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Velkommen til LIFA’s webinar

Nye muligheder
med den nye ejerlejlighedslov

Bliv skarp på de nye regler i ejerlejlighedsloven
Hvad sker der i overgangsperioden?
Muligheder og udfordringer ved ejerlejlighedsopdeling

LIFA A/S ꞏ Lucernemarken 1 ꞏ 5260 Odense S ꞏ Tlf. 6313 6800 ꞏ København ꞏ Aarhus ꞏ Vejle ꞏ Fredericia ꞏ Kolding ꞏ Middelfart ꞏ Vissenbjerg ꞏ Kerteminde

1

27‐03‐2020

Per Christian Nielsen,
Landinspektør
Tlf. 6313 6835
pcn@lifa.dk

Per har deltaget i Erhvervsstyrelsens
udvalgsarbejde og har dermed et stort
kendskab til alle detaljer i lovforslaget.

Tim Bergholdt Hansen
Forretningsleder, Geoinformatik
Tlf. 6313 6875
tha@lifa.dk
Tim har med sin mangeårige erfaring
indenfor GIS og geodata et omfattende
indblik i ejendomsdata og andre data
efterspurgt af ejendomsbranchen

PROGRAM
VELKOMST v/Per Christian Nielsen
BLIV SKARP PÅ DEN NYE EJERLEJLIGHEDSLOV
 Gennemgang af den nye ejerlejlighedslov fra A-Z, herunder
muligheder og udfordringer efter de nye regler.
NY NORMALVEDTÆGT
 Deklaratorisk og udtømmende
 Afvigelse fra normalvedtægt og forholdet til tidligere
ejerlejlighedsopdelte ejendomme. Bliv bl.a. klog på de nye
afstemningsregler.
AREALBEGREBER
- Forklaring på 311 arealer, BBR-arealer, ejerlejlighedsarealer m.fl.
EJENDOMSVISER v/Tim Bergholdt Hansen
 Spar tid og penge, når du indhenter ejendomsoplysninger.
 Skab overblik over ejendomme og ejerforhold.
 Få gratis prøveadgang til EjendomsViser.
TAK FOR I DAG
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Inden vi dykker ned i loven
SPØRGSMÅL
 Stilles løbende via chat
 Der samles op efter hvert indlæg
 Ønskes mere uddybende svar, er I velkomne til at sende en mail på pcn@lifa.dk

SLIDES/PRÆSENTATIONER
 Sendes efterfølgende på mail

LINK WEBINAR
 Webinaret kan efterfølgende ses i sin fulde længde.
 Link sendes på mail

SPØRGESKEMA
 Sendes efterfølgende på mail
RIGTIG GOD FORNØJELSE
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Ny ejerlejlighedslov og normalvedtægt

Lov 199 af 8. juni 1966 med senere ændringer
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Ny ejerlejlighedslov og normalvedtægt

Hvorfor?
Beslutningsforslag B142 fremsat 1. april 2016
af LA.
Der skal gives mulighed for at andelsboligforeninger omdannes til ejerlejligheder.
Højesterets kendelse af 11. maj 2016
- H 189/2015
Duegårdens konkurs

dr.dk - 12. maj 2016
6
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Ny ejerlejlighedslov og normalvedtægt

Udvalgets sammensætning
 Andelsboligforeningens fællesråd
 Danske Advokater/Advokatrådet
 Den Danske Landinspektørforening
 Ejendomsforeningen Danmark, Ejerlejlighedernes Landsforening og Danske Udlejere
 Kommunernes Landsforening
 Lejernes Landsorganisation og Danmarks Lejerforening
 Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet
 3 eksperter i boligøkonomi og ejendomsret
 Repræsentanter fra relevante ministerier – Erhvervs- og Vækstministeriet,
Finansministeriet, Skat og Boligministeriet
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Ny ejerlejlighedslov og normalvedtægt

