commonhold 

altid anvendes i flertal.  

 

Commonhold association er associativt relateret til det sideordnede begreb common parts, idet 

en commonhold association ejer og administrerer alle common parts. Unit-holder er ligeledes 

associativt relateret til unit, idet unit-holders ejer deres respektive units. 

 

Unit-holder indgår fem gange i begrebssystemet, da udtrykket i termbasen optræder i fem 

forskellige artikler med hver deres forskellige definitioner. Denne fremgangsmåde er mulig, når 

den terminologiske metode anvendes, jf. afsnit 7.2.2. De fem former for unit-holder adskiller 

sig fra hinanden med hensyn til medlemskab af commonhold association og board of directors. 

Unit-holder med notation 1-2 refererer til hele gruppen af unit-holders og opdeles først i to 

underbegreber med inddelingskriteriet ”medlemskab”. Unit-holder med notation 1-1-2+1-2.1 

udgør gruppen af unit-holders, der har valgt medlemskab af commonhold association, mens 
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unit-holder med notation 1-2.2 udgør gruppen af unit-holders, som har fravalgt medlemskab 

af commonhold association. Herefter opdeles unit-holder med notation 1-1-2+1-2.1 yderligere 

i to underbegreber unit-holder med notation 1-1-1-2+1-1-2.1+1-2.1.1 og unit-holder med 

notation 1-1-2.2+1-2.1.2, der har inddelingskriteriet ”tilhørsforhold”. De to grupper af unit-

holders er begge medlemmer af commonhold association, men adskiller sig fra hinanden, idet 

førstnævnte er medlemmer af board of directors, mens sidstnævnte ikke er medlemmer. Unit-

holder med notation 1-2.2 har ingen underbegreber, da vi ikke antager, at en unit-holder, der 

har fravalgt medlemskab af CA, har interesse i medlemskab af board of directors, om end der 

ikke er noget til hinder for, at en unit-holder, der står uden for CA, kan optages i board of 

directors, jf. 5.1.1.3.1.  

     

Hvis man vender tilbage til det første underbegreb til commonhold, nemlig commonhold 

association, fremgår det, at dette begreb har de to sideordnede underbegreber board of 

directors og unit-holder med notation 1-1-2+1-2.1. Board of directors er i flertal, hvilket 

skyldes, at termen altid optræder sådan, da en board of directors altid består af mindst to 

directors. Unit-holder med notation 1-1-2+1-2.1 har altså to overbegreber, idet den udgør 

gruppen af medlemmer af commonhold association og dermed har en mængde-element-

relation til commonhold association og samtidigt har en generisk relation til unit-holder med 

notation 1-2. Det andet underbegreb til commonhold association er som sagt board of 

directors, som også har en mængde-element-relation til commonhold association.    

 

Board of directors er relateret til de to underbegreber outsider og unit-holder med notation 1-

1-1-2+1-1-2.1+1-2.1.1 via en mængde-element-relation. Begreberne er adskilt ved hjælp af 

inddelingskriteriet ”tilhørsforhold”, hvorved forskellen mellem de to sideordnede begreber 

outsider og unit-holder tydeligt fremgår. Underbegreberne adskiller sig fra hinanden ved, at 

gruppen outsider ikke er medlemmer af commonhold association, hvilket unit-holder med 

notation 1-1-1-2+1-1-2.1+1-2.1.1 er.  

 

Outsider og unit-holder med notation 1-1-1-2+1-1-2.1+1-2.1.1 er associativt relaterede til 

directors’ meeting, idet begge grupper af medlemmer afholder mødet. Disse to grupper af 

medlemmer er ligesom unit-holder med notation 1-1-2.2+2.1.2 associativt relaterede til 

general meeting, hvor de alle deltager. Outsider adskiller sig fra de to grupper af unit-holders, 

idet denne gruppe ikke er berettiget til at stemme på mødet, jf. afsnit 5.1.1.4.  

 

Der findes to typer af general meeting i form af underbegreberne annual general meeting og 

extraordinary general meeting. Underbegreberne er adskilt via inddelingskriteriet ”frekvens”, 
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hvor annual general meeting har det adskillende karakteristiske træk, at det afholdes årligt, 

mens extraordinary general meeting har det adskillende karakteristiske træk, at det afholdes, 

når det findes nødvendigt.   

   

7.5.1.2. BEGREBSSYSTEM EN02: Organisation og drift 

Dette begrebssystem udgør den anden halvdel af den samlede grafiske gengivelse af det 

engelske system, og som det fremgår, er topbegrebet endnu engang commonhold. Begreberne 

financing, rules og maintenance er alle associativt relaterede til commonhold, da de alle er 

forbundet med commonhold. 

 

Financing giver grundlag for commonhold, hvad økonomi angår og inddeles i typerne 

commonhold assessment og reserve fund. Underbegreberne er adskilt ved hjælp af 

inddelingskriteriet ”anvendelse”, hvor commonhold assessment har det adskillende 

karakteristiske træk, at det anvendes til de samlede udgifter til den daglige drift, hvorimod 

reserve fund anvendes som en opsparing til planlagte udgifter til vedligeholdelse. Commonhold 

assessment med notation 6.1 består af underbegrebet commonhold assessment med notation 

6.1-1, som har en bestanddelsrelation til overbegrebet commonhold assessment med notation 

6.1. Commonhold assessment optræder altså to gange i begrebssystemet, men anvendes, som 

det fremgår, som to termer med hver deres forskellige begrebsmæssige indhold, jf. afsnit 

7.2.2. For at forskellen mellem de to begreber tydeligt skal fremgå i begrebssystemet, er 

commonhold assessment med notation 6.1-1 tildelt inddelingskriteriet ”midler”, hvorunder det 

fremgår, at commonhold asssessment i denne betydning er unit-holders bidrag til de samlede 

udgifter til den daglige drift.    

 

Reserve fund har underbegrebet reserve fund levy, som er relateret til reserve fund ved hjælp 

af en bestanddelsrelation, idet reserve fund levy udgør de økonomiske midler, som en reserve 

fund består af. 

 

Rules er associativt relateret til commonhold, da de udgør de vedtægter, der gælder for en 

commonhold. Rules står i flertal, idet termen refererer til et samlet sæt af vedtægter 

bestående af flere dokumenter. Rules har tre underbegreber commonhold community 

statement, memorandum of association og articles of association, som alle udgør typer af 

rules. De tre underbegreber er adskilt med inddelingskriteriet ”indhold”, hvor commonhold 

community statement har det adskillende karakteristiske træk, at den indeholder lovbestemte 

vedtægter, der regulerer en commonhold’s omfang og daglige drift. Memorandum of 

association har det adskillende karakteristiske træk, at den indeholder lovbestemte vedtægter 
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vedrørende commonhold association’s eksterne anliggender, mens articles of association har 

det adskillende karakteristiske træk, at den indeholder lovbestemte vedtægter vedrørende en 

commonhold association’s interne anliggender. Commonhold community statement har 

yderligere en del-helheds-relation til underbegrebet local rules. Local rules anvendes i flertal, 

da den refererer til et samlet sæt af vedtægter, der er formulerede og vedtaget af CA. 

 

Maintenance er associativt relateret til commonhold, fordi vedligeholdelsesarbejdet udføres 

inden for en commonhold. Maintenance har to underbegreber interior maintenance og exterior 

maintenance, der er adskilt med inddelingskriteriet ”sted”. Interior maintenance har det 

adskillende karakteristiske træk, at det foregår i en unit, mens exterior maintenance har det 

adskillende træk, at det foregår i en commonhold’s common parts.    

 

7.5.2. Danske begrebssystemer 

7.5.2.1. BEGREBSSYSTEM DK01: Organisation og drift 

Dette begrebssystem udgør den første halvdel af den samlede grafiske gengivelse af det 

danske system. Begrebssystemets topbegreb er ejerlejligheder. Som det fremgår, anvendes 

termen i flertal, hvilket skyldes, at den refererer til selve boligformen, der altid optræder i 

flertal og ikke til flertalsformen af en ejerlejlighed til beboelse. Ejerlejligheder har de tre 

underbegreber ejerforening, fælles bestanddele og ejerlejlighed, som alle udgør dele af 

ejerlejligheder og er relateret til topbegrebet ved hjælp af en bestanddelsrelation. Fælles 

bestanddele optræder i flertalsform, idet den i forbindelse med ejerlejligheder altid anvendes 

sådan.   

 

Ejerforening er derudover associativt relateret til fælles bestanddele, idet det påhviler den at 

administrere de fælles bestanddele.  

 

Yderligere er ejerforening relateret til de to underbegreber bestyrelse og ejerlejlighedsejer, der 

begge er relaterede til ejerforening via en mængde-element-relation. Underbegreberne er 

adskilt med inddelingskriteriet ”funktion”, idet bestyrelse har det adskillende karakteristiske 

træk, at denne gruppe kun udøver de beslutninger, der er taget vedrørende fællesskabet, 

mens ejerlejlighedsejer har det adskillende træk, at denne gruppe foretager alle beslutninger 

vedrørende fællesskabet. Ejerlejlighedsejer er endvidere relateret til både fælles bestanddele, 

idet ejerlejlighedsejerne ejer de fælles bestanddele i fællesskab og til ejerlejlighed, idet de 

hver især ejer deres respektive ejerlejligheder.  
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Ejerlejlighedsejer indgår tre gange i begrebssystemet, idet udtrykket i termbasen optræder i 

tre forskellige artikler med hver deres definitioner, hvilket er muligt ved anvendelse af den 

terminologiske metode, jf. afsnit 7.2.2. Alle tre former for ejerlejlighedsejer er medlemmer af 

ejerforeningen, idet obligatorisk medlemskab er påkrævet jf. 5.2.1.1., og forskellen mellem 

dem bygger derfor alene på medlemskab af bestyrelsen. Ejerlejlighedsejer med notation 1-1-2 

refererer den samlede gruppe af ejerlejlighedsejere og opdeles i de to underbegreber 

ejerlejlighedsejer med notation 1-1-1-1+1-1-2.1 og ejerlejlighedsejer med notation 1-1-2.2, 

som begge er typer af ejerlejlighedsejer med notation 1-1-2 og er adskilt med 

inddelingskriteriet ”tilhørsforhold”. Hvor ejerlejlighedsejer med notation 1-1-1-1+1-1-2.1 

udgør de ejerlejlighedsejere, der er medlemmer af bestyrelsen, udgør ejerlejlighedsejer med 

notation 1-1-2.2 de ejerlejlighedsejere, der ikke er medlemmer af bestyrelsen.  

 

Hvis man vender tilbage til bestyrelse og ejerlejlighedsejer med notation 1-1-2, har de begge 

ejerlejlighedsejer med notation 1-1-1-1+1-1-2.1 som underbegreb. Mens ejerlejlighedsejer 

med notation 1-1-1-1+1-1-2.1 er relateret til bestyrelse ved hjælp af en mængde-element-

relation, er det samtidigt en type af ejerlejlighedsejer med notation 1-1-2.  

 

Ejerlejlighedsejer med notation 1-1-1-1+1-1-2.1 er associativt relateret til bestyrelsesmøde, 

da de afholder disse møder. Derudover er de to former for ejerlejlighedsejer med notation 1-1-

1-1+1-1-2.1 og 1-1-2.2 begge associativt relaterede til generalforsamling, da de begge har 

mulighed for at deltage og stemme, når der afholdes generalforsamlinger.  

 

Generalforsamling er relateret til ordinær generalforsamling og ekstraordinær 

generalforsamling, som begge udgør typer af generalforsamling. De to underbegreber er 

adskilt med inddelingskriteriet ”frekvens” og har de adskillende karakteristiske træk, at 

ordinære generalforsamlinger afholdes årligt, mens ekstraordinære generalforsamlinger 

afholdes, når det findes nødvendigt.  

 

7.5.2.2. BEGREBSSYSTEM DK02: Organisation og drift 

Dette begrebssystem udgør den anden halvdel af den grafiske gengivelse af det danske 

system. Topbegrebet er også her ejerlejligheder, som optræder i flertal, jf. afsnit 7.5.2.1. 

Ejerlejligheder er associativt relateret til tre begreber finansiering, vedtægter og 

vedligeholdelse. 

 

Den associative relation til finansiering består i, at finansiering giver økonomisk grundlag for 

ejerlejligheder. Finansiering har to underbegreber fællesudgifter og grundfond, som begge 
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udgør typer af finansiering og er adskilt med inddelingskriteriet ”anvendelse”. Mens 

fællesudgifter har det adskillende karakteristiske træk, at det anvendes til de samlede udgifter 

til daglig drift, er grundfond karakteriseret ved, at det anvendes som en opsparing til planlagte 

og uforudsete udgifter til vedligeholdelse. Der eksisterer en bestanddelsrelation mellem 

overbegrebet fællesudgifter og dets underbegreb fællesbidrag samt mellem overbegrebet 

grundfond og dets underbegreb grundfondsbidrag, idet begge underbegreber udgør de 

økonomiske midler, der indgår i deres respektive overbegreber.  

 

Vedtægter er associativt relateret til ejerlejligheder af den årsag, at disse vedtægter gælder 

for ejerlejligheder. Termen er i flertal, da vedtægter udgør et samlet sæt af vedtægter. Der 

består en generisk relation mellem vedtægter og termens to underbegreber normalvedtægt og 

individuelle vedtægter, idet de hver især udgør typer af vedtægter. Forskellen mellem de to 

underbegreber er tydeliggjort ved hjælp af inddelingskriteriet ”indhold”. Normalvedtægt er 

karakteriseret ved, at dens indhold dækker vedtægter, der gælder, hvor der ikke er vedtaget 

individuelle vedtægter, mens individuelle vedtægter er karakteriseret ved, at dens indhold 

udgør tilpasninger til eller erstatning af normalvedtægten. Individuelle vedtægter er lige som 

vedtægter i flertal, idet de udgøres af ejerforeningens samlede sæt af vedtagne vedtægter, der 

er tilpasset ejerforeningens forhold. 

 

Relationen mellem vedligeholdelse og ejerlejligheder er associativ, idet 

vedligeholdelsesarbejdet udføres inden for ejerlejligheder. Vedligeholdelse har to 

underbegreber, som det er generisk relateret til, da de udgør typer af vedligeholdelse. De to 

underbegreber er indvendig vedligeholdelse og udvendig vedligeholdelse og er adskilt ved 

hjælp af inddelingskriteriet ”sted”. Det adskillende karakteristiske træk, hvad angår indvendig 

vedligeholdelse, er, at det foregår i ejerlejligheden, mens det, hvad udvendig vedligeholdelse 

angår, foregår på de fælles bestanddele.    
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7.6. Begrebssystemer i diagramform 

7.6.1. Engelske begrebssystemer 

7.6.1.1. BEGREBSSYSTEM EN01: Organisation og drift 
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7.6.1.2. BEGREBSSYSTEM EN02: Organisation og drift 
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7.6.2. Danske begrebssystemer 

7.6.2.1. BEGREBSSYSTEM DK01: Organisation og drift 
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7.6.2.2. BEGREBSSYSTEM DK02: Organisation og drift  
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7.7. Begrebssystemer i listeform 

7.7.1. Engelske begrebssystemer 

7.7.1.1. BEGREBSSYSTEM EN01: Organisation og drift 

 

