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Notat om § 20 i ejerlejlighedsloven

Det følger af ejerlejlighedslovens § 20, at bygninger, der er påbegyndt opført den 1. 
juli 1966 eller tidligere, under visse betingelser kan opdeles i ejerlejligheder, så-
fremt der efter den 1. juli 2004 er blevet tilført en eller flere beboelseslejligheder i 
bygningens uudnyttede tagetage eller i en eller flere nye etager. § 20, stk. 1 og 2, 
bestemmer, at ”De eksisterende boliger og eventuelle lokaler til andet end bebo-
else [..]” i den eksisterende ejendom efter opdelingen skal udgøre én ejerlejlighed.

Ved Geodatastyrelsens administration af § 20, stk. 1 og 2, ses bort fra ordene ”[..] 
og eventuelle lokaler til andet end beboelse”. Lokaler til andet en beboelse i den 
eksisterende ejendom kan derfor udlægges som en eller flere ejerlejligheder.

Fortolkningsgrundlag

§ 20, stk. 1 og 2, viderefører § 10, stk. 2 og 3, i den tidligere ejerlejlighedslov.  Reg-
lerne blev indsat i ejerlejlighedsloven ved lov. nr. 488 af 6. september 2004. Af lov-
bemærkningerne fremgår: 

”Forslaget om, at ejerlejligheden med de eksisterende boliger ikke skal kunne vi-
dereopdeles, er begrundet i de gældende muligheder for opdeling af bygninger 
med beboelse. Herefter kan bygninger med såvel beboelse som erhverv, der er 
påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, ikke opdeles i ejerlejligheder, li-
gesom bygninger på ejendomme, der tilhører private andelsboligforeninger, ikke 
kan opdeles i ejerlejligheder, jf. den gældende § 10, stk. 2, nr. 3. Kun bygninger, 
der ikke indeholder andet end 2 beboelseslejligheder, og fredede bygninger kan 
opdeles, jf. den gældende § 10, stk. 1, nr. 2 og 3” (min understregning).
  
Lovbemærkningerne må forstås sådan, at kravet om, at boliger og evt. erhverv m.v. 
i den eksisterende ejendom skulle være samlet i én ejerlejlighed var begrundet 
med, at den eksisterende bygning (eksklusiv de nytilkomne tagboliger) skulle si-
destilles med andre bygninger påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere og 
anvendt til både bolig og erhverv. På tidspunktet for indførelse af § 10, stk. 2 og 3, 
kunne en sådan bygning med blandet bolig og erhverv ikke opdeles i ejerlejlighe-
der. Denne begrænsning er imidlertid med den nugældende ejerlejlighedslov fjernet 
med indførelse af lovens § 16, stk. 3. Passussen ”[..] og eventuelle lokaler til andet 
end beboelse” er altså udelukkende begrundet i en tidligere retstilstand, som er hi-
storisk i dag.
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Formålet med den nugældende ejerlejlighedslov er i lovbemærkningerne formuleret 
som et ønske om, at sikre ”[..] at de eksisterende boliger bevarer deres status, så-
ledes at private udlejningsboliger forbliver private udlejningsboliger, ligesom private 
andelsboliger forbliver andelsboliger”. En bortfortolkning af ordene ”[..] og eventu-
elle lokaler til andet end beboelse”, kolliderer ikke med dette formål.

Når den oprindelige og i lovbemærkningerne klart udtrykte forudsætning for denne 
passus er bortfaldet, og når en bortfortolkning af ordene ”[..] og eventuelle lokaler til 
andet end beboelse” ikke kolliderer med hensynet bag kravene til ejerlejlighedsdan-
nelsen i den eksisterende ejendom, bør § 20, stk. 1 og 2, administreres og fortolkes 
sådan, at eventuelle lokaler til andet end beboelse uanset ordlyden kan udlægges 
som en eller flere ejerlejligheder. Det betyder, at der kan ses bort fra ordene ”[..] og 
eventuelle lokaler til andet end beboelse”. 
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