Udvalgets kommissorium
At komme med forslag til en moderniseret ejerlejlighedslov, herunder belyse og
vurdere muligheder og konsekvenser ved at ændre den gældende regulering.
Det overordnede formål med moderniseringen er at sikre, at ejerlejlighedsloven:
 er tidssvarende
 understøtter brugernes behov
 er mere enkel og overskuelig
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Ny ejerlejlighedslov og normalvedtægt

Udvalgets kommissorium
Angående normalvedtægten:
Udvalget skal vurdere muligheder og konsekvenser ved en statsligt udarbejdet
normalvedtægt, herunder om normalvedtægten bør bevares og dermed opdateres,
eller om det kan overlades til det private marked selv, …, at fastsætte en form for
normalvedtægt.
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Ny ejerlejlighedslov og normalvedtægt

L 93 - Fremsat 15. januar 2020
Tidsplan:
Fremsat

15. januar

1. behandlet

23. januar

Frist for ændringsforslag

17. marts

Betænkning – planlagt til

26. marts

2. behandling – planlagt til

31. marts

3. behandling – planlagt til

16. april
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Ny ejerlejlighedslov og normalvedtægt

L 93 - Fremsat 15. januar 2020
(Ny) struktur:
Kapitel 1: Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2: Ejerforeningen og ejeres rettigheder og pligter
Kapitel 3: Opdeling af ejendomme og bygninger i ejerlejligheder og videreopdeling af
ejerlejligheder
Kapitel 4: Oprettelse af ejerlejligheder
Kapitel 5: Digital kommunikation
Kapitel 6: Straffebestemmelser
Kapitel 7: Ikrafttræden m.v.
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 1

Definitioner i § 2
Ejerlejlighed: En lejlighed samt andre særskilt afgrænsede husrum, der er registreret som en
ejerlejlighed efter reglerne i denne lov eller tidligere gældende lovgivning
Ejerforening: Et obligatorisk fællesskab bestående af samtlige ejere af ejerlejligheder på en ejendom
Ejendom: En bestemt fast ejendom i tinglysningslovens og/eller udstykningslovens forstand
Bygning: En fast konstruktion med vægge og tag beregnet til beboelse, erhverv eller opbevaring.
Opdeling: Oprettelse af ejerlejligheder i bygninger på en ejendom
Videreopdeling: Oprettelse af flere ejerlejligheder i en eksisterende ejerlejlighed
Ændring: Anden ændring af en ejerlejligheds registrering end en videreopdeling
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

Opdeling af ejendomme og bygninger i ejerlejligheder og
videreopdeling af ejerlejligheder
§ 12 - 13

Almindelige bestemmelser

§ 14 - 15

Opdeling af bygninger påbegyndt opført efter 1. juli 1966 og fredede bygninger

§ 16

Forbud mod opdeling af bygninger påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere,
ejendomme tilhørende andelsboligforeninger og landbrugsejendomme

§ 17

Opdeling af bygninger med højst 2 beboelseslejligheder

§ 18 - 19

Opdeling af erhvervsejendomme

§ 20

Opdeling af ejendomme ved etablering af tagboliger

§ 21 - 22

Opdeling af ejendomme ved etablering af ældreboliger, ungdomsboliger og
friplejeboliger

§ 23

Opdeling af ejendomme tilhørende almene boligorganisationer
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 12 - Almindelige bestemmelser
”Ejerlejligheder kan kun oprettes i ejendomme, som i deres helhed opdeles i
ejerlejligheder, og kun, når en landinspektør med beskikkelse attesterer, at udstykning
ikke er mulig. Ved ejendomme med flere bygninger vurderes muligheden for opdeling i
ejerlejligheder for hver bygning for sig.
1. pkt. er ikke til hinder for, at flere selvstændige lejligheder udlægges som én
ejerlejlighed. Tilsvarende er 1. pkt. ikke til hinder for, at en ejendom opdeles i
ejerlejligheder ved at hele bygninger med flere selvstændige lejligheder, udlægges som
én ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles, medmindre den bygning, der udlægges
som én ejerlejlighed, kan opdeles efter en af lovens øvrige bestemmelser.”
 En bygning, der indeholde flere lejligheder, der ikke kan opdeles, kan udgøre en
ejerlejlighed
 En bygning, der indeholder en bolig, kan defineres som en ejerlejlighed