 Begreb   Notation   Karakteristiske 
træk  

 Synonymer   Definitioner  

commonhold  1      type of dwelling, 
which allows for 
freehold ownership of 
individual units and 
common parts within 
a building where the 
units are owned by 
unit-holders and 
where the common 
parts are owned and 
managed by a 
commonhold 
association  

commonhold 
association  

1-1    CA;   private company 
limited by guarantee 
which owns and 
manages the 
common parts of the 
commonhold building 
or estate and attends 
to matters of the 
unit-holders’ 
common interest  

board of directors  1-1-1      commonhold 
association’s 
management 
consisting of a 
minimum of two 
directors whose 
responsibility it is to 
manage the 
commonhold  

outsider  1-1-1-1  TILHØRSFORHOLD:   
ikke medlem af 
commonhold   
association men af   
board of directors  

  member of the 
commonhold 
association’s board of 
directors who is not a 
unit-holder  

unit-holder  1-1-1-2+1-1-
2.1+1-2.1.1  

TILHØRSFORHOLD:   
medlem af 
commonhold   
association   

  owner of a unit who 
has chosen to be a 
member of the 
commonhold 
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og board of directors  association and who 
is also on the board 
of directors  

unit-holder  1-1-2+1-2.1  MEDLEMSKAB:   
valgt medlemskab af  
commonhold 
association  

  owner of a unit who 
has chosen to be a 
member of the 
commonhold 
association  

unit-holder  1-1-2.1+1-1-
1-2+1-2.1.1  

TILHØRSFORHOLD:   
medlem af 
commonhold   
association   
og board of directors  

  owner of a unit who 
has chosen to be a 
member of the 
commonhold 
association and who 
is also on the board 
of directors  

unit-holder  1-1-2.2+1-
2.1.2  

TILHØRSFORHOLD:   
medlem af 
commonhold   
association men ikke  
af board of directors  

  owner of a unit who 
has chosen to be a 
member of the 
commonhold 
association but who 
is not on the board of 
directors  

unit-holder  1-2    unit holder;   freehold owner of a 
unit within a 
commonhold building  

unit-holder  1-2.1+1-1-2  MEDLEMSKAB:   
valgt medlemskab af  
commonhold 
association  

  owner of a unit who 
has chosen to be a 
member of the 
commonhold 
association  

unit-holder  1-2.1.1+1-1-
1-2+1-1-2.1  

TILHØRSFORHOLD:   
medlem af 
commonhold   
association   
og board of directors  

  owner of a unit who 
has chosen to be a 
member of the 
commonhold 
association and who 
is also on the board 
of directors  

unit-holder  1-2.1.2+1-1-
2.2  

TILHØRSFORHOLD:   
medlem af 
commonhold   
association men ikke  
af board of directors  

  owner of a unit who 
has chosen to be a 
member of the 
commonhold 
association but who 
is not on the board of 
directors  

unit-holder  1-2.2  MEDLEMSKAB:   
fravalgt medlemskab 
af   

  owner of a unit who 
has chosen not to be 
a member of the 



Commonhold og ejerlejligheder – en komparativ analyse af commonhold set i lyset af 
ejerlejligheder og en terminologisk undersøgelse af udvalgte engelske termer 

 

82 

 

commonhold 
association  

commonhold 
association  

unit  1-3+2    commonhold 
unit;   

part of the 
commonhold which is 
owned exclusively by 
the unit-holder on a 
freehold basis  

common parts  1-4+3      part of the building 
which is not a unit 
and is owned by the 
commonhold 
association on a 
freehold basis  

unit  2+1-3    commonhold 
unit;   

part of the 
commonhold which is 
owned exclusively by 
the unit-holder on a 
freehold basis  

common parts  3+1-4      part of the building 
which is not a unit 
and is owned by the 
commonhold 
association on a 
freehold basis  

directors' 
meeting  

4      meeting held 
between the 
members of the 
commonhold 
association’s board of 
directors  

general meeting  5      meeting held 
between the unit-
holders and the 
board of directors 
where they discuss 
issues on the agenda 
and where only the 
unit-holders who are 
members of the 
commonhold 
association vote in 
order to make 
decisions relating to 
the commonhold  

annual general 
meeting  

5.1  FREKVENS:   
årligt  

  meeting held 
between the unit-
holders and the 
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commonhold 
association’s board of 
directors which is 
statutorily required 
to be held each 
calendar year  

extraordinary 
general meeting  

5.2  FREKVENS:   
når nødvendigt  

  meeting held 
between the unit-
holders and the 
commonhold 
association’s board of 
directors for the 
purpose of discussing 
and voting on issues 
relating to the 
commonhold that 
cannot wait to be 
resolved until the 
next annual general 
meeting  
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7.7.1.2. BEGREBSSYSTEM EN02: Organisation og drift 

 

 Begreb   Notation   Karakteristiske 
træk  

 Synonymer   Definitioner  

commonhold  1      type of dwelling, 
which allows for 
freehold ownership of 
individual units and 
common parts within 
a building where the 
units are owned by 
unit-holders and 
where the common 
parts are owned and 
managed by a 
commonhold 
association  

economy  6      funds and recovery 
hereof which the 
commonhold 
association needs in 
order to finance the 
day-to-day 
expenditure in 
running the 
commonhold and 
anticipated future 
cost of works  

commonhold 
assessment  

6.1  ANVENDELSE:   
samlede udgifter til   
den daglige drift  

  income required for 
the day-to-day 
expenditure in 
running the 
commonhold which is 
collected by 
contribution from the 
unit-holders  

commonhold 
assessment  

6.1-1  MIDLER:   
unit-holders's bidrag 
til  de samlede 
udgifter til  den 
daglige drift  

  economic 
contribution from the 
unit-holders to the 
day-to-day 
expenditure in 
running the 
commonhold 
calculated according 
to the percentage 
allocated to each unit  

reserve fund  6.2  ANVENDELSE:   
opsparing til 

  fund to build up 
savings against an 
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planlagte   
udgifter til   
vedligeholdelse  

anticipated future 
cost of works to the 
units and common 
parts  

reserve fund levy  6.2-1      the unit-holders 
contribution to the 
reserve fund 
calculated according 
to the percentage 
allocated to each 
unit.  

rules  7      collective name for 
the entire set of 
standardised rules 
governing the 
commonhold  

commonhold 
community 
statement  

7.1  INDHOLD:   
lovbestemte 
vedtægter vedr.   
commonhold's 
bestanddele og 
commonhold 
association’s og 
unit-holders’ 
rettigheder og 
forpligtelser 

CCS;   statutory 
commonhold rules 
which define the 
extent of the units 
and common parts 
and the rights and 
obligations of the 
commonhold 
association and the 
unit-holders  

local rules  7.1-1      part of the 
commonhold 
community 
statement which is 
not prescribed by 
regulations but which 
are rules specific to 
the particular 
commonhold added 
to the commonhold 
community 
statement by the 
commonhold 
association  

memorandum of 
association  

7.2  INDHOLD:   
lovbestemte 
vedtægter vedr.   
commonhold 
association's   
eksterne anliggender  

  statutory 
commonhold 
document which sets 
out the rules 
governing the 
commonhold 
association's external 
affairs including its 
objectives, general 
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functions and powers  

articles of 
association  

7.3  INDHOLD:   
lovbestemte 
vedtægter vedr.   
commonhold 
association's   
interne anliggender  

  statutory 
commonhold 
document which sets 
out the rules 
governing the 
commonhold 
association's internal 
affairs including 
voting powers, calling 
of meetings and 
appointment and 
powers of directors  

maintenance  8      upkeep and repair of 
the commonhold’s 
units and common 
parts  

interior 
maintenance  

8.1  STED:   
unit  

  maintenance of the 
units which can 
either be the unit-
holders’ or 
commonhold 
association’s 
obligation  

exterior 
maintenance  

8.2  STED:   
common parts  

  maintenance of the 
common parts which 
is the commonhold 
association’s 
obligation  
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7.7.2. Danske begrebssystemer 

7.7.2.1. BEGREBSSYSTEM DK01: Organisation og drift 

 

 Begreb   Notation   Karakteristiske 
træk  

 Synonymer   Definitioner  

ejerlejligheder  1      boligform, der giver 
ejerlejlighedsejer 
fuldstændig 
ejendomsret til en 
ejerlejlighed samt 
medejendomsret til 
fælles bestanddele, 
der administreres af 
en ejerforening  

ejerforening  1-1    ejerlejligheds-
forening;   

forening, der 
administrerer de 
fælles bestanddele og 
øvrige 
fællesanliggender 
som fuldmægtig for 
ejerlejlighedsejerne  

bestyrelse  1-1-1  FUNKTION:   
beslutningsudøver  

  ejerforeningens 
ledelse bestående af 
tre medlemmer 
foruden formanden 
og to suppleanter, 
hvis opgave det er at 
varetage 
ejendommens 
anliggender  

ejerlejlighedsejer  1-1-1-1+1-
1-2.1  

TILHØRSFORHOLD:   
medlem af 
ejerforening   
og bestyrelse  

  ejer af en 
ejerlejlighed, der er 
medlem af 
ejerforeningens 
bestyrelse  

ejerlejlighedsejer  1-1-2  FUNKTION:   
beslutningstager  

  indehaver af den 
fuldstændige 
ejendomsret til en 
ejerlejlighed samt en 
medejendomsret til 
ejendommens fælles 
bestanddele  

ejerlejlighedsejer  1-1-2.1+1-1-
1-1  

TILHØRSFORHOLD:   
medlem af 
ejerforening   
og bestyrelse  

  ejer af en 
ejerlejlighed, der er 
medlem af 
ejerforeningens 
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bestyrelse  

ejerlejlighedsejer  1-1-2.2  TILHØRSFORHOLD:   
medlem af 
ejerforening,   
men ikke af 
bestyrelse  

  ejer af en 
ejerlejlighed, der ikke 
er medlem af 
ejerforeningens 
bestyrelse  

fælles 
bestanddele  

1-2+2    fællesarealer; 
fælleslokalite-
ter;   

den del af 
ejendommen, som 
ikke udgør en 
ejerlejlighed og som 
ejerlejlighedsejerne 
ejer i fællesskab  

ejerlejlighed  1-3+3      selvstændig fast 
ejendom, som 
ejerlejlighedsejeren 
har fuldstændig 
ejendomsret til  

fælles 
bestanddele  

2+1-2    fællesarealer; 
fælleslokalite-
ter;   

den del af 
ejendommen, som 
ikke udgør en 
ejerlejlighed og som 
ejerlejlighedsejerne 
ejer i fællesskab  

ejerlejlighed  3+1-3      selvstændig fast 
ejendom, som 
ejerlejlighedsejeren 
har fuldstændig 
ejendomsret til  

bestyrelsesmøde  4      møde, hvor 
medlemmerne af 
ejerforeningens 
bestyrelse samles  

generalforsamling  5      møde, hvor 
ejerlejlighedsejerne 
samles for at 
diskutere punkter på 
dagsordenen og for 
at stemme om emner 
vedrørende 
ejerforeningen  

ordinær 
generalforsamling  

5.1  FREKVENS:   
årligt  

  møde, der ifølge 
normalvedtægten 
skal afholdes en gang 
om året, hvor 
ejerlejlighedsejerne 
samles og som 
minimum skal 
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diskutere de 
påkrævede punkter 
på dagsordenen  

ekstraordinær 
generalforsamling  

5.2  FREKVENS:   
når nødvendigt  

  møde, hvor 
ejerlejlighedsejerne 
samles for at 
diskutere emner, der 
ikke er 
vedtægtsbestemte, 
og hvis behandling 
ikke kan vente til 
næste ordinære 
generalforsamling  
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7.7.2.2. BEGREBSSYSTEM DK02: Organisation og drift 

 

 Begreb   Notation   Karakteristiske 
træk  

 Synonymer   Definitioner  

ejerlejligheder  1      boligform, der giver 
ejerlejlighedsejer 
fuldstændig 
ejendomsret til en 
ejerlejlighed samt 
medejendomsret til 
fælles bestanddele, 
der administreres af 
en ejerforening  

økonomi  6      økonomiske midler 
og indhentning heraf 
som ejerforeningen 
har brug for til den 
daglige drift samt 
andre planlagte eller 
uforudsete fælles 
udgifter  

fællesudgifter  6.1  ANVENDELSE:   
samlede udgifter til   
daglig drift  

fællesomkost-
ninger;   

ejerforeningens 
samlede udgifter til 
ejendommens daglige 
drift, hvortil der 
opkræves et beløb af 
ejerlejlighedsejerne  

fællesbidrag  6.1-1      ejerlejlighedsejerens 
bidrag til 
ejerforeningens 
samlede udgifter til 
den daglige drift 
udregnet på basis af 
fordelingstal  

grundfond  6.2  ANVENDELSE:   
opsparing til 
planlagte   
og uforudsete 
udgifter til   
vedligeholdelse  

  opsparing, hvis 
midler anvendes til at 
imødegå større 
planlagte eller 
uforudsete fælles 
udgifter til 
vedligeholdelse  

grundfondsbidrag  6.2-1      ejerlejlighedsejernes 
bidrag til 
grundfonden 
udregnet på basis af 
fordelingstal  
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vedtægter  7      fællesbetegnelse for 
ejerforeningens 
samlede sæt af 
vedtægter  

normalvedtægt  7.1  INDHOLD:   
vedtægter, der 
gælder,   
hvor der ikke er 
vedtaget   
individuelle 
vedtægter  

  officielle vedtægter 
vedrørende 
ejerforeningens 
ledelse, 
regnskabsaflæggelse, 
revision, m.v. som 
finder anvendelse 
med mindre 
individuelle 
vedtægter er 
vedtaget og tinglyst  

individuelle 
vedtægter  

7.2  INDHOLD:   
tilpasninger til /   
erstatning af   
normalvedtægten  

  vedtægter, der tager 
højde for 
ejerforeningens 
konkrete forhold, 
som enten kan 
supplere 
normalvedtægten 
eller helt erstatte den  

vedligeholdelse  8      istandsættelse og 
fornyelse af 
ejendommens 
ejerlejligheder og 
fælles bestanddele  

indvendig 
vedligeholdelse  

8.1  STED:   
ejerlejlighed  

  vedligeholdelse af 
ejerlejlighederne, 
hvilket påhviler 
ejerlejlighedsejerne  

udvendig 
vedligeholdelse  

8.2  STED:   
fælles bestanddele  

  vedligeholdelse af de 
fælles bestanddele, 
hvilket påhviler 
ejerforeningen  
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7.8. Termbehandling  

7.8.1. Commonhold 

 
Emne Commonhold/Ejerlejligheder 
 
Engelsk 

 
commonhold  (kapitel 2) 
      

Kilde til term:  ”Commonhold and Leasehold” (2002):   
 

Eksempel:  1) In a commonhold, each owner of a unit such as a flat, office or 
other commercial unit, owns a freehold estate in the unit coupled 
with a right to concurrent membership of a commonhold association 
(CA) which owns and manages the common parts of the building.  
 

Kilde til eksempel:  Cowen (2005): - 2  
 
Eksempel:  

 
2) A commonhold can only be created out of freehold land, or a 
freehold building, and comes into effect when the land is registered 
at the Land Registry as a commonhold. A commonhold can be a 
new building, an existing building or unbuilt land.  

 
Kilde til eksempel:  

 
“Commonhold – what it is” (-):   

 
Generel definition:  

 
type of dwelling, which allows for freehold ownership of individual 
units and common parts within a building where the units are 
owned by unit-holders and where the common parts are owned and 
managed by a commonhold association  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af “Commonhold – what it is” (-):   
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN02: Organisation og drift; 1;    
ER ASSOCIERET MED: maintenance  
ER ASSOCIERET MED: economy  
ER ASSOCIERET MED: rules  
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN01: Organisation og drift; 1;    
HAR DEL: commonhold association  
HAR DEL: common parts  
HAR DEL: unit-holder  
HAR DEL: unit  

    
Dansk ejerlejligheder (afsnit 4.2.1.)        

 
Kilde til term:  ”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006):   

 
Eksempel:  1) Ifølge Ejerlejlighedsloven kan ejerlejligheder kun oprettes i 

ejendomme, der i deres helhed opdeles i ejerlejligheder.  
 

Kilde til eksempel:  Holm-Larsen (2004): - 299  
 

Eksempel:  2) Reglerne om ejerlejligheder finder tilsvarende anvendelse på 
butikker, kontorer, lagerrum, værelser til beboelse og andre 
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særskilt afgrænsede rum.  
 

Kilde til eksempel:  ”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006): 
   

Generel definition:  boligform, der giver ejerlejlighedsejer fuldstændig ejendomsret til 
en ejerlejlighed samt medejendomsret til fælles bestanddele, der 
administreres af en ejerforening  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af Holm-Larsen (2004) og Andreasen (1997): - 
Holm- Larsen: 291 og Andreasen: 20 og 26  
 

Kommentar 
(ækvivalens):  

 
Man kan ikke tale om fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens, men 
snarere om en lille grad af overlapning, jf. figur 3 mellem 
commonhold og ejerlejligheder, idet begreberne har fællestræk, 
men også mange adskillende træk. De har fællestræk, hvad angår 
organisatorisk og driftsmæssig karakter, jf. kapitel 6.  En 
commonhold adskiller sig rent juridisk fra ejerlejligheder ved, at en 
CA er et selskab, mens ejerforeningen er en forening, jf. kapitel 6. I 
og med at en CA og en ejerforening udgør grundstenene inden for 
henholdsvis commonhold og ejerlejligheder, er det relevant at 
inddrage forskellen mellem dem i en diskussion af 
ækvivalensgraden mellem commonhold og ejerlejligheder. Denne 
forskel kombineret med de øvrige forskelle påvist i den komparative 
analyse, jf. afsnit 4.3. og 5.3., bevirker, at vi ikke vil anbefale 
ejerlejligheder som oversættelse af commonhold. 
 

