
 

Vejledning: Få titlen som Ejendomsmægler – Følg to trin 
 
 

Først et par gode råd 

• Sørg for at få en arbejdsgivererklæring ved jobskifte 

• Ansøg om optagelse i Ejendomsmæglerregistreret samtidig med du ansøger om personligt medlemskab hos DE 

• Ansøg og deponer ved afsluttet uddannelse, hvis du ikke skal bruge titlen nu 
 

 

Trin 1 Ansøg om optagelse i Ejendomsmæglerregisteret hos Erhvervsstyrelsen 

Der stilles tre ufravigelige optagelseskrav til ansøgningen: 
 

1) Uddannelse 

Du skal have bestået Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning (AU) eller 1-3 mæglerfag på AU i kombination 

med fx en finansøkonom, -bachelor eller anden relevant uddannelse. Læs mere om det teoretiske 

ansøgningsgrundlag for optagelse i ejendomsmægler registreret. 

 

2) Erhvervserfaring 

Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring med ansættelse hos en boligmægler, hvor dine opgaver kan 

antages at have medført praktisk kendskab til ejendomsformidling. Alternativt skal du via anden beskæftigelse 

have opnået en tilsvarende praktisk kunnen. Du skal kunne dokumentere alle 5 punkter i den 

arbejdsgivererklæring, som Erhvervsstyrelsen kræver ved ansøgning. Relevansen af erhvervserfaring ligger til 

grund for godkendelsen, og ikke kun ansættelsestiden. Derfor kan man blive afvist, hvis arbejdets karakter ikke 

anses som relevant selvom man har arbejdet 2 år hos en boligmægler. 

 

3) Forsikringsordning 

Du skal have en garanti- og forsikringsordning, som blandt andet fås ved at melde sig ind i Dansk 
Ejendomsmæglerforening (DE). Gå til trin 2 og læs om ansøgning af personligt medlemskab. I 
ansøgningsprocessen hos Virk skal du vælge, at du vil være aktiv ejendomsmægler og at du er/vil blive 
forsikringsdækket. Alternativt skal du selv skaffe en forsikring og garantistillelse. 
 
 Læs mere her 

 

Trin 2 Ansøg om personligt medlemskab hos DE - MDE 
Optagelsen i Ejendomsmæglerregistret er herfra et parallelt forløb mellem ansøgning om personligt medlemskab af 

DE og registrering i Ejendomsmæglerregistreret. Når din ansøgning er godkendt og du er optaget som personligt 

medlem af DE, kan du kalde dig MDE. 

 
Der stilles følgende krav til ansøgning om personligt medlemskab hos DE: 

1) Ansættelse 

Du skal være ansat i eller være (med)ejer af en DE medlemsvirksomhed. 

2) Optagelsesgrundlag 

Optaget i Erhvervsstyrelsens Ejendomsmæglerregister 

Du skal være optaget/under optagelse i Ejendomsmæglerregistret og have modtaget en kvittering herfor. 
Kvitteringen skal bruges i ansøgningen om personligt medlemskab hos DE. 
Med et personligt medlemskab af DE skal du ikke selv skaffe en forsikring. DE giver Ejendomsmæglerregistret 
besked om, at du er dækket af DEs kollektive forsikring. Det sker når du har indsendt kvittering fra Erhvervsstyrelsen 
til DE ved din ansøgning om personligt medlemskab. Læs om fordelene ved af være medlem af DE på vores 
hjemmeside. 
ELLER 

Uddannet DiplomValuar 

Du skal have bestået Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering og arbejdet mindst 2 år med 
formidling ad erhvervsejendomme. Ansøg om medlemskab via DE's hjemmeside. 

 
Titlen Ejendomsmægler må først benyttes, når du er optaget i Ejendomsmæglerregistret 
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https://boligejer.dk/formidler-forsikring-ansvar
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ejendomsmaeglerregistrering
https://www.de.dk/om-de/medlemsskab-af-de/ansog-om-medlemsskab-af-de?t=1ejlehn100
https://www.de.dk/om-de/medlemsfordele/medlemsfordele?t=1c3t65s38
https://www.de.dk/om-de/medlemsfordele/medlemsfordele?t=1c3t65s38