14

7

27‐03‐2020

Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 12 - Almindelige bestemmelser
A: 1960 – 10 boliger
B: 1970 – 10 boliger
C: 1980 – 10 boliger
Ejer: Udlejningsboliger A/S
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 12 - Almindelige bestemmelser
Mulighed efter gældende regler:

5n
A: 1960 – 10 boliger – udlejning
Ejer: Udlejningsboliger A/S

5o
B: 1970 – ejl. 1 - 10
C: 1980 – ejl. 11 - 20
B og C opdeles i ejerlejligheder

16
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 12 - Almindelige bestemmelser
De kommende regler:
”Tilsvarende er 1. pkt. ikke til hinder for, at
en ejendom opdeles i ejerlejligheder ved
at hele bygninger med flere selvstændige
lejligheder, udlægges som én ejerlejlighed,
der ikke kan videreopdeles.”
A: 1960 – Ejerlejlighed 1
B: 1970 – Ejerlejlighed 2 - 11
C: 1980 – Ejerlejlighed 12 - 21
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 20 – Etablering af tagboliger
Stk. 1.
”Bygninger, der er påbegyndt opført
den 1. juli 1966 eller tidligere, kan
opdeles i ejerlejligheder, såfremt der
efter den 1. juli 2004 er blevet tilført
én eller flere beboelseslejligheder i
bygningens uudnyttede tagetage eller
i en eller flere nye etager...”
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

Bygninger opført efter 1966, fredede bygninger
samt erhverv
§ 14.
Opdeling kan ske, hvis bygningen er opført efter 1. juni 1966 – jfr. dog § 16.
§ 15.
Bygninger, der er fredet efter lov om bygningsfredning, kan opdeles – jfr. dog § 16.
§ 18.
Bygninger, der udelukkende anvendes til andet end beboelse kan uanset
opførelsesår opdeles i ejerlejligheder.
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 16 – undtagelserne
§ 16 stk. 1.
Følgende bygninger og ejendomme kan ikke opdeles i ejerlejligheder:
• Bygninger opført før 1. juli 1966.
• Ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger
• Landbrugsejendomme.
§ 16 stk. 2.
Bygninger påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere og ejendomme, der
tilhører private andelsboligforeninger påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere,
kan dog opdeles, såfremt dette særskilt fremgår af denne lov.
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 16 – en ny mulighed
§ 16 stk. 3.
Bygninger opført den 1. juli 1966
eller tidligere, og som indeholder
såvel beboelseslejligheder som
erhverv kan dog tillige opdeles, når
alle beboelseslejlighederne efter
opdelingen udgør én ejerlejlighed,
som ikke kan videreopdeles.
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 17 Bygninger med højest 2 beboelseslejligheder
”Bygninger med højest 2 beboelseslejligheder kan uanset opførelsesår
opdeles i ejerlejligheder, når ejeren attesterer, at hver enkelt ejerlejlighed
til beboelse og bygningen ifølge erklæring fra en bygningssagkyndig
opfylder funktionskravene i bygningsreglement 2015 med undtagelse af
energikravene, hvor hver enkelt ejerlejlighed til beboelse og bygningen
skal opfylde energikrav svarende til energimærke D i henhold til de
gældende regler herom pr. 2017.”