Ordbogspraksis:  Frandsen:  
commonhold [ejendomsret til fast ejendom, der minder om den, 
man i Danmark kender ved ejerlejligheder; ejerforeningen 
erhverver hele ejendommen i fællesskab, og den enkelte ejer har 
ejendomsret til sin egen lejlighed; således undgås de såkaldte 
”flying freeholds”]  
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

 
Kromann Reumert: 
ejerlejligheder  
 

Anden praksis:  Bech-Bruun: 
commonhold: ny type af freehold nærmest svarende til det danske 
ejerlejlighedsbegreb  
 

Oversættelsesforslag:  commonhold (nærmest svarende til ejerlejligheder)  
 
Kilde til 
oversættelsesforslag:  

 
 
CN & PSM  
 

Kommentar:  Kommentar til: ejerlejligheder  
 
Ved første øjekast virker det nærliggende at anvende en 
målsprogsorienteret strategi og oversætte commonhold med 
ejerlejligheder, og denne oversættelse benyttes også af Kromann 
Reumert. Valget af ejerlejligheder som oversættelse virker oplagt, 
idet commonhold og ejerlejligheder har mange fællestræk. Da der 
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dog grundet en del forskelle kun er tale om overlapning mellem 
commonhold og ejerlejligheder, jf. ”Kommentar (ækvivalens)” vil vi 
ikke anbefale, at den nærmeste danske ækvivalent ejerlejligheder 
anvendes som oversættelse.   Dette skyldes, at modtager, hvis 
ejerlejligheder anvendes som oversættelse, kunne foranlediges til at 
tro, at commonhold og ejerlejligheder er fuldstændigt 
overensstemmende, og man ville dermed risikere at skabe 
misforståelser hos modtager, da han ville få et fejlagtigt billede af 
commonhold. Oversættelsen ville derfor, i vores øjne, hverken være 
loyal over for modtageren eller kildeteksten. 
 
Kommentar til: commonhold [ejendomsret til fast ejendom, 
der minder om den, man i Danmark kender ved 
ejerlejligheder; ejerforeningen erhverver hele ejendommen i 
fællesskab, og den enkelte ejer har ejendomsret til sin egen 
lejlighed; således undgås de såkaldte ”flying freeholds”] 
 
Commonhold er kulturelt bundet til engelske juridiske forhold, og vi 
mener, ikke, at det er ikke muligt at finde en dansk term, der til 
fulde giver modtager et billede af, hvad begrebet indebærer. Derfor 
kan man blandt andet overveje den kildesprogsorienterede strategi 
lån, jf. afsnit 7.1.2.2.1.1. ved oversættelse af commonhold. Ved 
anvendelse af denne strategi introduceres kildesprogstermen for 
modtager, hvorved han gøres opmærksom på, at commonhold ikke 
finder paralleller i Danmark, jf. afsnit 7.1.2.2.1.1. For at den danske 
modtager skal kunne forstå, hvad begrebet commonhold indebærer, 
mener vi, at man er nødt til at tilvejebringe definitionslignende 
oplysninger i en forklarende parentes eller fodnote, jf. afsnit 
7.1.2.2.1.1. Denne strategi har Frandsen anvendt, og hun foreslår: 
”commonhold [ejendomsret til fast ejendom, der minder om den 
man i Danmark kender ved ejerlejligheder; ejerforeningen 
erhverver hele ejendommen i fællesskab, og den enkelte ejer har 
ejendomsret til sin egen lejlighed; således undgås de såkaldte 
”flying freeholds”]”.  
 
Det er en udmærket løsning at anvende strategien lån med 
efterfølgende forklaring, skønt vi ikke finder Frandsens 
efterfølgende forklaring anvendelig, da den kan danne grundlag for 
misforståelser: 
 
• Formuleringen ”ejendomsret til fast ejendom, der minder om 

den man i Danmark kender ved ejerlejligheder” er 
uhensigtsmæssig i vores tilfælde, da vi, som definitionen viser, 
anvender commonhold i betydningen boligform, jf. afsnit 1. Når 
vi beskæftiger os med commonhold i denne betydning, vil det 
give anledning til misforståelser, hvis betydningen ejendomsret 
indgår i en forklaring.  
 

• Brugen af termen ejerforening om en CA er misvisende, da en 
CA og en ejerforening ikke er ækvivalente grundet deres 
forskellige juridiske form, jf. kapitel 6. 

 
• Formuleringen ”ejerforeningen erhverver hele ejendommen” er 

problematisk, da den er ukorrekt. Dette skyldes for det første, 
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at en CA i forbindelse med nybyggeri ikke træder i kraft før ved 
salg af den første unit, jf. afsnit 4.1.2.1. eller i forbindelse med 
konvertering før godkendelse af tinglysning, jf. afsnit 4.1.2.2. 
Dermed er det altså forkert at sige, at en CA aktivt ”erhverver” 
ejendommen, da en inaktiv CA ikke kan udføre en sådan 
handling. I stedet får en CA automatisk overdraget dele af 
ejendommen, hvilket leder os hen til formuleringens anden 
problematik; en CA får nemlig ikke overdraget hele 
ejendommen, men kun ejendomsretten til common parts.  

 
• Brugen af termen lejlighed er uhensigtsmæssig, da en unit og 

en lejlighed ikke er ækvivalente grundet deres forskellige 
omfang, jf. afsnit 4.3 og afsnit 7.8.4.  

 
• Derudover nævnes det, at ”således undgås de såkaldte ”flying 

freeholds””, og det kan diskuteres, om dette bringer modtager 
nærmere en forståelse af commonhold, eller om det snarere er 
en irrelevant oplysning, der optager plads fra mere anvendelige 
oplysninger såsom oplysninger om commonhold’ens opbygning 
og drift. Desuden vil modtager ikke have gavn af oplysningen 
om ”flying freeholds”, med mindre vedkommende på forhånd 
har et kendskab til, hvad ”flying freeholds” er, eller begrebet er 
beskrevet på et tidligere tidspunkt i den oversatte tekst.  

 
• Man kan også argumentere for, at Frandsens forklaring er en 

smule lang og næppe vil egne sig til en parentes, da modtager 
vil kunne opleve den som et forstyrrende element snarere end 
en hjælp til forståelse. Forklaringen vil snarere kunne anvendes 
i en fodnote, da den ikke på samme måde kan hæmme 
læsningen. En beslutning, om hvorvidt forklaringen skal indgå i 
en parentes eller fodnote, må bero på en overvejelse af, hvad 
der egner sig bedst til den givne teksttype. 

 
Alt i alt mener vi ikke, at det kan være til fordel for modtager, at 
Frandsen medtager upræcise, ukorrekte eller ubrugbare oplysninger 
i den forklarende parentes eller fodnote og slet ikke, når pladsen 
kunne være bedre udnyttet til mere brugbar information, der i 
højere grad kunne lede modtager hen på en forståelse af 
commonhold. 
 
Kommentar til: commonhold: ny type af freehold nærmest 
svarende til det danske ejerlejlighedsbegreb 
 
Bech-Bruun bidrager med følgende definition af commonhold, som 
kan anvendes i en parentes eller fodnote: ”ny type af freehold 
nærmest svarende til det danske ejerlejlighedsbegreb”. Dette 
forslag, mener vi, er en udmærket løsning, om end et enkelt 
element kan diskuteres: 
 
• Bech-Bruun inddrager en reference til den nærmeste danske 

ækvivalent ejerlejligheder. Inddragelsen af genkendeligt 
lingvistisk materiale i form af ”ejerlejlighedsbegreb” er positiv, 
da den giver modtager noget velkendt at associere til, jf. afsnit 
7.1.2.1. Bech-Bruun slår samtidigt fast, at der ikke er 
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fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens, jf. figur 3, mellem 
commonhold og ”ejerlejlighedsbegrebet” med formuleringen 
”nærmest svarende til”. Dette er en god strategi, da modtager 
kan associere commonhold med noget velkendt på målsproget 
uden at få den fejlagtige opfattelse, at commonhold og 
ejerlejligheder er ækvivalenter.  

 
• Det skal dog bemærkes, at hvis oversættelsen er rettet mod 

modtagere uden nogen forudgående viden om engelsk 
ejendomsret til fast ejendom, mener vi, at det vil være 
ufordelagtigt at nævne freehold, med mindre begrebet forklares 
andetsteds i oversættelsen, da man ellers risikerer, at modtager 
ikke forstår meningen med teksten. Desuden er formuleringen 
”ny type af” ikke en langtidsholdbar løsning, da man kan 
diskutere, hvor længe commonhold er nyt. 

 
Vores oversættelsesforslag 
 
På baggrund af ovennævnte diskussion mener vi ikke, at det vil 
være hensigtsmæssigt at anvende en målsprogsorienteret strategi 
grundet commonholds kulturbundenhed og som konsekvens heraf 
manglende ækvivalenter i det danske sprog. I stedet er vi af den 
holdning, at man med fordel kan benytte sig af den 
kildesprogsorienterede strategi lån med efterfølgende forklaring i en 
parentes eller fodnote, jf. afsnit 7.1.2.2.1.1.  
 
Vi mener, at størstedelen af Bech-Bruuns forslag er en udmærket 
løsning, og vi har derfor hentet inspiration fra dem til udarbejdelsen 
af vores oversættelsesforslag. Dog har vi i stedet for 
”ejerlejlighedsbegreb” valgt at anvende ejerlejligheder, da denne 
term optræder i dansk faglitteratur om ejerlejligheder og er 
udgangspunktet i vores speciale.      
 
Vores oversættelsesforslag er derfor: ”commonhold (nærmest 
svarende til ejerlejligheder)”.  Dette oversættelsesforslag er 
hensigtsmæssigt, idet det inddrager termen ejerlejligheder, så 
modtager kan associere til danske forhold, men samtidig gør 
opmærksom på, at commonhold og ejerlejligheder ikke er fuldt 
ækvivalente med vendingen ”nærmest svarende til”. 
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK01: Organisation og drift; 1;    
HAR DEL: ejerlejlighed  
HAR DEL: fælles bestanddele  
HAR DEL: ejerforening  
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK02: Organisation og drift; 1;    
ER ASSOCIERET MED: økonomi  
ER ASSOCIERET MED: vedtægter  
ER ASSOCIERET MED: vedligeholdelse  
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7.8.2. Commonhold association  

 
Emne Commonhold/Ejerlejligheder 
 
Engelsk 

 
commonhold association (afsnit 5.1.1.)  
       

Kilde til term:  ”Commonhold and Leasehold” (2002):   
 

Eksempel:  1) The unit-holder is entitled to be a member of the commonhold 
association.  
 

Kilde til eksempel:  “Commonhold – what it is” (-):   
 

Eksempel:  2) The commonhold association is a limited company registered at 
the Companies House.  
 

Kilde til eksempel:  “Commonhold – what it is” (-):   
 

Engelsk CA        
 

Generel definition:  private company limited by guarantee which owns and manages the 
common parts of the commonhold building or estate and attends to 
matters of the unit-holders’ common interest  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af “Commonhold – what it is” (-):   
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN01: Organisation og drift; 1-1;    
HAR DEL: board of directors  
HAR DEL: unit-holder  
ER EN DEL AF: commonhold  
ER ASSOCIERET MED: common parts  

    
Dansk ejerforening (afsnit 5.2.1.)        

 
Kilde til term:  ”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006): 

   
Eksempel:  1) Enhver ejer af en ejerlejlighed er pligtmæssigt medlem af 

ejerforeningen. 
  

Kilde til eksempel:  Andreasen (1997): - 26  
 

Eksempel:  2) Ejerforeningen består af samtlige ejere i ejendommen og har 
ansvaret for driften af ejendommen.  
 

Kilde til eksempel:  "Ejerforening” (-): 
   

Dansk ejerlejlighedsforening 
        

Generel definition:  forening, der administrerer de fælles bestanddele og øvrige 
fællesanliggender som fuldmægtig for ejerlejlighedsejerne  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af Andreasen (1997): - 26 
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Kommentar 
(ækvivalens):  

 
Man kan ikke tale om fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens 
mellem commonhold association og ejerforening, men snarere om 
en lille grad af overlapning, jf. figur 3, idet en CA og en ejerforening 
trods en del fællestræk også er fundamentalt forskellige på en 
række punkter. Lighederne dækker blandt andet en CA’s og en 
ejerforenings ensartede organisatoriske opbygning, mens 
forskellene omhandler deres juridiske form og ejerskab af 
henholdsvis common parts og fælles bestanddele, jf. kapitel 6. 
Nogle vil måske argumentere for, at lighederne mellem en 
commonhold association og en ejerforening er større end 
forskellene, og at ejerforening derfor er en acceptabel oversættelse. 
Vi mener dog, at forskellene er så fundamentale, at de vejer langt 
tungere end lighederne, og vi vil derfor ikke anbefale, at 
ejerforening anvendes som oversættelse af commonhold 
association.  
 

Ordbogspraksis:  Ø  
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

 
Ø  
 

Anden praksis:  Bech-Bruun: 
svarer til en dansk ejerlejlighedsforening. Medlemmerne kaldes 
unit-holders og organiseres i et ”limited liability company”  
 

Oversættelsesforslag:  commonhold association (nærmest svarende til en ejerforening dog 
med den forskel, at en commonhold association i modsætning til en 
ejerforening er et selskab) 
  

Kilde til 
oversættelsesforslag:  

 
CN & PSM  
 

Kommentar:  Kommentar til: ejerforening 
 
På overfladen kan en CA og en ejerforening synes ens, og det er 
derfor nærliggende først at overveje om ejerforening er en mulig 
oversættelse af commonhold association. Da der kun er tale om 
overlapning mellem commonhold association og den nærmeste 
danske ækvivalent ejerforening grundet en række grundlæggende 
forskelle, anbefaler vi dog ikke, at commonhold association 
oversættes med ejerforening, jf. feltet ”Kommentar (ækvivalens)”. 
Hvis ejerforening anvendes, kan modtager foranlediges til at tro, at 
der er fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens mellem commonhold 
association og ejerforening, og det vil ikke fremgå af oversættelsen, 
at en CA er et selskab. Selskabsformen adskiller sig i væsentlig grad 
fra den danske foreningsform, hvad angår bestemmelser 
vedrørende oprettelse, ejerskab og drift, jf. kapitel 6. At en CA er et 
selskab er derfor en vigtig oplysning for forståelsen af, hvordan en 
CA fungerer og drives. Oversættes commonhold association med 
ejerforening, går modtager derfor glip af denne oplysning, der ellers 
kunne have været til stor gavn for hans forståelse.  
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Kommentar til: svarer til en dansk ejerlejlighedsforening. 
Medlemmerne kaldes unit-holders og organiseres i et 
”limited liability company” 
 
Da commonhold association er kulturelt bundet til engelske forhold, 
og da det i vores øjne ikke er muligt at finde en neutral 
målsprogsorienteret ækvivalent på dansk eller en neologisme, der 
til fulde overfører commonhold association’s begrebsmæssige 
indhold til modtager, kan man overveje en kildesprogsorienteret 
oversættelsesstrategi i form af lån med forklarende parentes eller 
fodnote, jf. afsnit 7.1.2.2.1.1. Bech-Bruun har følgende forslag til en 
forklarende parentes eller fodnote: ”svarer til en dansk 
ejerlejlighedsforening. Medlemmerne kaldes unit-holders og 
organiseres i et ”limited liability company””. Bech-Bruuns forklaring 
er kun delvist sand og er derfor for upræcis til at fungere optimalt: 
  
• Grundet forskellen i juridisk form er det fejlagtigt at skrive, at 

en CA ”svarer til” en dansk ejerforening. Det vil være mere 
korrekt at skrive ”nærmest svarende til”, idet man ved brug af 
ordet ”nærmest”, gør modtager opmærksom på, at en CA og en 
ejerforening har ligheder, men samtidig er så forskellige, at 
man ikke kan tale om fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens. 
Det er dog positivt, at Bech-Bruuns forklaring indeholder en 
reference til en ejerforening, da det giver modtager noget 
velkendt at associere til, der kan lette forståelsen af, hvad en 
CA er.   
 

• Formuleringen ”medlemmerne kaldes unit-holders” er sand, om 
end den er en smule upræcis. Det er korrekt, at medlemmerne 
af en CA kaldes unit-holders, men det er ikke i kraft af deres 
medlemskab, at de bliver unit-holders, men i kraft af deres 
ejerskab af en unit. Medlemskab af CA er ikke obligatorisk, og 
der kan derfor også findes unit-holders uden for CA, jf. afsnit 
5.1.1.1.  
 

• Endvidere skal det bemærkes, at vi finder det 
uhensigtsmæssigt, at Bech-Bruun overfører den engelske term 
”limited liability company” direkte, med mindre den forklares 
andetsteds i oversættelsen, da man uden en forklaring risikerer, 
at modtager ikke forstår, hvad der refereres til. Det er positivt, 
at Bech-Bruun oplyser modtager om, at en CA er et selskab, 
men oplysningen ville være til mere gavn for modtager, hvis 
den engelske term blev oversat, og ”selskab med begrænset 
hæftelse” dermed indgik i forklaringen. På denne måde sikres 
det, at også modtagere uden kendskab til det engelske sprog 
forstår, hvad der menes. 

 
På trods af uklarhederne hjælper Bech-Bruuns forslag til en 
forklarende parentes eller fodnote modtager nærmere en forståelse 
af, hvad en CA er. Dog ville den efter de foreslåede justeringer 
være en større hjælp for modtager, da den vil kunne forhindre 
misforståelser i at opstå.       
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Vores oversættelsesforslag 
 
Efter at have diskuteret ovennævnte oversættelsesforslag kan vi 
konkludere, at vi ikke finder en målsprogsorienteret strategi 
anvendelig, da der ikke findes en term på dansk, der kan give 
modtager et korrekt billede af en CA. I stedet mener vi, at det er 
fordelagtigt at anvende den kildesprogsorienterede strategi lån med 
tilhørende forklaring i en parentes eller fodnote, 7.1.2.2.1.1.  
 
I den forbindelse har vi ladet os inspirere af dele af Bech-Bruuns 
forslag til en forklaring, som vi dog har justeret, så den giver et 
mere præcist billede af en CA. Vores oversættelsesforslag er derfor: 
”commonhold association (nærmest svarende til en ejerforening dog 
med den forskel, at en commonhold association i modsætning til en 
ejerforening er et selskab)”.  
 
Det er fordelagtigt at inddrage termen ejerforening, da modtager på 
denne måde har noget velkendt at sammenligne med. Dette 
forudsætter dog, at ordet ”nærmest” indgår, da det gør modtager 
opmærksom på, at selvom en CA og en ejerforening har en del 
lighedspunkter, er der også forskelle. Dette mener vi ikke, at Bech-
Bruuns forslag på tilstrækkelig måde gør modtager opmærksom på. 
Vi mener dog, at det vil være til gavn for modtager, hvis ”nærmest 
svarende til en dansk ejerforening” suppleres med oplysningen om, 
at en CA er et selskab i modsætning til en ejerforening. At en CA er 
et selskab er en vigtig oplysning, da den juridiske form er en 
fundamental del af, hvad en CA er. Derfor mener vi, at oplysningen 
er nødvendig for, at modtager får en optimal forståelse af forskellen 
mellem en CA og en ejerforening. 
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK01: Organisation og drift; 1-1;    
HAR DEL: ejerlejlighedsejer  
HAR DEL: bestyrelse  
ER ASSOCIERET MED: fælles bestanddele  
ER EN DEL AF: ejerlejligheder  
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7.8.3. Board of directors 

 
Emne Commonhold/Ejerlejligheder 
 
Engelsk 

 
board of directors (afsnit 5.1.1.3.) 
        

Kilde til term:  “Commonhold Regulations” (2004):   
 

Eksempel:  1) The directors may appoint one of their number to be the 
chairman of the board of directors and may at any time remove him 
from that office.  
 

Kilde til eksempel:  “Commonhold Regulations” (2004):   
 

Eksempel:  2) There are no special restrictions on membership of the board of 
directors.  
 

Kilde til eksempel:  ”Commonhold FAQs” (2004):  
  

Generel definition:  commonhold association’s management consisting of a minimum of 
two directors whose responsibility it is to manage the commonhold 
  

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af “Commonhold Regulations” (2004) og 
“Commonhold – what it is” (-):   
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN01: Organisation og drift; 1-1-1;    
HAR DEL: unit-holder  
HAR DEL: outsider  
ER EN DEL AF: commonhold association  

    
Dansk bestyrelse (afsnit 5.2.1.) 

       
Kilde til term:  ”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005):   

 
Eksempel:  1) Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af 

bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel.  
 

Kilde til eksempel:  ”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005):   
 

Eksempel:  2) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den 
samlede bestyrelse, herunder formanden eller næstformanden er til 
stede.  
 

Kilde til eksempel:  ”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005):   
 

Generel definition:  ejerforeningens ledelse bestående af tre medlemmer foruden 
formanden og to suppleanter, hvis opgave det er at varetage 
ejendommens anliggender  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af ”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005):   
 

Kommentar 
(ækvivalens):  

Der er ikke fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens mellem board of 
directors og bestyrelse, men kun overlapning, jf. figur 3. 



Commonhold og ejerlejligheder – en komparativ analyse af commonhold set i lyset af 
ejerlejligheder og en terminologisk undersøgelse af udvalgte engelske termer 

 

102 

 

Overlapningen skyldes, at begreberne har fællestræk, men også 
adskillende træk. Begreberne har det til fælles, at de begge udgør 
ledelsesorganet i henholdsvis en CA og en ejerforening og har stort 
set samme opgaver, jf. afsnit 5.3. Dog adskiller begreberne sig fra 
hinanden, idet board of directors både kan bestå af unit-holders og 
udefrakommende, mens bestyrelsen kun kan bestå af 
ejerlejlighedsejerne, jf. afsnit 5.3. Vi mener dog ikke, at denne 
forskel er så betydningsfuld, at den nærmeste danske ækvivalent 
ikke kan anvendes som oversættelse af board of directors. Blandt 
andet derfor anbefaler vi, at bestyrelse anvendes som oversættelse. 
(For en gennemgang af vores overvejelser og øvrige årsager til valg 
af oversættelsesforslag, se feltet ”Kommentar”).   
 

Ordbogspraksis:  Svensson:  
bestyrelse 
 
Nielsen:  
bestyrelse 
 
Center for Leksikografi: 
bestyrelse 
  

Anden 
oversættelsespraksis:  

 
Ø  
 

Anden praksis:  Ø  
 

Oversættelsesforslag:  bestyrelse  
 

Kilde til 
oversættelsesforslag:  

 
Svensson, Nielsen og Center for Leksikografi 
 

Kommentar:  Vores oversættelsesforslag 
 
Ser man isoleret på ækvivalensgraden mellem en CA’s board of 
directors og en ejerforenings bestyrelse, mener vi, at lighederne 
mellem begreberne vejer tungere end forskellene, og bestyrelse kan 
derfor anvendes som oversættelse af board of directors, jf. feltet 
”Kommentar (ækvivalens)”. Både Svensson, Nielsen og Center for 
Leksikografi har også bestyrelse som oversættelsesforslag.   
 
Ikke alt taler dog for en brug af bestyrelse som oversættelse, og da 
der er den forskel, at board of directors udgør ledelsesorganet i et 
selskab, mens bestyrelsen udgør ledelsesorganet i en forening, jf. 
afsnit 5.3., er dette en omstændighed, der må inddrages i 
overvejelserne: 
 
• Idet board of directors er ledelsesorganet i et selskab, er man 

også ved oversættelse fra engelsk til dansk nødt til at forholde 
sig til ledelsesstrukturen inden for danske selskaber snarere 
end ledelsesstrukturen inden for foreninger for at kunne 
vurdere om bestyrelse i denne sammenhæng er en anvendelig 
oversættelse af board of directors.  
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Et engelsk selskabs ledelse er enstrenget og udgøres alene af 
board of directors, der både omfatter medlemmer, der 
varetager den overordnede ledelse og medlemmer, der 
varetager den daglige ledelse, mens et dansk selskabs ledelse 
er tostrenget og udgøres af en bestyrelse, hvis medlemmer 
varetager den overordnede ledelse og en direktion, hvis 
medlemmer varetager den daglige ledelse (”Modernisering af 
selskabsretten” (2008)). Man kan derfor argumentere for, at 
såfremt board of directors oversættes til bestyrelse, refereres 
der kun til de medlemmer af board of directors, der varetager 
den overordnede drift og ikke de medlemmer, der varetager 
den daglige ledelse. Det kan derfor diskuteres, om det vil være 
mere rammende at oversætte board of directors med termen 
ledelse, da termen er bred og neutral og kan referere til alle 
medlemmer af en board of directors uanset kompetence.  
 
I praksis forholder det sig dog sådan, at board of directors 
oversættes med bestyrelse. Det skyldes, at der er opstået en 
forventning om, at board of directors omtales som bestyrelse 
(Personlig samtale med Lise Mourier, den 9. marts 2009), og 
der er derfor ingen forståelsesmæssige vanskeligheder 
forbundet med denne oversættelse, da man må gå ud fra, at 
folk dermed ved, hvad bestyrelse refererer til.  

 
Dette, set i kombination med, at en ejerforening i modsætning til et 
dansk selskab kun har en enstrenget ledelsesstruktur og dermed 
kun har en bestyrelse, der varetager hele ledelsen og altså har 
samme formål og opgaver som en board of directors bevirker, at vi 
anbefaler, at bestyrelse anvendes som oversættelse af board of 
directors. Anvendes termen bestyrelse i denne forbindelse som 
oversættelse af board of directors, refererer man grundet en 
ejerforenings enstrengede ledelsesstruktur ikke kun til den ene del 
af ledelsen, men til den samlede ledelse.  
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK01: Organisation og drift; 1-1-1;   
FUNKTION:   
beslutningsudøver   
HAR DEL: ejerlejlighedsejer  
ER EN DEL AF: ejerforening  
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7.8.4. Unit 

 
Emne Commonhold/Ejerlejligheder 
 
Engelsk 

 
unit (afsnit 4.1.1.)    
     

Kilde til term:  ”Commonhold and Leasehold” (2002):   
 

Eksempel:  1) A commonhold is divided into units and common parts.  
 

Kilde til eksempel:  ”Commonhold FAQs” (2004):   
 

Eksempel:  2) Each commonhold must contain at least two units.  
 

Kilde til eksempel:  Cowen (2005): - 54  
 

Engelsk commonhold unit       
  

Generel definition:  part of the commonhold which is owned exclusively by the unit-
holder on a freehold basis  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af “Commonhold – what it is” (-):   
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN01: Organisation og drift; 1-3+2;    
ER ASSOCIERET MED: unit-holder  
ER EN DEL AF: commonhold  

    
Dansk ejerlejlighed (afsnit 4.2.1.)  

     
Kilde til term:  ”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006):   

 
Eksempel:  1) Ejerlejlighedsejeren kan, på tilsvarende måde som enhver anden 

ejer af fast ejendom, som udgangspunkt frit sælge sin ejerlejlighed 
til anden side.  
 

Kilde til eksempel:  Andreasen (1997): - 169  
 

Eksempel:  2) Med anmeldelsen skal følge en fortegnelse over ejerlejlighederne 
og et kort over hver enkelt ejerlejlighed.  
 

Kilde til eksempel:  Andreasen (1997): - 24  
 

Generel definition:  selvstændig fast ejendom, som ejerlejlighedsejeren har fuldstændig 
ejendomsret til  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af Holm-Larsen (2004): - 292 
  

Kommentar 
(ækvivalens):  

 
Man kan ikke tale om fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens, jf. 
figur 3 mellem unit og ejerlejlighed, da en unit trods mange 
fællestræk med en ejerlejlighed, også besidder træk, som ikke gør 
sig gældende for ejerlejligheder. Der er derfor snarere tale om en 
lille grad inklusion, jf. figur 3, idet både en unit og en ejerlejlighed 
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udgør den del af ejendommen, som ejeren ejer individuelt, og da en 
unit har det supplerende træk, at den kan udgøres af eller omfatte 
mere end en ejerlejlighed, jf. afsnit 4.3. Vi vil derfor ikke anbefale, 
at ejerlejlighed anvendes som oversættelse af unit.  
 

Ordbogspraksis:  Nielsen: 
lejlighed  
 
Axelsen: 
lejlighed  
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

 
Kromann Reumert: 
ejerlejlighed 
  

Anden praksis:  Ø 
  

Oversættelsesforslag:  delmatrikel 
dellod 
  

Kilde til 
oversættelsesforslag:  

 
CN & PSM  
 

Kommentar:  Kommentar til: ejerlejlighed 
 
Da der kun er tale om inklusion mellem unit og ejerlejlighed, mener 
vi ikke, at man, som Kromann Reumert foreslår, kan oversætte unit 
med ejerlejlighed, jf. feltet ”Kommentar (ækvivalens)”. En første 
indskydelse kunne ellers være at oversætte unit med ejerlejlighed, 
da man dermed ville læne oversættelsen op ad det system, som 
modtager tilhører og præsentere ham for en term, der vækker 
associationer, jf. afsnit 7.1.2.1. En sådan målsprogsorienteret 
oversættelse vil dog give modtager det fejlagtige indtryk, at 
begrebet ejerlejligheder findes tilsvarende i England. 
 
Kommentar til: lejlighed 
 
Som en anden tilgang til oversættelse af unit foreslår Nielsen og 
Axelsen, at unit oversættes til lejlighed. Ifølge Becker-Christensen 
kan en lejlighed kun være ”en selvstændig bolig i et hus med flere 
boliger” (Becker-Christensen (2005), og hvis lejlighed anvendes 
som oversættelse, er modtager således blevet sporet ind på, at en 
unit udgør én beboelse ud af flere i en større ejendom. Dog er 
termen alt for upræcis, da den ikke tager højde for, at en unit 
eksempelvis også kan være en carport, en parkeringsplads eller et 
erhvervslokale, jf. afsnit 4.1.1. På baggrund af ovenstående vil vi 
ikke anbefale brugen af lejlighed som oversættelse af unit.    

Kommentar til: matrikel 
 
Hver unit tildeles et title number, jf. 4.1.2., hvilket nærmest svarer 
til det danske matrikelnummer (Poulsen (2004)). Derfor er det 
oplagt at overveje om termen matrikel, som anvendes inden for fast 
ejendom på dansk, kan anvendes som oversættelse af unit. Dog 
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mener vi ikke, at oversættelsesforslaget er anvendeligt, hvilket 
skyldes, at den engelske og danske fordeling af henholdsvis title 
numbers og matrikelnumre er divergerende. Hvor man i England 
tildeler hver unit i en ejendom et title number, tildeler man i 
Danmark hele ejendommen ét matrikelnummer og de enkelte 
ejerlejligheder et ejerlejlighedsnummer, jf. afsnit 4.1.2. og 4.2.2. 
Det kan derfor give anledning til en smule forvirring hos 
modtageren, da matrikel refererer til hele ejendommen og ikke blot 
til den enkeltstående unit. Han kan dermed ud fra termen matrikel 
ikke udlede, at en unit udgør én ud af flere ejendomme i en samlet 
ejendom.   

Kommentar til: lod 
 
Hvis man vil anvende en term, der ligeledes optræder inden for fast 
ejendom på dansk og dermed tager udgangspunkt i en 
målsprogsorienteret strategi, jf. afsnit 7.1.2.1., kan man overveje 
termen lod. Valget af lod som oversættelse af unit kan virke oplagt, 
da et matrikelnummer, før proceduren for tildeling af matrikelnumre 
blev ændret, kunne bestå af flere lodder, lige som et 
matrikelnummer i Danmark kan bestå af flere ejerlejligheder. En 
ejerlejlighed kan dog ikke udgøre en lod, men tildeles et 
ejerlejlighedsnummer. En lod refererer derimod til hele 
ejendommen (Kort & Matrikelstyrelsen, bilag 3). Derfor vil vi ikke 
anbefale, at lod anvendes som oversættelse, da vi, lige som ved 
brugen af matrikel, frygter, at termen vil give anledning til 
misforståelser, da lod refererer til hele ejendommen og ikke den 
enkelte unit.  

Vores oversættelsesforslag 
 
Vi mener dog, at man kan anvende både matrikel og lod i en 
oversættelse, såfremt man blot tilføjer ”del-”, således at 
oversættelsesforslagene lyder delmatrikel og dellod. Disse 
oversættelsesforslag bygger på oversættelsesstrategierne 
neologisme og neutral målsprogsorienteret ækvivalent, jf. afsnit 
7.1.2.2.1.3. og 7.1.2.2.2.1.  
 