22

11

27‐03‐2020

Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 17 Bygninger med højest 2 beboelseslejligheder
- det med småt
Nugældende § 10 stk. 1, nr. 2.
Bygninger der ikke indeholder andre lejligheder eller rum end
2 beboelseslejligheder med tilhørende sædvanlige udenomsrum, ….
§ 17 Stk. 1.
Bygninger med højest 2 beboelseslejligheder kan uanset opførelsesår
opdeles i ejerlejligheder, når ejeren……..
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 17 Bygninger med højest 2 beboelseslejligheder
- det med småt
Nugældende § 10 stk. 1, nr. 2. – kvalitetskravene:
… at hver enkelt lejlighed til beboelse opfylder kravene i litra a – e og ifølge
erklæring fra bygningsmyndigheden opfylder kravene i litra f – i.
§ 17 Stk. 1.
.. ifølge erklæring fra en bygningssagkyndig opfylder funktionskravene
i bygningsreglement 2015 med undtagelse af energikravene hvor bygningen
skal opfylde energikrav svarende til energimærke D i henhold til de
gældende regler herom pr. 2017.
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 17 ”…opfylder funktionskravene i bygningsreglement 2015...”
BR15, kap. 3.3.1 om boligers indretning indeholder ikke et detailkrav, som
angivet i den nuværende ejerlejlighedslov § 10, stk. 1, nr. 2, litra a - i, men
derimod et funktionskrav, der foreskriver, at en bolig skal være udformet på en
sådan måde, at den er hensigtsmæssig under hensyn til den tilsigtede brug.
Elastik i metermål?
– ja måske, men hvem vil købe en ejerlejlighed, der ikke er funktionel?
Ved nyindretning gælder almindelig byggesagsbehandling.
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 19 - 80 / 20 reglerne
Ejendomme, hvor erhvervsarealet i bygningerne på en ejendom udgør mere
end 80 % af bygningernes samlede erhvervs- og boligareal, kan opdeles,
hvis der i overflødige erhvervslokaler indrettes mindst det samme antal
boliger, som var registreret i BBR i samtlige bygninger på ejendommen pr.
31.12 2003.
Nyt stk. 2.
”Forøges antallet af bygninger på en ejendom ved matrikulær forandring,
kan kun bygninger beliggende på arealer, der før den matrikulære forandring
havde fælles skellinje, indgå i beregningen
efter stk. 1.”
NB! – Ikke længere arealkrav til de nye lejligheder.

26

13

27‐03‐2020

Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 19 - 80 / 20 reglerne
A:
B:
I alt

3 boliger – 300m²
8 erhverv – 1.000m²
3 boliger – 300m²
5 erhverv – 500m²
6 bolig – 600m²
erhverv – 1.500m²
60% erhverv – 40% bolig

C:

10 erhverv – 2.000m²
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 19 - 80 / 20 reglerne
A:

3 boliger – 300m²
8 erhverv – 1.000m²

B:

3 boliger – 300m²
5 erhverv – 500m²

C:

10 erhverv – 2.000²

I alt

6 bolig – 600m²
erhverv – 3.500m²
85% erhverv – 15% bolig
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

§ 19 - 80 / 20 reglerne
A:

3 boliger – 300m²
8 erhverv – 1.000m²

B:

3 boliger – 300m²
10 erhverv – 1.500m²

C:

3 boliger – 300m²
2 erhverv – 200m²

I alt

9 bolig – 900m²
erhverv – 2.700m²
75% erhverv – 25% bolig
29
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§ 19 - 80 / 20 reglerne
A:
B:
I alt

3 boliger – 300m²
8 erhverv – 1.000m²
3 boliger – 300m²
10 erhverv – 1.500m²
3 bolig – 600m²
erhverv – 2.500m²
81% erhverv – 19% bolig

C:

3 boliger – 300m²
2 erhverv – 200m²
30
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Opdeling af ejendomme ved etablering af
ældreboliger, ungdomsboliger og friplejeboliger
§ 21 – 23.
Reglerne videreføres uændret – og bliver kun meget sjældent anvendt.
Pas dog på ved anvendelse af § 23 stk. 4 og 5.
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Ny ejerlejlighedslov – kapitel 3