• Termerne matrikel og lod kan ikke anvendes alene, da de 

refererer til hele ejendommen, men tilføjes ”del-”, undgås 
dette. Tilføjelsen af ”del-” bevirker nemlig, at modtager 
informeres om, at en unit udgør en del af en matrikel eller lod 
og foranlediges derfor ikke til fejlagtigt at tro, at den udgør en 
hel ejendom. Modtager præsenteres altså for termer, der kan 
spore ham ind på, hvad en unit er, uden at det forveksles med 
et velkendt begreb på målsproget, der ikke har samme 
begrebsmæssige indhold 7.1.2.2.2.1. 
 

• Samtidigt er delmatrikel og dellod i modsætning til både 
ejerlejlighed og lejlighed bred nok til også at kunne dække over 
eksempelvis carporte og parkeringspladser, hvilket en unit 
sagtens kan være, jf. kapitel 6. 
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Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK01: Organisation og drift; 1-3+3;    
ER ASSOCIERET MED: ejerlejlighedsejer  
ER EN DEL AF: ejerlejligheder  
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7.8.5. Unit-holder  

 
Emne Commonhold/Ejerlejligheder 
 
Engelsk 

 
unit-holder (kapitel 2)   
     

Kilde til term:  ”Commonhold and Leasehold” (2002):   
 

Eksempel:  1) Each unit-holder owns the freehold of a unit.  
 

Kilde til eksempel:  “Commonhold – what it is” (-):   
 

Eksempel:  2) Once all the units are sold, only unit-holders can be members of 
the CA.  
 

Kilde til eksempel:  Cowen (2005): - 18  
 

Engelsk unit holder        
 

Generel definition:  freehold owner of a unit within a commonhold building  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af Cowen (2005): - 13  
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN01: Organisation og drift; 1-2;    
HAR UNDERTYPE: unit-holder  
HAR UNDERTYPE: unit-holder  
ER EN DEL AF: commonhold  
ER ASSOCIERET MED: unit  

    
Dansk ejerlejlighedsejer (afsnit 4.2.2.)      

   
Kilde til term:  ”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006):   

 
Eksempel:  1) De vigtigste rettigheder for en ejerlejlighedsejer er retten til 

faktisk og retlig råden over lejligheden.  
 

Kilde til eksempel:  "Ejerforening” (-):   
 

Eksempel:  2) Hver ejerlejlighedsejer bidrager til ejerforeningens udgifter til 
drift og vedligeholdelse.  
 

Kilde til eksempel:  ”Fællesudgifter” (2008):   
 

Generel definition:  indehaver af den fuldstændige ejendomsret til en ejerlejlighed samt 
en medejendomsret til ejendommens fælles bestanddele  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af Andreasen (1997): - 26  
 

Kommentar 
(ækvivalens):  

 
Man kan ikke tale om fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens 
mellem unit-holder og ejerlejlighedsejer, men snarere om en lille 
grad af inklusion, jf. figur 3. Begreberne har fællestræk, men 
adskiller sig dog fra hinanden, idet det, de hver især ejer, nemlig en 
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unit og en ejerlejlighed, er forskellige jf. afsnit 4.3. Derudover 
adskiller begreberne sig fra hinanden ved, at en ejerlejlighedsejer i 
modsætning til en unit-holder har medejendomsret til ejendommens 
fælles bestanddele, jf. afsnit 4.3. Vi vil derfor ikke anbefale, at 
ejerlejlighedsejer anvendes som oversættelse af unit-holder. 
 

Ordbogspraksis:  Ø  
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

 
Ø  
 

Anden praksis:  Bech-Bruun: 
ejer af en unit i et commonhold (ejerlejlighedsejer)  
 

Oversættelsesforslag:  delmatrikelejer 
dellodsejer  
 

Kilde til 
oversættelsesforslag:  
 

 
CN & PSM  

Kommentar:  Hvilken oversættelse, der vælges til unit-holder, mener vi i høj grad 
afhænger af, hvordan man har valgt at oversætte unit. Er unit 
eksempelvis oversat til delmatrikel, vil det grundet stilistik være 
mest hensigtsmæssigt at anvende samme strategi til oversættelse 
af unit-holder, som derfor bør oversættes med delmatrikelejer. 
Herved opnår man, at termerne stilistisk set ligner hinanden, og det 
fremgår derfor tydeligt for modtager, at begreberne er forbundne.   
 
Kommentar til ejerlejlighedsejer og lejlighedsejer 
 
Vi fraråder, at unit oversættes med ejerlejlighed og lejlighed, da 
termerne ikke fuldt ud indkapsler, hvad en unit er, og da de ikke er 
ækvivalente med unit, jf. feltet ”Kommentar (ækvivalens)” under 
afsnit 7.8.4. Af samme årsag vil vi derfor fraråde, at 
ejerlejlighedsejer og lejlighedsejer anvendes som oversættelse af 
unit-holder.  
 
Kommentar til: ejer af en unit i et commonhold 
(ejerlejlighedsejer)  
 
Til oversættelse af unit-holder anvender Bech-Bruun følgende 
definition, som kan anvendes i en forklarende parentes eller fodnote 
i forbindelse med strategien lån: ”ejer af en unit i et commonhold 
(ejerlejlighedsejer)”. Vi mener, at Bech-Bruuns forklaring 
overordnet set er en god forklaring, men at parentesen 
(ejerlejlighedsejer) er uhensigtsmæssig: 

 
• Første del af forklaringen ”ejer af en unit i et commonhold” er 

positiv, da modtager kort og præcist sættes ind i, hvad 
begrebet unit-holder dækker over. Man kan selvfølgelig sige, at 
for at modtager helt skal forstå forklaringen, er det nødvendigt, 
at han først er blevet gjort bekendt med termen unit i 
oversættelsen. Indgår unit derfor før unit-holder i en tekst, 
mener vi, at Bech-Bruuns forklaring fungerer, mens det 
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modsatte gør sig gældende, hvis unit ikke indgår før.   
 

• Med inddragelsen af ejerlejlighedsejer i parentes har Bech-
Bruun forsøgt at få modtager til helt at forstå, hvad en unit-
holder er ved at referere til danske forhold. Dog mener vi ikke, 
at parentesen er hensigtsmæssig, da den med en ukorrekt 
sammenligning kan få modtager til at tro, at man kan sætte 
lighedstegn mellem en unit-holder og en ejerlejlighedsejer. Hvis 
Bech-Bruun ønsker at referere til danske forhold for at hjælpe 
modtager til en bedre forståelse af en unit-holder, mener vi, at 
det er mere optimalt at skrive ”nærmest svarende til en 
ejerlejlighedsejer, da modtager derved bliver gjort opmærksom 
på, at der er ligheder mellem begreberne, men også forskelle.  

 
Vores oversættelsesforslag 
 
Vi anbefaler af flere årsager, at unit oversættes med enten 
delmatrikel eller dellod, jf. feltet ”Kommentar” under 7.8.4. Vi 
anbefaler derfor, at unit-holder oversættes med delmatrikelejer 
eller dellodsejer afhængig af, hvilket oversættelsesforslag, der er 
valgt, således at det i målteksten fremgår tydeligt, at de to termer 
er forbundne.  
 
Vi mener, at man med disse målsprogsorienterede 
oversættelsesforslag, der bygger på oversættelsesstrategierne 
neologisme og neutral målsprogsorienteret ækvivalent, jf. afsnit 
7.1.2.2.1.3. og 7.1.2.2.2.1. og tager udgangspunkt i termer, der 
allerede anvendes inden for fast ejendom på dansk, på en kort og 
præcis måde sætter modtager ind i, hvad unit-holder dækker over. 
Vi mener altså ikke, at man nødvendigvis skal gribe til strategien 
lån med forklaring, hver gang man støder på en kulturel term. I 
forbindelse med oversættelse af unit-holder mener vi, at en 
målsprogsorienteret strategi, der tager udgangspunkt i allerede 
velkendte termer som matrikel og lod, er at foretrække, da de på 
tilstrækkelig vis forklarer modtager, hvad begrebet dækker over.  
  

Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK01: Organisation og drift; 1-1-2;   
FUNKTION:   
beslutningstager   
HAR UNDERTYPE: ejerlejlighedsejer  
HAR UNDERTYPE: ejerlejlighedsejer  
ER EN DEL AF: ejerforening  
ER ASSOCIERET MED: fælles bestanddele  
ER ASSOCIERET MED: ejerlejlighed  
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7.8.6. Common parts 

 
Emne Commonhold/Ejerlejligheder 
 
Engelsk 

 
common parts (afsnit 4.1.1.)  
      

Kilde til term:  ”Commonhold and Leasehold” (2002):  
  

Eksempel:  1) A commonhold community statement must make provision 
regulating the use of the common parts.  
 

Kilde til eksempel:  ”Commonhold and Leasehold” (2002):   
 

Eksempel:  2) The common parts are every part of the building that is not 
contained in a unit.  
 

Kilde til eksempel:  ”Commonhold and Leasehold” (2002):   
 

Generel definition:  part of the building which is not a unit and is owned by the 
commonhold association on a freehold basis  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af “Commonhold – what it is” (-):   
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN01: Organisation og drift; 1-4+3;    
ER ASSOCIERET MED: commonhold association  
ER EN DEL AF: commonhold  

    
Dansk fælles bestanddele (afsnit 4.2.1.) 

       
Kilde til term:  ”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006):  

  
Eksempel:  1) Ejeren af en ejerlejlighed har sammen med andre ejere af 

lejligheder ejendomsret til grunden, fælles bestanddele og tilbehør 
m.v. efter et fordelingstal, der fastsættes efter fordelingstal, der 
fastsættes som en brøkdel.  
 

Kilde til eksempel:  ”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006):   
 

Eksempel:  2) Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og 
tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i 
denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede 
medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer 
herfor. 
  

Kilde til eksempel:  ”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005): 
   

Dansk fællesarealer    
     

Dansk fælleslokaliteter  
       

Generel definition:  den del af ejendommen, som ikke udgør en ejerlejlighed og som 
ejerlejlighedsejerne ejer i fællesskab  
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Kilde til definition:  CN & PSM på basis af ”Ejerforening” (-):   
 

Kommentar 
(ækvivalens):  

 
Der eksisterer en høj grad af overlapning mellem common parts og 
fælles bestanddele, jf. afsnit figur 3. Dette skyldes, at de to 
begreber har mange ligheder og kun en enkelt forskel; nemlig at de 
ejes af henholdsvis en CA og ejerlejlighedsejerne i fællesskab. En af 
lighederne mellem begreberne består i, at de begge udgør de dele 
af henholdsvis en commonhold og ejerlejligheder, som ejerne har 
ret til at benytte sammen med de øvrige unit-holders eller 
ejerlejlighedsejere. En anden lighed er, at de arealer, der kan 
udgøre henholdsvis common parts og fælles bestanddele er de 
samme, jf. afsnit 4.1.1. og 4.2.1. Den ene forskel, der eksisterer 
mellem begreberne, mener vi, er så ubetydelig for sikring af 
modtagers forståelse, at den nærmeste danske ækvivalent fælles 
bestanddele kan anvendes som oversættelse.  
 

Ordbogspraksis:  Svensson: 
fællesarealer  
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

 
Ø  
 

Anden praksis:  Ø  
 

Oversættelsesforslag:  fælles bestanddele 
  

Kilde til 
oversættelsesforslag:  

 
CN & PSM  
 

Kommentar:  Vores oversættelsesforslag 
 
Der er høj grad af overlapning mellem common parts og fælles 
bestanddele, og den forskel, der eksisterer mellem begreberne, 
hvad angår ejerskab, mener vi ikke har betydning for modtagers 
forståelse, hvorfor vi anbefaler, at fælles bestanddele anvendes som 
oversættelse, jf. ”Kommentar (ækvivalens)”. Denne term er 
fordelagtig, da den er velkendt for modtager og stort set har det 
samme begrebsmæssige indhold som kildesprogstermen. Dermed 
får modtager, via et velkendt begreb at associere til, det korrekte 
billede af common parts. 
 
Som oversættelse af common parts foreslår Svensson synonymet til 
fælles bestanddele, nemlig fællesarealer. Da der er tale om et 
synonym er fællesarealer en ligeså anvendelig oversættelse, men 
idet faglitteraturen om ejerlejligheder overvejende anvender fælles 
bestanddele, foretrækker vi denne term som oversættelse frem for 
fællesarealer.    
  

Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK01: Organisation og drift; 1-2+2;    
ER ASSOCIERET MED: ejerforening  
ER ASSOCIERET MED: ejerlejlighedsejer  
ER EN DEL AF: ejerlejligheder  
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7.8.7. Commonhold community statement 

 
Emne Commonhold/Ejerlejligheder 
 
Engelsk 

 
commonhold community statement (afsnit 5.1.2.2.)        
 

Kilde til term:  ”Commonhold and Leasehold” (2002):   
 

Eksempel:  1) A commonhold community statement must be in the prescribed 
form. 
 

Kilde til eksempel:  “Commonhold and Leasehold” (2002): 
 

Eksempel:  2) A commonhold community statement may impose a duty on a 
unit-holder. 
  

Kilde til eksempel:  “Commonhold and Leasehold” (2002): 
 

Engelsk CCS        
 

Generel definition:  statutory commonhold rules which define the extent of the units 
and common parts and the rights and obligations of the 
commonhold association and the unit-holders  
 

Kilde til definition:  CN og PSM på basis af ”Commonhold FAQs”, 2004) og 
“Commonhold – what it is” (-):   
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN02: Organisation og drift; 7.1;   
INDHOLD:   
lovbestemte vedtægter vedr. 
commonhold's bestanddele og  
commonhold association's og  
unit-holders' rettigheder og  
forpligtelser 
HAR DEL: local rules  
ER EN TYPE AF: rules  

    
Dansk normalvedtægt (afsnit 5.2.2.1.)    

     
Eksempel:  1) Hvis der ikke foreligger et sæt tinglyste vedtægter, træder den 

officielle normalvedtægt for ejerforeninger i kraft. 
  

Kilde til eksempel:  ”Vedtægter i ejerforeninger” (-):  
  

Eksempel:  2) Der afholdes generalforsamling én gang om året. Det er i marts 
eller april måned, hvis ejerforeningen følger normalvedtægterne. 
  

Kilde til eksempel:  "Ejerforening” (-):  
  

Generel definition:  officielle vedtægter vedrørende ejerforeningens ledelse, 
regnskabsaflæggelse, revision m.v. som finder anvendelse med 
mindre individuelle vedtægter er vedtaget og tinglyst  
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Kilde til definition:  ”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006):   
 

Kommentar 
(ækvivalens):  

 
Skønt commonhold community statement og normalvedtægt har en 
del fællestræk, besidder de så mange adskillende træk, at de ikke 
kan betragtes som værende fuldstændigt begrebsmæssigt 
ækvivalente, og der er i stedet tale om en lille grad af overlapning, 
jf. figur 3. CCS og NV har det fællestræk, at de begge indeholder 
bestemmelser vedrørende driften. De adskiller sig dog fra hinanden 
ved, at en CCS i modsætning til en NV ikke kan fravælges, jf. afsnit 
5.3. Vi kan derfor ikke anbefale, at normalvedtægt anvendes som 
oversættelse af commonhold community statement. 
 

Ordbogspraksis:  Ø 
  

Anden 
oversættelsespraksis:  

 
Ø 
  

Anden praksis:  Bech-Bruun: 
dokument, der definerer ejendommen og rettigheder og 
forpligtelser. (Må ikke forveksles med vedtægter for commonhold 
association) 
  

Oversættelsesforslag:  commonhold community statement (lovpligtige vedtægter, som 
definerer en commonhold's delmatrikler og fælles bestanddele samt 
en commonhold association's og delmatrikelejernes rettigheder og 
forpligtelser) 
  

Kilde til 
oversættelsesforslag:  

 
CN & PSM 
  

Kommentar:  Kommentar til: normalvedtægt 
 
En første indskydelse kunne være at oversætte commonhold 
community statement med normalvedtægt, men da der kun er tale 
om overlapning mellem de to termer, jf. feltet ”Kommentar 
(ækvivalens)”, vil vi ikke anbefale denne oversættelse. Det skyldes, 
at hvis normalvedtægt anvendes som oversættelse, risikeres det, at 
modtager får det indtryk, at en NV og en CCS er fuldt ækvivalente. 
 
Kommentar til: dokument, der definerer ejendommen og 
rettigheder og forpligtelser. (Må ikke forveksles med 
vedtægter for commonhold association) 
 
Vi mener, at commonhold community statement er et meget 
kulturbundent begreb, som ikke kan oversættes til en dansk term, 
der til fulde viderebringer kildesprogstermens begrebsmæssige 
indhold. Derfor kan en kildesprogsorienteret oversættelsesstrategi i 
form af lån med efterfølgende forklarende parentes eller fodnote 
overvejes, jf. afsnit 7.1.2.2.1.1. Bech-Bruun bidrager med følgende 
forklaring af en CCS: ”dokument, der definerer ejendommen og 
rettigheder og forpligtelser. (Må ikke forveksles med vedtægter for 
commonhold association)”. Forklaringen har nogle positive 
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elementer, om end den er en smule upræcis: 

• Bech-Bruun anvender termen dokument, som ikke er en 
ukorrekt benævnelse for CCS, men som dog heller ikke er den 
mest præcise betegnelse. ”Dokument” er en bredt dækkende 
term, som ikke giver et præcist billede af, hvad en CCS er. I 
stedet mener vi, at det vil give modtager en bedre forståelse af 
en CCS, hvis ”vedtægter” anvendes, da modtager hermed 
præcist spores ind på, at en CCS er et sæt bestemmelser, der 
gælder for en commonhold.    
  

• I Bech-Bruuns forklaring indgår det ydermere, at en CCS 
definerer rettigheder og forpligtelser. Dette er lige som 
dokument ikke ukorrekt, om end vi også her mener, at det er 
en smule upræcist, da det ikke præciseres, hvem der har 
rettigheder og forpligtelser. Vi mener derfor, at det giver 
modtager en bedre forståelse af, hvad en CCS er, hvis det 
inkluderes, at der er tale om unit-holders’ og en CA’s 
rettigheder og forpligtelser.    
 

• Det skal endvidere bemærkes, at sætningen ”(må ikke 
forveksles med vedtægter for commonhold association)” kan 
være ufordelagtig at inddrage af flere årsager. For det første 
skyldes det, at der er risiko for, at en modtager uden 
forudgående kendskab til engelske forhold ikke vil forstå 
meningen med forklaringen, hvis det ikke andetsteds i 
oversættelsen beskrives, hvilke vedtægter, der gælder for en 
CA. For at denne del af forklaringen skal kunne indgå, mener vi 
derfor, at det er en forudsætning, at modtager enten har 
kendskab til begreberne memorandum of articles og articles of 
association, som vedtægter refererer til, eller at begreberne 
forklares i oversættelsen. For det andet er det 
uhensigtsmæssigt at inddrage sætningen, da forklaringen bliver 
en smule lang og derfor næppe i vores øjne egner sig til at 
indgå i en parentes i alle teksttyper. En beslutning om, hvorvidt 
en sådan forklaring kan indgå i en parentes eller fodnote, må 
dog bero på en overvejelse af, hvad der er bedst egnet for den 
givne teksttype og modtagers behov.  
 

Vores oversættelsesforslag 

Med udgangspunkt i ovennævnte diskussion kan vi konkludere, at 
det grundet commonhold community statement’s kulturbundethed, i 
vores øjne ikke er muligt at oversætte termen ud fra en 
målsprogsorienteret oversættelsesstrategi. Vi mener i stedet, at det 
er mest hensigtsmæssigt at anvende en kildesprogsorienteret 
oversættelsesstrategi i form af lån med forklaring, som også Bech-
Bruun foreslår. Vi har ladet os inspirere af Bech-Bruuns forslag, som 
vi dog har tilpasset og tilføjet flere oplysninger for at gøre den mere 
præcis og informativ. Vores oversættelsesforslag er derfor 
”commonhold community statement (lovpligtige vedtægter, som 
definerer en commonhold's delmatrikler og fælles bestanddele samt 
en commonhold association’s og delmatrikelejernes rettigheder og 
forpligtelser)”.  
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• Med denne oversættelse introduceres kildesprogstermen for 

modtager, som med forklaringen gøres bekendt med, hvad en 
CCS grundlæggende er, da den indeholder oplysninger om en 
CCS’s to hovedformål; nemlig at den definerer delmatrikler og 
fælles bestanddele og udstikker rettigheder og forpligtelser. 
 

• I modsætning til Bech-Bruun har vi inddraget den oplysning, at 
en CCS udgør et sæt lovpligtige vedtægter. Vi mener for det 
første, at det er nødvendigt for modtagers forståelse at 
informere om, at der er tale om et sæt vedtægter frem for et 
dokument, da denne oplysning er essensen af CCS’s definition. 
For det andet mener vi, at det er en betydningsfuld oplysning, 
at en CCS er lovpligtig, da dette fortæller modtager, at en CCS 
ikke kan fraviges, hvilket står i stærk kontrast til retten til at 
supplere og erstatte en normalvedtægt. 

 
• Derudover har vi valgt at eksplicitere, hvis rettigheder og 

forpligtelser en CCS regulerer, og vores forklaring indeholder 
derfor oplysningen om, at der er tale om delmatrikelejernes og 
CA’s rettigheder og forpligtelser. Dette, mener vi, gør 
forklaringen mere præcis og anvendelig for modtager. 

 
Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK02: Organisation og drift; 7.1;   

INDHOLD:   
vedtægter, der gælder,   
hvor der ikke er vedtaget   
individuelle vedtægter   
ER EN TYPE AF: vedtægter  
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 7.8.8. Local rules 

 
Emne Commonhold/Ejerlejligheder 
 
Engelsk 

 
local rules (afsnit 5.1.2.2.)    
     

Kilde til term:  “Commonhold Regulations” (2004):   
 

Eksempel:  1) Only local rules will be capable of amendment by the CA. The 
local rules are the matters applicable to a particular commonhold.  
 

Kilde til eksempel:  Cowen (2005): - 71  
 

Eksempel:  2) Local rules means provisions, including information contained in 
the Annexes, inserted by the developer or the commonhold 
association that are not prescribed by regulations.  
 

Kilde til eksempel:  “Commonhold Regulations” (2004):   
 

Generel definition:  part of the commonhold community statement which is not 
prescribed by regulations but which are rules specific to the 
particular commonhold added to the commonhold community 
statement by the commonhold association  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af ”Commonhold - Guidance” (2005) og 
”Commonhold – what it is” (-):   
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN02: Organisation og drift; 7.1-1;    
ER EN DEL AF: commonhold community statement  

    
Dansk individuelle vedtægter (afsnit 5.2.2.1.)   

     
Kilde til term:  Andreasen (1997): - 144  

 
Eksempel:  1) Normalvedtægten er udfyldende og gælder på områder, hvor 

eventuelle individuelle vedtægter ikke bestemmer andet.  
 

Kilde til eksempel:  "Normalvedtægt” (2008):   
 

Eksempel:  2) Den nye normalvedtægt gælder for nye ejerforeninger stiftet fra 
og med 1. januar 2005, medmindre foreningen har vedtaget 
individuelle vedtægter.  
 

Kilde til eksempel:  Naver (2005):   
 

Generel definition:  vedtægter, der tager højde for ejerforeningens konkrete forhold, 
som enten kan supplere normalvedtægten eller helt erstatte den  
 

Kilde til definition:  "Ejerforening” (-):   
 

Kommentar 
(ækvivalens):  

 
Man kan ikke tale om fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens 
mellem local rules og individuelle vedtægter, men kun om en lille 
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grad af overlapning, jf. figur 3. Dette skyldes, at begreberne, trods 
en del ligheder, også har forskelle. De har det til fælles, at de begge 
udgør henholdsvis en commonhold’s og en ejerforenings egne 
vedtægter, der er tilpasset deres konkrete forhold, men de er 
forskellige, idet local rules ikke kan erstatte, men kun supplere CCS, 
mens individuelle vedtægter både kan supplere eller helt erstatte 
NV, jf. afsnit 5.3. Grundet denne forskel vil vi ikke anbefale brugen 
af individuelle vedtægter som oversættelse af local rules, da man 
derved ville give modtager det fejlagtige indtryk, at begreberne kan 
sidestilles.  
 

Ordbogspraksis:  Ø 
  

Anden 
oversættelsespraksis:  

 
Ø 
  

Anden praksis:  Ø 
  

Oversættelsesforslag:  tillægsvedtægter 
  

Kilde til 
oversættelsesforslag:  

 
CN & PSM  
 

Kommentar:  Kommentar til: individuelle vedtægter 
 
Umiddelbart kan det virke som om, at local rules og individuelle 
vedtægter kan sidestilles grundet ens karakteristiske træk. Da der 
dog også er en del forskelle på begreberne, og der derfor kun 
eksisterer en lille grad af overlapning mellem dem, jf. ”Kommentar 
(ækvivalens)”, mener vi ikke, at individuelle vedtægter er et 
acceptabelt oversættelsesforslag til local rules. Såfremt individuelle 
vedtægter anvendes som oversættelsesforslag, foranlediges 
modtager til at tro, at begreberne er ens, og man undlader dermed 
at fortælle modtager, hvad der adskiller local rules fra individuelle 
vedtægter, nemlig at de kun kan supplere CCS og ikke erstatte den, 
jf. afsnit 5.1.2.2.    
 
Kommentar til: lokale regler 
 
Som en anden tilgang til oversættelse af local rules kan man 
forsøge sig med den kildesprogsorienterede strategi ordret 
oversættelse, jf. afsnit 7.1.2.2.2.3. og oversætte local rules til 
lokale regler. Termen er semantisk motiveret og kan spore 
modtager en anelse ind på kildetermens betydning, jf. afsnit 
7.1.2.2.2.3., idet modtager ved hjælp af ordet ”lokale” kan udlede, 
at der er tale om bestemmelser, der finder anvendelse inden for et 
bestemt område. Dog er oversættelsen ikke fyldestgørende, da den 
som individuelle vedtægter heller ikke på tilstrækkelig vis 
videreformidler kildesprogstermens fulde betydning, nemlig at local 
rules er et supplement til allerede eksisterende vedtægter. På den 
baggrund vil vi ikke anbefale, at lokale regler anvendes som 
oversættelse af local rules.        
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Vores oversættelsesforslag 
 
På baggrund af ovennævnte diskussion mener vi ikke, at de 
ovennævnte oversættelsesforslag er hensigtsmæssige. I stedet 
mener vi, at hvis man vil anvende en term, der til fulde 
videreformidler kildesprogstermens indhold, bør man tage 
udgangspunkt i en neutral målsprogsorienteret ækvivalent, jf. afsnit 
7.1.2.2.2.1. og anvende termen tillægsvedtægter som oversættelse 
af local rules. Ved anvendelsen af ”tillæg” spores modtager ind på, 
at der er tale om vedtægter, der kun kan supplere allerede 
eksisterende vedtægter, men ikke erstatte dem. Dermed 
viderebringes kildesprogstermens betydning på en præcis og neutral 
måde uden, at den forveksles med den danske term individuelle 
vedtægter, som har et andet begrebsmæssigt indhold. 
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK02: Organisation og drift; 7.2;   
INDHOLD:   
tilpasninger til /   
erstatning af   
normalvedtægten   
ER EN TYPE AF: vedtægter  
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7.8.9. Commonhold assessment 

  
Emne Commonhold/Ejerlejligheder 
 
Engelsk 

 
commonhold assessment (afsnit 5.1.3.1.)        
 

Kilde til term:  ”Commonhold and Leasehold” (2002):  
  

Eksempel:  1) The day-to-day expenditure in running the commonhold including 
minor repairs, insurance, housekeeping and day-to-day 
administration is referred to in section 38 as the commonhold 
assessment.  
 

Kilde til eksempel:  Cowen (2005): - 120  
 

Eksempel:  2) Once the directors have completed the budget, if they consider 
that it is necessary to recover expenses from the unit-holders, they 
must serve each unit-holder with a notice containing details of the 
proposed commonhold assessment.  
 

Kilde til eksempel:  Cowen (2005): - 120  
 

Generel definition:  income required for the day-to-day expenditure in running the 
commonhold which is collected by contribution from the unit-holders 
  

Kilde til definition:  “Commonhold – what it is” (-):   
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN02: Organisation og drift; 6.1;   
ANVENDELSE:   
samlede udgifter til   
den daglige drift   
HAR DEL: commonhold assessment  
ER EN TYPE AF: economy  

    
Dansk fællesudgifter (afsnit 5.2.3.1.)   

     
Kilde til term:  ”Bestyrelsen” (-):   

 
Eksempel:  1) Fællesudgifter fordeles blandt ejerlejlighedsejerne i forhold til 

fordelingstal.  
 

Kilde til eksempel:  Andreasen (1997): - 115  
 

Eksempel:  2) Det udgiftsbudget, som fastlægges på generalforsamlingen er lig 
med fællesudgifterne for hele ejendommen.  
 

Kilde til eksempel:  ”Værd at vide om ejerlejligheder” (-):   
 

Dansk fællesomkostninger        
 

Generel definition:  ejerforeningens samlede udgifter til ejendommens daglige drift, 
hvortil der opkræves et beløb af ejerlejlighedsejerne  
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Kilde til definition:  CN & PSM på basis af ”Værd at vide om ejerlejligheder” (-):   
 

Kommentar 
(ækvivalens):  

 
Der er tale om fuldstændig begrebsmæssig ækvivalens mellem 
commonhold assessment og fællesudgifter, jf. figur 3. Begrebernes 
karakteristiske træk stemmer overens, idet både commonhold 
assessment og fællesudgifter refererer til de samlede udgifter til 
den daglige drift af henholdsvis commonholds og ejerlejligheder, jf. 
afsnit 5.3. Begreberne kan derfor betragtes som værende 
ækvivalente, og på den baggrund vil vi anbefale, at fællesudgifter 
anvendes som oversættelse af commonhold assessment.  
 

Ordbogspraksis:  Ø  
Anden 
oversættelsespraksis:  

 
Ø 
  

Anden praksis:  Ø 
  

Oversættelsesforslag:  fællesudgifter  
 

Kilde til 
oversættelsesforslag:  

 
CN & PSM  
 

Kommentar:  Vores oversættelsesforslag 
 
Man kan ved første øjekast foranlediges til at tro, at en 
oversættelse af commonhold assessment skal indeholde ordet 
”vurdering” på grund af ordet assessment. Det er imidlertid ikke 
tilfældet, selvom det forholder sig således, at commonhold 
assessment beregnes på baggrund af en vurdering af årets udgifter 
til driften, jf. afsnit 5.1.3.1. Dog refererer commonhold assessment 
til de samlede udgifter til den daglige drift og har dermed som 
sådan intet med vurdering at gøre.  
 
Som oversættelsesforslag mener vi, at man med fordel kan 
anvende den nærmeste danske ækvivalent fællesudgifter grundet 
den fuldstændige ækvivalens mellem begreberne, jf. ”Kommentar 
(ækvivalens)”.  Modtager kan med denne oversættelse associere til 
noget velkendt på målsproget, idet termen er inden for hans 
referenceramme, og vi mener derfor ikke, at man behøver at søge 
efter alternative oversættelsesforslag, når der findes en fuld 
ækvivalent dansk term.  
  

Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK02: Organisation og drift; 6.1;   
ANVENDELSE:   
samlede udgifter til   
daglig drift   
HAR DEL: fællesbidrag  
ER EN TYPE AF: økonomi  
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7.8.10. Reserve fund 

 
Emne Commonhold/Ejerlejligheder 
 
Engelsk 

 
reserve fund (afsnit 5.1.3.2.)    
     

Kilde til term:  ”Commonhold and Leasehold” (2002):   
 

Eksempel:  1) The Act additionally provides that the CCS may make provision 
for the budgeting and recovery of a reserve fund.  
 

Kilde til eksempel:  Cowen (2005): - 126  
 

Eksempel:  2) If the directors decide against the establishment of a reserve 
fund, the members of the CA can force their hand.  
 

Kilde til eksempel:  Cowen (2005): - 127   
 

Generel definition:  fund to build up savings against an anticipated future cost of works 
to the units and common parts  
 

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af “Commonhold – what it is” (-):   
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM EN02: Organisation og drift; 6.2;   
ANVENDELSE:   
opsparing til planlagte   
udgifter til   
vedligeholdelse   
HAR DEL: reserve fund levy  
ER EN TYPE AF: economy  

    
Dansk grundfond (afsnit 5.2.3.2.)        

 
Kilde til term:  ”Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder” (2006):  

  
Eksempel:  1) Den enkelte ejer kan ikke disponere over grundfonden. 

  
Kilde til eksempel:  ”Bekendtgørelse om normalvedtægt” (2005): 

   
Eksempel:  2) Grundfonden er typisk indrettet således, at der indbetales 

løbende bidrag efter ejerlejlighedernes fordelingstal indtil et vist 
beløb eller en bestemt procentdel af lejlighedernes samlede værdi 
er nået. 
  