Registrering og digital kommunikation
§ 24 - 26.
Registrering sker i GST.
Arbejdet med ændring af bekendtgørelsen er igangsat.
Arbejdet omfatter naturligt også en almindelig revision på baggrund af erfaringer
med gældende bekendtgørelse.
§ 27.
Giver bl.a. landinspektører, advokater, revisorer, administratorer,
realkreditinstitutioner samt andre rådgivere lovhjemmel til at sende kommunikation
til ejerforeningen og ejere med digital post.
Kan være meget nyttig ved bl.a. panthaverorientering og relaksationer.
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Overgangsordning
§ 29.
Ikrafttræden:
Loven træder i kraft 1. juli 2020.
Overgangsordning:
De gamle regler om kvalitetskrav kan anvendes, hvis:
 Sagen indsendes til GST senest 6 måneder efter lovens
ikrafttræden.
 Der skal dog foreligge byggetilladelse eller være ansøgt om attest
efter hidtil gældende regler om kvalitetskrav inden lovens
ikrafttræden.
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(Ny) ejerlejlighedslov og normalvedtægt
Lov nr. 93 af 1. maj 2020
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Ny ejerlejlighedslov og normalvedtægt

Udvalgets kommissorium
Angående normalvedtægten:
Udvalget skal vurdere muligheder og konsekvenser ved en statsligt udarbejdet
normalvedtægt, herunder om normalvedtægten bør bevares og dermed
opdateres, eller om det kan overlades til det private marked selv, …, at fastsætte
en form for normalvedtægt.
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Ny ejerlejlighedslov kapitel 2

Rettigheder og pligter
Nugældende lov § 2 stk.4:
- en ejer af flere ejerlejligheder kan ikke deltage i afstemninger med
fordelingstal for ejerlejligheder der er genudlejet efter udgangen af 1979.
Erstattes med:
§ 4.
Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er
egnet til at skaffe visse ejere eller andre en utilbørlig fordel på andre ejeres
eller ejerforeningens bekostning. Tilsvarende gælder for beslutninger, der
påfører en eller flere ejere en utilbørlig ulempe
Nærmere definition af ”utilbørlig” afventer retsafgørelser
36
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Rettigheder og pligter
§ 5.
Boligministeren fastsætter i en normalvedtægt...
 Generalforsamling
 Bestyrelsen
 Afstemningsregler
 Administration
 Adgang til lejligheder
 Sanktionsmuligheder overfor ejer
 m.m.
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Rettigheder og pligter
§ 5 stk. 2.
”Normalvedtægtens bestemmelser er gældende, medmindre de er fraveget ved gyldig
beslutning.”
§ 5 stk. 3.
”En fravigelse af normalvedtægten skal tinglyses på de enkelte ejerlejligheder for at
være gyldig mod aftaler om ejendommen.”
….
Normalvedtægten er herefter deklaratorisk og udfyldende.
Fravigelse skal indeholde samme detaljeringsgrad af de forhold, hvor normalvedtægten
ønskes fraveget.