Kilde til eksempel:  ”Fællesudgifter” (2008): 
   

Generel definition:  opsparing, hvis midler anvendes til at imødegå større planlagte eller 
uforudsete fælles udgifter til vedligeholdelse 
  

Kilde til definition:  CN & PSM på basis af ”Fællesudgifter” (2008):  
  

Kommentar 
(ækvivalens):  

 
Der eksisterer ikke fuld begrebsmæssig ækvivalens mellem reserve 
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fund og grundfond, men i stedet en høj grad af overlapning, jf. figur 
3. Begge termer refererer til opsparinger til vedligeholdelse, men en 
grundfond har det adskillende karakteristiske træk, at den både kan 
anvendes til planlagte og uforudsete udgifter til vedligeholdelse. I 
modsætning hertil anvendes en reserve fund kun til planlagte 
udgifter til vedligeholdelse, jf. afsnit 5.3. Denne forskel mener vi 
dog ikke er af betydning i en oversættelsessituation, da modtager 
ikke vil gå glip af væsentlig information, hvis grundfond anvendes 
som oversættelse. Derfor anbefaler vi, at grundfond anvendes som 
oversættelse af reserve fund.    
 

Ordbogspraksis:  Svensson: 
reservefond 
henlæggelsesfond 
 
Center for Leksikografi: 
fondsreserve  
 

Anden 
oversættelsespraksis:  

 
Ø  
 

Anden praksis:  Ø 
  

Oversættelsesforslag:  grundfond 
  

Kilde til 
oversættelsesforslag:  

 
CN & PSM  
 

Kommentar:  Kommentar til: reservefond 
 
Svensson anvender den ordrette oversættelse reservefond som 
oversættelse af reserve fund. Denne oversættelse er semantisk 
motiveret, jf. afsnit 7.1.2.2.2.3 og kunne derfor umiddelbart tænkes 
at være anvendelig. En undersøgelse af termens begrebsmæssige 
indhold viser dog, at reservefond refererer til en del af et aktie- eller 
anpartsselskabs egenkapital og udgør henlæggelser af den del af 
årets overskud, som ikke anvendes til skat eller udbytte (Center for 
Leksikografi). Da der derfor er for store begrebsmæssige forskelle 
mellem reserve fund og reservefond vil vi ikke anbefale, at 
reservefond anvendes som oversættelse.  
 
Kommentar til: henlæggelsesfond 
 
Også termen henlæggelsesfond foreslås af Svensson som 
oversættelse af reserve fund. Selvom det via en grundig søgning på 
Google kan konstateres, at nogle ejerforeninger anvender termen 
henlæggelsesfond som en opsparing til vedligeholdelse, anvendes 
udtrykket også i andre sammenhænge, og for eksempel refererer 
det også til en virksomheds opsparing af dele af deres opnåede 
regnskabsmæssige overskud. Anvendes henlæggelsesfond som 
oversættelse, er der derfor risiko for, at modtager vil få det indtryk, 
at en reserve fund’s midler stammer fra overført overskud og ikke 
fra indbetalinger fra unit-holders. Da henlæggelsesfond derfor kan 
misforstås og opfattes i den forkerte betydning, vil vi ikke anbefale, 
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at henlæggelsesfond anvendes som oversættelse. Dette 
underbygger vi yderligere med, at en grundig søgning på Google 
viser, at de ejerforeninger, der anvender termen, udgør et lille 
mindretal. Derudover er vores begrundelse, at termen ikke 
optræder i den faglitteratur, vi har anvendt om ejerlejligheder. 
 
Kommentar til: fondsreserve 
 
Ved et opslag i Center for Leksikografi finder man 
oversættelsesforslaget fondsreserve. Denne term kan dog ikke 
anvendes som oversættelse af reserve fund i udtrykkets 
commonhold-betydning, da en fondsreserve er en henlæggelse af 
en del af en virksomheds overskud (Center for Leksikografi), mens 
en reserve fund udgøres af de økonomiske midler, som unit-holders 
indbetaler og ikke CA’s overskud. Derfor mener vi ikke, at 
fondsreserve kan anvendes som oversættelse af reserve fund. 
 
Vores oversættelsesforslag 
 
På baggrund af ovennævnte diskussion, mener vi ikke, at de tre 
forslag fra oversættelsespraksis er hensigtsmæssige ved 
oversættelse af reserve fund, og vi vil i stedet anbefale den 
nærmeste danske ækvivalent grundfond grundet den høje grad af 
overlapning. Denne term giver kort og præcist modtager et indtryk 
af, hvad reserve fund refererer til ved hjælp af et velkendt begreb 
at associere til. At en grundfond i modsætning til en reserve fund 
også kan anvendes til uforudsete udgifter, mener vi er uden 
betydning for modtagers forståelse, hvorfor den nærmeste danske 
ækvivalent er vores oversættelsesforslag, jf. ”Kommentar 
(ækvivalens)”. 
 

Diagram:  BEGREBSSYSTEM DK02: Organisation og drift; 6.2;   
ANVENDELSE:   
opsparing til planlagte   
og uforudsete udgifter til   
vedligeholdelse   
HAR DEL: grundfondsbidrag  
ER EN TYPE AF: økonomi  
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8. Konklusion på terminologidelen 

I kapitel 7 har vi foretaget en terminologisk undersøgelse af de ti termer, som vi udvalgte på 

basis af den komparative analyse, jf. 4.3. og 5.3.  

 

For at kunne besvare problemformuleringens anden del og anden og fjerde hypotese anså vi 

det for værende nødvendigt at inddrage teori om juridisk sprog og oversættelse og den 

terminologiske metode, jf. afsnit 7.1. og 7.2. Disse teorier, herunder teori om ækvivalens, 

oversættelsesstrategier og begrebssystemer har givet os redskaberne til at kunne konstatere 

graden af ækvivalens mellem de udvalgte ti commonhold-termer og de nærmeste danske 

ækvivalenter samt redskaberne til at udarbejde oversættelsesforslag.  

 

Den terminologiske undersøgelse har gjort os i stand til at svare på problemformuleringens 

anden del og anden og fjerde hypotese. I nedenstående figur har vi opsummeret resultaterne 

af den terminologiske undersøgelse af de ti udvalgte termer. 
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Figur 9: Resultater fra den terminologiske undersøgelse 
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• Vi fandt frem til, at fire af termerne board of directors, jf. afsnit 7.8.3., common parts, jf. 

afsnit 7.8.6., commonhold assessment, jf. afsnit 7.8.9., og reserve fund, jf. 7.8.10. kan 

oversættes til deres nærmeste danske ækvivalent bestyrelse, fælles bestanddele, 

fællesudgifter, og grundfond, og vi målsprogsorienterede dermed oversættelsen af disse 

termer. Dette skyldtes, at der mellem de engelske og danske termer eksisterede 

henholdsvis overlapning, en høj grad af overlapning, fuldstændig begrebsmæssig 

ækvivalens, eller en høj grad af inklusion, og der var derfor ikke store udfordringer 

forbundet med oversættelse af disse termer.  

 

• Termen local rules, jf. afsnit 7.8.8. bød på lidt større udfordringer, da den ikke svarede 

helt til den nærmeste danske ækvivalent individuelle vedtægter. Grunden til dette var, at 

der mellem de to termer kun eksisterede en lille grad af overlapning, og af den årsag 

udarbejdede vi vores eget oversættelsesforslag tillægsvedtægter. Vi valgte altså en 

neutral målsprogsorienteret ækvivalent, der på selvforklarende vis sætter modtager ind i, 

hvad termen dækker over, idet den fortæller modtager, at der er tale om vedtægter, der 

kan supplere, men ikke erstatte CCS.    

 

• Termerne unit, jf. afsnit 7.8.4. og unit-holder, jf. afsnit 7.8.5. gav ligeledes anledning til 

store udfordringer. Vi kunne ikke anvende de nærmeste ækvivalenter på dansk, 

ejerlejlighed og ejerlejlighedsejer, da der mellem de engelske og danske termer kun 

eksisterede en lille grad af inklusion. Vi valgte derfor at udarbejde vores egne 

oversættelsesforslag delmatrikel og dellod til unit og delmatrikelejer og dellodsejer til unit-

holder. Vi valgte, at oversættelsesforslagene til både unit og unit-holder skulle matche 

hinanden, hvilket skyldtes en hensyntagen til stilistik og modtagers forståelse. Alle fire 

oversættelsesforslag er bygget på de målsprogsorienterede oversættelsesstrategier 

neologisme og neutral målsprogsorienteret ækvivalent og tager udgangspunkt i termer, 

der allerede anvendes inden for fast ejendom i Danmark; matrikel og lod. 

Oversættelsesforslagene, vurderede vi, er brede nok til at videreformidle unit og unit-

holders begrebsmæssige indhold til modtager.   

 

• Ved oversættelse af termerne commonhold, jf. afsnit 7.8.1., commonhold association, jf. 

afsnit 7.8.2. og commonhold community statement, jf afsnit 7.8.7. stødte vi på store 

problemer, da der mellem de tre commonhold-termer og deres nærmeste danske 

ækvivalenter kun eksisterede en lille grad af ækvivalens i form af overlapning. Derfor 

kunne de danske termer ikke anvendes som oversættelse, da de er fundamentalt 

forskellige fra commonhold-termerne. I stedet udarbejdede vi vores egne 
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oversættelsesforslag, hvortil vi anvendte den kildesprogsorienterede strategi lån, da det 

ikke var muligt at finde målsprogsorienterede oversættelser, der til fulde viderebragte 

termernes begrebsindhold til modtager.       

 

På baggrund af den terminologiske undersøgelse har vi altså fået svar på 

problemformuleringens anden del, idet det viste sig, at fire termer kunne oversættes til deres 

nærmeste danske ækvivalent, mens seks termer voldte større problemer ved oversættelse. 

Ved udarbejdelse af oversættelsesforslag til de seks oversættelsesmæssigt udfordrende termer 

har en stor overvejelse bestået i en vurdering af, om kildesprogs- eller målsprogsorientering 

var mest hensigtsmæssig. Kildesprogsorientering viste sig at være mest hensigtsmæssig i 

forbindelse med oversættelse af tre ud af de seks termer, mens målsprogsorientering viste sig 

at være mest hensigtsmæssig i forbindelse med oversættelse af de øvrige tre termer. Vi 

foretrak at målsprogsorienterere oversættelserne, hvilket skyldes, at vi fandt det mest 

fordelagtigt som udgangspunkt at anvende velkendte danske termer, der vækker associationer 

hos modtager og på tilstrækkelig vis kan videreformidle kildesprogstermens betydning. Vi 

tyede til kildesprogsorientering, hvor vi, grundet termernes kulturbundethed, ikke kunne finde 

en fyldestgørende målsprogsorienteret ækvivalent. Ved oversættelse af de seks 

oversættelsesmæssigt udfordrende termer anvendte vi de alternative oversættelsesstrategier 

lån med forklaring, der er en kildesprogsorienteret strategi og neutral målsprogsorienteret 

ækvivalent og neologisme, der begge er målsprogsorienterede strategier, jf. afsnit 7.8. 

 

Den terminologiske undersøgelse har også gjort os i stand til at be- eller afkræfte vores anden 

og fjerde hypotese. Vores anden hypotese var, at vi ville erfare, at de forskelle, vi formodede 

at kunne påvise i den komparative analyse, ville forårsage oversættelsesmæssige udfordringer 

ved oversættelse af commonhold-termer grundet manglende eller delvis ækvivalens. Vores 

fjerde og modsatrettede hypotese var, at vi ikke ville støde på oversættelsesmæssige 

ækvivalensforbundne udfordringer grundet de ligheder, man også kunne formode at kunne 

påvise i den komparative analyse, jf. afsnit 1.1. Ud fra den terminologiske undersøgelse kan vi 

konkludere, at både vores anden og fjerde hypotese kan bekræftes delvist. Dette skyldes, at 

vi, som ovenfor beskrevet, både er stødt på commonhold-termer, der nemt kan oversættes 

med en dansk ækvivalent term og commonhold-termer, der volder større 

oversættelsesmæssige udfordringer grundet delvis ækvivalens. Den terminologiske 

undersøgelse har dog påvist, at der er en overvægt af commonhold-termer, nemlig seks ud af 

ti, der giver anledning til oversættelsesmæssige udfordringer, hvorfor vi mener, at vores 

anden hypotese er mere korrekt end den fjerde. 
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9. Konklusion 

Baggrunden for dette speciale var, at introduktionen af commonhold har udmundet i en række 

nye engelske commonhold-termer, der endnu ikke er fuldt inkorporerede i diverse gængse 

opslagsværker. Dette har medført, at oversættere, idet de ikke kan hente inspiration i 

opslagsværker, skal udarbejde oversættelsesforslag fra bunden, jf. afsnit 1. For at afhjælpe 

denne mangel på oversættelsesforslag var målet med specialet, på baggrund af en komparativ 

analyse af commonhold set i lyset af ejerlejligheder og en terminologisk undersøgelse, at 

udarbejde en termbase indeholdende oversættelsesforslag og kommentarer til udvalgte 

commonhold-termer, jf. afsnit 1. For at nå dette mål søgte vi at finde svar på 

problemformuleringens to dele, jf. afsnit 1.1.  

 

• Første del blev besvaret på baggrund af den komparative analyse i specialets realiadel, 

idet vi undersøgte, hvilke ligheder og forskelle, der eksisterer mellem commonhold og 

ejerlejligheder. Vi fandt frem til, at der eksisterer ligheder, men også store forskelle 

systemerne imellem. Hvad organisatorisk opbygning angår, ligner commonhold og 

ejerlejligheder hinanden meget. Ved første øjekast kunne det derfor se ud som om, 

systemerne er meget ens, men ved dybere kendskab til commonhold synliggjordes 

forskellene. Disse forskelle er hovedsageligt relaterede til ejerskab af common parts og 

fælles bestanddele samt CA’s og ejerforeningens juridiske form, jf. 4.3. og 5.3.  

 

• Via den komparative analyse erfarede vi endvidere, at vores første og tredje hypotese 

begge delvist kunne bekræftes, da der findes både ligheder og forskelle mellem 

commonhold og ejerlejligheder, jf. afsnit 4.3. og 5.3. Vi har dog kunne påvise en overvægt 

af forskelle, hvorfor vi mener, at den første hypotese er blevet bekræftet i højere grad end 

den tredje hypotese, jf. afsnit 6.   

 

• På baggrund af den komparative analyse udvalgte vi ti commonhold-termer, der dannede 

grundlag for en terminologisk undersøgelse i specialets terminologidel, jf. afsnit 7.8. 

Gennem den terminologiske undersøgelse besvarede vi problemformuleringens anden del, 

idet vi kunne konstatere, at der eksisterer fire danske ækvivalente termer, der kan 

anvendes som oversættelse af vores udvalgte commonhold-termer, samt at seks af 

commonhold-termerne er udfordrende ved oversættelse til dansk grundet en mindre grad 

af ækvivalens. De nærmeste danske ækvivalente termer kan derfor ikke anvendes ved 

oversættelse af disse seks termer, og i stedet udarbejdede vi vores egne 

oversættelsesforslag, jf. afsnit 7.8.  
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• Ved udarbejdelsen af oversættelsesforslag til de seks oversættelsesmæssigt udfordrende 

termer vurderede vi på baggrund af graden af ækvivalens om kildesprogs- eller 

målsprogsorientering var mest hensigtsmæssig. Vi målsprogsorienterede tre af de seks 

termer og kildesprogsorienterede de øvrige tre termer. Til oversættelse af seks af 

termerne anvendte vi de alternative oversættelsesstrategier lån med forklaring, neutral 

målsprogsorienteret ækvivalent og neologisme, jf. afsnit 7.8. 

     

• Gennem den terminologiske undersøgelse har vi delvist fået bekræftet vores anden og 

fjerde hypotese, idet vi fandt fremt til, at der både findes danske ækvivalente termer, der 

kan anvendes til oversættelse af visse commonhold-termer, samt commonhold-termer, 

der grundet delvis ækvivalens er udfordrende ved oversættelse til dansk. Da der dog er en 

overvægt af commonhold-termer, der er udfordrende ved oversættelse i forhold til termer, 

der nemt kan oversættes med en dansk ækvivalent term, er den anden hypotese mere 

korrekt end den fjerde, jf. kapitel 8.     