38
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Rettigheder og pligter
§ 5 stk. 4.
En gyldig beslutning om
• fravigelse af normalvedtægten,
• stiftelse eller ændringer af rettigheder ved servitutter og
• eventuelle ændringer som følge af ejerforeningens dispositioner
over fællesejendom,
kan tinglyses på de enkelte ejerlejligheder på grundlag af
dokumentation for beslutningen, når det anmeldte dokument er
underskrevet af de tegningsberettigede for ejendommen.
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Rettigheder og pligter
§ 5 stk. 7.
”Beslutninger om indretning og efterfølgende salg af tagboliger på
fællesejendom ved indretning af eksisterende tagetager eller ved
påbygning af yderligere etager, træffes på generalforsamlingen med
tilslutning fra mindst 2/3 af ejerne i foreningen efter fordelingstal og antal.”
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Rettigheder og pligter
§ 6 - 7.
Husorden, fælles udgifter mm.
I princippet uændret i forhold til nugældende § 5 og 6.
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Rettigheder og pligter
§ 8 stk. 1.
Ejerforeningens ret til adgang til en lejlighed.
I princippet uændret i forhold til nugældende § 5 stk. 2
§ 8 stk. 2.
Med samme varsel kan en ejer kræve adgang til andres lejligheder
med henblik på at udføre følgearbejder i forbindelse med foretagelse af
ombygningsarbejder i sin lejlighed, som ikke påfører den, der giver
adgang, væsentlige ulemper. Sådanne arbejder må ikke medføre
forandringer i de berørte lejligheder, medmindre forandringerne er
nødvendige for fagligt korrekt udførelse og ikke er til væsentlig ulempe
for den, der skal tåle forandringen.
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Rettigheder og pligter
§ 9.
EF kan pålægge ejer bod i tilfælde af grov pligtforsømmelse, retsstridig
udlejning, truende adfærd.
10.000 kr. første gang og 20.000 kr. hvis forsømmelsen fortsættes.
Beslutning om bod træffes på generalforsamling med 2/3 flertal.
Krav om skriftlig underretning til pågældende senest 2 uger efter
generalforsamling.
Mulighed for indsigelse indenfor 6 uger.
Hvis indsigelse skal EF anlægge retssag inden 6 uger
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Rettigheder og pligter
§ 10.
EF kan ved generalforsamlingsbeslutning med 2/3 flertal ekskludere et
medlem og pålægge en ejer at sælge sin lejlighed.
Den ekskluderede skal underrets skriftligt senest 14 dage efter
beslutningen
OG
senest 6 uger efter beslutning skal EF anlægge retssag med mindre
den ekskluderede accepterer.
Der gives frist på 6 måneder til at sælge – herefter mulighed for at
begære tvangsauktion.
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Rettigheder og pligter
§ 11.
EF kan optræde som procespart, hvis en ejer ikke pålægger en lejer at
efterkomme påbud fra EF indenfor en periode på 3 måneder.
EF kan herefter opsige en lejer uden accept fra lejlighedens ejer.

45

Den nye normalvedtægt

46

23

27‐03‐2020

Den nye normalvedtægt

Afstemningsregler
§ 3:

Simpelt flertal

§ 4:

2/3 flertal - væsentlige forhold så som:
 Vedtægtsændringer
 Begrænsning af ejers ret til korttidsudlejning
 Sikkerhedsstillelse.
 Fordeling af forbrugsudgifter, hvis fordelingstal ønskes
fraveget.
 Godkendelse af elevator- og altanprojekter
 Salg af fællesejendom til inddragelse under en af
lejlighederne.
 Indgåelse af aftaler om eksklusiv brugsret.
 Beslutning om indretning af tagboliger ( EL § 5, stk. 7)
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Den nye normalvedtægt

Afstemningsregler
§ 6:

9/10 flertal – meget væsentlige forhold
 Salg af større grundareal
 Betydelige fælles bestanddele
Beslutningen må dog ikke føre til, at den enkelte ejers
forpligtigelse overfor ejerforeningen forøges
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Den nye normalvedtægt

Afstemningsregler
§ 7:

Vetoret
Vedtægtsændringer og beslutninger, hvorved
 Retsstilling mellem ejerne forskydes,
 indskrænkninger i særrettigheder, eller medfører at
 ejere pålægges yderligere forpligtigelse
Kræver flertal svarende til bestemmelserne i §§ 4 – 6 OG
kræver tillige samtykke fra de ejere, hvis retsstilling forringes.
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Den nye normalvedtægt

Forskellige nedslag
§ 16: Bestyrelsen pålægges at søge konflikter i ejerforeningen løst ved ekstern mediation.
§ 17: Kommunikation kan ske elektronisk, dog efter almindelige regler.
§ 22: Nyt afsnit om bod – svarer til EL § 9
§ 23: Nyt afsnit om eksklusion – svarer til EL § 10
§ 24: Nyt afsnit om udlejerbeføjelser – svarer til EL § 11
§ 29: Nyt afsnit om mulighed for adgang mm. – følger af EL § 8
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Den nye normalvedtægt

Forskellige nedslag
§ 26: Nyt afsnit om ejerforeningens vedligeholdelsespligter
§ 27: Nyt afsnit om ejers vedligeholdelsesforpligtigelser
§ 24: Nyt afsnit om udlejerbeføjelser – svarer til EL § 11
§ 29: Nyt afsnit om mulighed for adgang mm. – følger af EL § 8
§ 30: Nyt afsnit om udlejning – herunder særligt mulighed for at begrænse korttidsudlejning
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Den nye normalvedtægt

Det forestående arbejde
Det foreliggende udkast til normalvedtægt færdiggøres umiddelbart efter vedtagelse af
Ejerlejlighedsloven.
Samtidig udarbejdes vejledning til den nye normalvedtægt.
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Arealbegreber
- ret og vrang
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Arealbegreber – ret og vrang

Hvorfor koncentrere sig om arealer?
 Fordi bygningsarealer i stigende grad bliver
genstand for konflikter
 Fordi bygningsarealer er blandt samfundets
bærende grunddata
 Fordi meget store værdier knyttes til
bygningsarealer
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Arealbegreber – ret og vrang

Hvorfor koncentrere sig om arealer?
• Fordi det er grundlaget for beregning af bebyggelsesprocenten på
ejendommen
• Fordi det indgår i beregning af ejendomsskatten
• Fordi det indgå som element i ejendommens forsikring, herunder både
brand og tyveri
• Fordi det er en del af grundlaget for beregning af boligsikring
• Fordi det indgår som parameter, når folk søger efter ny bolig
• Fordi…
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Arealbegreber – ret og vrang

Konsekvenser ved manglende opmærksomhed
Opmåling / BBR:
Hovedbygning bebygget areal: 75m²

(90m²)

Kælderareal:

12m²

(12m²)

Udnyttet tagetage:

47m²

(60m²)

122m²

(150m²)

Boligareal i alt:
Difference

28m²

Højesteret:
Sælger refunderer 150.000 kr. til køber grundet
arealmangel.
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Arealbegreber – ret og vrang

Konsekvenser ved manglende opmærksomhed
Østre Landsret - OE 2016.B-3289-14
Lejeaftale indgået mellem 2 professionelle parter.
Arealet angives i lejekontrakten til at være ca. 2.000m².
Opmåling viser, at arealet er 1.952m² (netto), men inklusiv andel af adgangsareal
2.457m² (brutto).
Dommen fastslår, at arealet ifølge lejekontrakten er gældende (professionelle
parter)

Ejendommen ligger på Kavlebod Brygge i København.
Udlejer mister med dommen ca. 800.000 kr. i årlig lejeindtægt.
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Arealbegreber – ret og vrang

Konsekvenser
Politikken 19-06 2018:
”Forbrugerombudsmanden
politianmelder ejendomsudvikler og mægler for fusk
med størrelsen på lejligheder”
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Arealbegreber – ret og vrang

Konsekvenser og nye standarder
JP 9-12 2019:
”Nu skal det være slut med at
betale for 100m² og kun får 80m².”
”Fremover skal mål til den indvendige
væg angives for hvert enkelt rum på
plantegningen, og der må ikke angives
yderligere arealangivelse.”