 

Alt i alt kan vi efter at have færdiggjort dette speciale konkludere, at det ved udarbejdelse af 

oversættelsesforslag til de ti udvalgte commonhold-termer var en absolut nødvendighed at 

have et indgående kendskab til, hvilke ligheder og forskelle, der eksisterer mellem 

commonhold og ejerlejligheder. Vi fandt i særdeleshed frem til forskelle, der ved første øjekast 

virkede små, men som i virkeligheden var af altafgørende betydning for en vejning af 

kvaliteten og anvendeligheden af forslag fra opslagsværker samt for udarbejdelsen af egne 

oversættelsesforslag. Det er vores håb, at vi med termbasen har skabt et værktøj til 

oversættere i forbindelse med oversættelse af commonhold-termer samt et værktøj til andre 

fagfolk til lettelse af forståelsen af commonhold i forbindelse med deres beskæftigelse med 

emnet. 
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Bilag 1 

Interview med Peter Andreasen om opløsning af ejerforeninger 

Samtalen finder sted den 8. april 2008 hos advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm (nu: 

Horten) på deres kontor i Pilestrædet 43, 1112 København K. Her møder vi advokat Peter 

Andreasen for at tale om opløsning af ejerlejligheder. Dette område er ikke reguleret af 

lovgivningen eller af normalvedtægten, hvorfor vi har et par spørgsmål om, hvorvidt opløsning 

af ejerlejligheder finder sted i praksis, og i så fald hvordan. Derudover vil vi gerne have svar 

på, om ejerforeninger kan vedtage individuelle vedtægter, der fastlægger bestemmelser om 

opløsning, og om ejerforeninger sædvanligvis gør dette. Vi finder det relevant at få svar på 

disse spørgsmål, så vi kan vurdere, om vi i den komparative analyse har grundlag for en 

sammenligning af commonhold og ejerlejligheder på dette område. 

  

Interviewet tager udgangspunkt i Peter Bloks bog ”Ejerlejligheder” (Blok, Peter (1995) 

Ejerlejligheder, 3. udgave. Gentofte: Jurist- og Økonomforbundets Forlag). Bogen beskriver 

kort tre scenarier for opløsning; frivillig opløsning, ekspropriation og ejendommens 

ødelæggelse.  

 

Os: Det Peter Blok siger [om opløsning] er ikke lov, men man kan i vedtægterne lave 

ændringer til det. Er det korrekt? 

 

P.A.: Jeg ved ikke mere, end det Peter Blok siger om opløsning, fordi det sker jo aldrig. Jeg 

har aldrig oplevet det. Det sker i de praktiske tilfælde, hvor hele lortet brænder, for så skal der 

jo ske et eller andet. Hvis den [ejendommen] er opdelt i ejerlejligheder, så har jeg aldrig 

været udsat for, at folk er gået fra, at de ikke skal være ejerlejligheder mere, men det skal 

være almindelig udlejning eller andelsbolig eller sådan noget. Fordi det forudsætter, at dem, 

der ejer deres ejerlejligheder, skal sælge dem til en eller anden. Der synes jeg godt nok, det er 

lige lovlig voldsomt, hvis der er nogen, der hen over hovedet på mig kan beslutte, at jeg skal 

sælge min ejerlejlighed. Så derfor peger det i retning af, at hvis ikke der står andet, så skal 

man alle sammen være enige om det.  

 

Det er det Peter Blok skriver, og som der også står i de fleste vedtægter, i hvert fald dem jeg 

selv har lavet, for det må være det praktiske. Hvordan man så håndterer, hvis bygningen 

brænder… så skal man træffe en beslutning om, om den skal genopføres. Der kan spørgsmålet 

være, om alle nu skal være enige om, om man går den ene eller den anden vej. Der er også 

en brandforsikringssum, man skal håndtere. Det er jo ikke ens bolig længere, for den er jo 
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brændt. Det, der så tilsyneladende kan ske, er, at hvis man… det hele starter jo med, at man 

skal opdele en ejendom i ejerlejligheder, og det er den, der nu engang ejer den som 

udlejningsejendom, der opdeler den, så det bestemmer den udlejer, der ejer hele 

ejendommen… bestemmer jo alt på det tidspunkt, hvor man opdeler den. Så derfor har han 

eller hun, eller hvem det nu er, kan jo bare sige, jeg vil gerne have, at vedtægterne skal se 

sådan ud. Det bestemmer de jo suverænt. Der er ikke nogen, der kan slås med 

vedkommende. Han er jo kun sig selv, når han opdeler den. Så er der muligvis nogen, der så 

har fundet ud af, at det må vi hellere skrive et eller andet om, og vi synes så, at det skal være 

med 90 % eller kvalificeret flertal eller et eller andet, og det har de så fra starten i 

vedtægterne. Men hvis man havde den situation, at man bare startede med normalvedtægten 

eller noget andet, hvor der kræves 100 % tilslutning, så kan man jo ikke pludselig indføre 

sådan en beslutning om, at det skal være med et mindre antal eller kvalificeret uden, at alle er 

enige om det. Så der skal være enstemmighed, hvis man ændrer vedtægten. Så derfor må det 

her [tre ejerforeningers vedtægter vi viste Peter Andreasen] være nogle oprindelige 

bestemmelser, vil jeg tro, hvis det er gået rigtigt til, som ham, der har opdelt ejerlejligheden, 

har sat ind. Hvorfor han så synes, det skal være 90 eller kvalificeret, det er ikke godt at vide. 

 

Os: Men det står altså den oprindelige ejer frit for at bestemme. Det Peter Blok siger, er jo 

ikke skrevet ned i lovgivningen. Er det bare retspraksis? 

 

P.A.: Ja. Peter Blok argumenterer for, at hvis der ikke står andet i vedtægterne, så har man, 

ligesom når man køber ejerlejlighed, en forventning om, at man ikke bare… der er ikke nogen, 

der kan pålægge mig at sælge min ejerlejlighed hen over hovedet på mig. Der må jeg selv 

være med til at bestemme, og det fører så til enstemmighed. For det er nødvendigt, at man 

må sælge, inden man kan opløse. Men det er rigtigt, at det står ikke i nogen lov, men hvis ikke 

der stod andet, altså hvis det var normalvedtægten, der gjaldt, så vil man udfylde 

normalvedtægten sådan her og sige, at det kræver enstemmighed på grund af den forventning 

om, at når man ryger ind i sådan et ejerfællesskab, så kan man ikke blive tvunget til at sælge 

sin ejerlejlighed hen over hovedet på sig selv. Så I kan godt kalde det almindelige 

forventninger eller foreningsret, men man kan ikke finde det nogen steder i en lov eller 

Ejerlejlighedsloven. 

 

Os: Det er der, den virkelig divergerer fra det engelske, for det er meget udførligt i den 

engelske lovgivning beskrevet, hvordan det skal forløbe. 
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P.A.: Der har man valgt normalvedtægten i Danmark. Altså nu har man jo lige for et par år 

siden vedtaget en ny normalvedtægt. Den gamle sagde ikke ret meget mere, end at der skulle 

være en bestyrelse og en revisor. Resten måtte man selv finde ud af, og det er sådan noget 

foreningsret, der afgør det, mens den nye normalvedtægt går lidt tættere på nogle ting med 

vedligeholdelse og sådan noget, men tager altså ikke fat på sådan et tilfælde her [opløsning]. 

Så det er det, man har koncentreret sig om, når vi snakker om vedtægter i Danmark. 

 

Os: Det vi fandt ud af med det engelske, det er, at en commonhold association, som 

ejerforeningen hedder derovre, den kan gå konkurs. Er det tilfældet med en dansk 

ejerforening? 

 

P.A.: Det siger man jo normalt ikke, at en ejerforeningen kan gå konkurs. Altså vi er ude i 

sådan noget underlig teori og sådan noget lignende, men hvis man tager det sådan, som de 

fleste kender en ejerforening… Altså kender I noget til en andelsboligforening? I en 

andelsboligforening er det jo andelsboligforeningen, der, om man så må sige, ejer 

ejendommen, og så har I [andelshaverne] brugsret til jeres andel og så lodtager i formuen i 

kraft af, at I er medlemmer af andelsboligforeningen. Men det er andelsboligforeningen, der 

ejer hele svineriet. Der er det jo anderledes med ejerforeninger, plejer man jo at sige. Der er 

det jo den enkelte ejer, der ejer sin firkant plus en lille anpart i det udenom, mens 

ejerforeningen jo sådan set bare er et administrationsfællesskab. Det er det, man normalt 

siger, hvis man skal have det logiske ind. For en ejerforening ejer jo ikke en skid dybest set 

andet end måske de penge, der er røget ind på kontoen, og hvem ejer dem? Så derfor om den 

kan gå konkurs… Hvorfor skulle den gå konkurs, og hvad skal man bruge det til? Fordi det er 

jo bare et administrationsfællesskab, der tilfældigvis samler nogle penge op for at kunne 

betale og skal hvile i sig selv. Så derfor i praksis kan den ikke. Fordi hvis man så tænkte 

videre… hvis den så gik konkurs, hvad skal der så ske? Så skal den vel slutte af på en eller 

anden facon, men vi har jo lige været igennem, at den kan ikke slutte af uden, at 

medlemmerne sælger deres ejerlejligheder. Så det kan jo ikke lade sig gøre. Den kan aldrig 

blive opløst i forbindelse med en konkurs, for boet kan jo ikke tvinge folk til at sælge deres 

ejerlejligheder. Så hvis ejerforeningen skal kunne gå konkurs, så skal alle medlemmer gå 

konkurs. Så bliver det dybt upraktisk og sker ikke. Så jeg vil næsten sige, at den kan ikke gå 

konkurs. Det er næsten begrebsforvirring at tale om konkurs. 

 

Os: Vi har læst, at man også kan opløse ved ekspropriation. Det står også i Peter Bloks bog. 

Det er også, hvor hver enkelt ejerlejlighed skal overtages først. Er det stadigvæk korrekt, at 

det også kan forholde sig sådan i dag? 
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P.A.: Ja. Jeg kender ikke noget til, hvordan det foregår, hvis man eksproprierer en 

ejerlejlighedsforening. Hvis vi forestiller os en matrikel, hvor de bygninger, der står, der er 

ejerlejlighedsopdelt, og så synes kommunen eller staten, at de vil sætte sig på det areal til 

noget andet, så bliver de nødt til at rette deres ekspropriation mod dem, der ejer, og det er nu 

engang ejerne, ikke ejerforeningen. Så må de kaste sig over dem og ekspropriere den enkelte 

ejerlejlighed i realiteten med den ideelle anpart af fællesbestanddele. Om de så eksproprierer 

hele banden, så kan de disponere over den og rive den ned, og så vil ejerforeningen blive 

opløst. Men så har de også dispositionsret over dem alle sammen. Der ryger pengene så til 

den enkelte, for de ryger jo ikke til ejerforeningen, altså ekspropriationserstatningen. Så de 

finder ud af, om de har noget fælles, og hvordan de skal fordele det. Men der er de vel ikke 

dummere, end at de kigger på fordelingstallet. 

 

Os: Der er ikke andre måder, de kan blive opløst på, end dem vi har talt om her? 

 

P.A.:  Nej, jeg kan ikke lige se, hvad det skulle være. Altså den frivillige opløsning, hvor man 

bare siger, nu gider vi ikke have en ejerlejlighedsejendom mere, den, tror jeg, er meget 

sjælden, hvis det overhovedet er sket, men kan opstå i forbindelse med, at bygningen 

brænder, eller den bliver eksproprieret. Altså, den forsvinder simpelthen, eller der forsvinder 

noget af den, og hvad gør vi så? Der bliver man tvunget til at tage stilling, og der kan det godt 

være, at man kan gøre det med andet end med enstemmighed og disponere over, hvad man 

så skal gøre. Men det rent frivillige, hvor man siger, at nu vil vi bare opløse og gå over til en 

anden ejerform, den tror jeg aldrig, jeg har hørt om. Men det kan være, det sker. Det kan 

være, at de i England har en anden holdning til det og også en anden måde, systemet fungerer 

på, som afføder, at man må gøre mere ud af opløsning end i Danmark. 
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Bilag 2 

 
From: pernillemoerch@hotmail.com]  
Sent: 25. november 2008 14:41 
To: Anni B. Fahlgren 
Subject: Speciale om commonhold 

Hej Anni. 
  
I øjeblikket skriver vi speciale om commonhold og de termer, der er forbundet hermed. 
Formålet med specialet er at foretage en terminologisk behandling af udvalgte kulturbundne 
termer, der kan volde problemer ved oversættelse fra engelsk til dansk. I den forbindelse 
søger vi oversættelsesforslag og definitioner fra andre oversættere og translatører som kan 
være et udgangspunkt for diskussion, og som til slut skal munde ud i vores egne 
oversættelsesforslag. 
  
Efter anbefaling fra vores vejledere Mette Hjort-Pedersen og Lise Mourier vil vi derfor gerne 
spørge dig, om I hos Kromann Reumert har udarbejdet definitioner og/eller 
oversættelsesforslag til commonhold-termer, og hvis dette er tilfældet, om vi må anvende dem 
i vores speciale. 
 
Vi håber på at høre fra dig. 
  
Med venlig hilsen 
 
Christina Nilsson og Pernille Mørch  
 

 

Subject: RE: Speciale om commonhold 
Date: Tue, 25 Nov 2008 17:38:44 +0100 
From: abf@kromannreumert.com 
To: pernillemoerch@hotmail.com 

Hej Pernille og Christina 
  
Vi har desværre ikke udarbejdet termlister om commonholds. 
  
Dog kan jeg se i vores oversættelseshukommelse, at vi bruger "ejerlejlighed" som 
oversættelse for både "commonhold" og "commonhold unit". 
  
Desværre kan jeg ikke hjælpe yderligere her, men ønsker jer held og lykke med specialet 
(lyder spændende). 
  
Venlig hilsen 
Anni B. Fahlgren 
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Bilag 3 
 

 

Fra: pemo03ab@student.cbs.dk 
Sendt: 12. februar 2009 14:31 
Til: KMS - MAJs officielle postkasse 
Emne: Spørgsmål i forbindelse med speciale 
 
Hej Kort og Matrikelstyrelsen 
  
I forbindelse med vores speciale om terminologi inden for engelsk og dansk ejendomsret har vi 
et spørgsmål vedrørende lodder, som vi håber, at I vil svare på. 
 
I artiklen "Tildeling af matrikelnumre til lodder" på jeres hjemmeside skriver I: "Hvert 
matrikelnummer inden for en ejendom kan bestå af en eller flere lodder". Vores spørgsmål er 
derfor om en ejerlejlighed udgør en lod i et større hus, der har et matrikelnummer. Vi er ellers 
af den opfattelse af en ejerlejlighed tildeles et ejerlejlighedsnummer, mens en lod normalt 
udgør et jordstykke. 
 
Vi håber, at I vil hjælpe os med at få opklaret, hvad "lod" dækker over, og om den 
eksempelvis kan udgøres af en ejerlejlighed. 
 
Med venlig hilsen  
 
Christina Nilsson og Pernille Mørch. 
 
 

 
Fra: Svendsen, Jess (jes@kms.dk) 
Sendt: 17. februar 2009 15:41:52 
Til: pemo03ab@student.cbs.dk 
Emne: Spørgsmål i forbindelse med speciale 
 
Hej Christina Nilsson og Pernille Mørch. 
  
I den matrikulære terminologi er en lod et særskilt beliggende areal af et matr.nr. - altså et 
areal / jordstykke. Der er ikke længere registreret lodder i matriklen, idet KMS i perioden 2000 
- 2002 gennemførte en systematik tildeling af matr.nre. til lodder, således at enhvert særskilt 
beliggende areal af en samlet fast ejendom fik tildelt eget matr.nr. 
 
Ved en samlet fast ejendom forstås, jf. § 2 i lov om udstykning og anden registrering i 
matriklen, ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal 
holdes forenet. 
  
En samlet fast ejendom, hvori der tidligere indgik et matr.nr. bestående af flere lodder, er 
således i dag registreret som en samlet fast ejendom bestående af flere matr.nre, der skal 
holdes forenet. 
  
Jeg mener ikke, at lodbegrebet kan anvendes i forhold til de enkelte ejerlejligheder i en 
ejerlejlighedsejendom. I tingbogen har ejerlejlighedsejendommen sit eget blad, hvorpå 
ejendommens servitutter m.v. er lyst, ligesom de enkelte ejerlejligheder har deres eget blad.  
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Med venlig hilsen 
  
Jess Svendsen 
  
Miljøministeriet 
Kort & Matrikelstyrelsen 
Matrikel- og Juraområdet 
Rentemestervej 8 
DK-2400 København NV  
  

 
 

 

 

 

 