Regler gælder ved projektsalg fra
1. januar 2020
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Arealbegreber – ret og vrang

De mange begreber giver misforståelser
Tinglyst areal - ejerlejlighedsarealet
Det bebyggede areal – bygningens ”fodaftryk” på terræn.
Det samlede bygningsareal – summen af alle etagearealer – dog ikke kælder og
tagetage, der i BBR registreres i selvstændige felter.
Enhedens bolig- eller erhvervsareal – det areal, der er godkendt af myndigheden til
formålet, dvs. også inklusiv tagetage og kælder
Udlejningsarealet - bekendtgørelse 311
Støtteberettigede arealer
og pr. 01.01 2020: ”Tæppearealet”
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Arealbegreber – ret og vrang

Reglerne ved opmåling af bygningsarealer
– hvad tæller med?
Tagetage
Arealet måles i et plan 1,5 meter over
gulv, og til dette plans skæring med
yderside af tag.
Dog undtagelse ved skunkrum der ikke
udnyttes.
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Arealbegreber – ret og vrang

Reglerne ved opmåling af bygningsarealer
– hvad tæller med?
Kælder
Bygningsniveau:
1.25 meter linjen

62

31

27‐03‐2020

Arealbegreber – ret og vrang

Reglerne ved opmåling af bygningsarealer
– hvad tæller med?
Kælder
Bygningsniveau:
1.25 meter linjen
Enhedsniveau:
De rum, der er godkendt til beboelse i
henhold til byggeloven + køkken og bad.
Køkkenet dog kun i ældre bygninger. For
nyere bygninger gælder, at der skal være
flugtvej til det fri.
Beboelsesrum i kælder skal godkendes.
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Arealbegreber – ret og vrang

De mange begreber giver misforståelser
Tinglyst areal - ejerlejlighedsarealet
Det bebyggede areal – bygningens ”fodaftryk” på terræn.
Det samlede bygningsareal – summen af alle etagearealer – dog ikke kælder og
tagetage, der i BBR registreres i selvstændige felter.
Enhedens bolig- eller erhvervsareal – det areal, der er godkendt af myndigheden til
formålet, dvs. også inklusiv tagetage og kælder
Udlejningsarealet - bekendtgørelse 311
Støtteberettigede arealer
og pr. 01.01 2020: ”Tæppearealet”
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Arealbegreber – ret og vrang

Udlejningsarealet –
bekendtgørelse 311 af 27/6 1983
3 nedslag:
”Adgangsarealet fordeles med lige store andele på de tilliggende boliger og
erhvervslokaler.”
”For bygninger med altangang fordeles adgangsarealet på alle boliger og
erhvervslokaler, dvs. også på enheder i stueetagen.”
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Arealbegreber – ret og vrang

Fordeling af adgangsarealet
”Adgangsarealet
fordeles med lige store
andele på de tilliggende
boliger og
erhvervslokaler.”
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Arealbegreber – ret og vrang

Fordeling af adgangsarealet
”Adgangsarealet
fordeles med lige store
andele på de tilliggende
boliger og
erhvervslokaler.”
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Arealbegreber – ret og vrang

Hvornår er man ”dørtilliggende” ?

68

34

27‐03‐2020

Arealbegreber – ret og vrang

Hvornår er det en altangang?
UFST 12.12 2019:
”Et udvendigt adgangsareal skal
betragtes som en altangang, hvis det
giver adgang til 2 eller flere enheder.”
311: ”For bygninger med altangang
fordeles adgangsarealet på alle boliger
og erhvervslokaler, dvs. også på
enheder i stueetagen.”
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Arealbegreber – ret og vrang

Arealet fordeles ligeligt på alle enheder – dvs. også på
enheder i stueplan
12 boliger – adgang alene via
udvendig trappe og altangang.
Butik har alene adgang fra
butikkens p-plads.
Ministeriet: ”Adgangsarealet
fordeles med 1/13 til hver af
enhederne”…
Ministeriet:
”Nej, der er ingen garanti for at
alting virker logisk”
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Arealbegreber – ret og vrang
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