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Fortolkning af ejerlejlighedslovens §§ 12, 4. pkt. og 16, stk. 3.

Bestemmelserne i ejerlejlighedslovens §§ 12, 4. pkt. og 16, stk. 3, giver i praksis 
anledning til tvivl om, hvorvidt de kan anvendes ved opdeling af ejendomme med 
bygninger med én beboelseslejlighed eller –enhed.

Ejerlejlighedslovens § 12, 4. pkt.

Ejerlejlighedslovens § 12 har følgende ordlyd:

”Ejerlejligheder kan kun oprettes i ejendomme, som i deres helhed, opdeles i ejer-
lejligheder, og kun, når en landinspektør med beskikkelse attesterer, at udstykning 
ikke er mulig. Ved ejendomme med flere bygninger vurderes muligheden for opde-
ling 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 vi-
dereopdeles, medmindre den bygning, der udlægges som én ejerlejlighed, kan op-
deles efter en af lovens øvrige bestemmelser”. 

Uanset ordlyden af § 12, 4. pkt., kan bygninger med én lejlighed fortsat udlægges 
som en ejerlejlighed ved opdeling af en ejendom.

Fortolkningsgrundlag

§ 12 fastsætter de overordnede krav for, at ejendomme kan opdeles i ejerlejlighe-
der, og er i vidt omfang en videreførelse af bestemmelsen i § 3 i den tidligere ejer-
lejlighedslov. § 12 viderefører kravene om, at ejerlejligheder kun kan oprettes i 
ejendomme, der i deres helhed kan opdeles i ejerlejligheder, og kun når udstykning 
i henhold til erklæring fra en landinspektør ikke er mulig. Opdeling efter ejerlejlig-
hedsloven er således subsidiær i forhold til matrikulær udstykning.

§ 12, 1. pkt. viderefører med uændret ordlyd § 3, 1. pkt., i den tidligere ejerlejlig-
hedslov. § 3 er både i praksis hos Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen samt i 
den juridiske litteratur blevet fortolket sådan, at ejendomme bebygget med énfami-
lieshuse, sommerhuse, rækkehuse eller lignende kan udlægges som særskilte 
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ejerlejligheder, når nødvendige tilladelser til udstykning ikke kan opnås. Ifølge lov-
bemærkningerne til § 3 kan både fysiske og formelle forhold betyde, at udstykning 
ikke er mulig.

Ordlyden af § 12, 4. pkt. giver anledning til tvivl om, hvorvidt denne praksis fortsat 
gælder, idet bestemmelsen handler om ”hele bygninger med flere selvstændige lej-
ligheder”. En samlet fortolkning af bestemmelsen fører dog til, at ejendomme med 
bygninger med én lejlighed fortsat kan udlægges som en ejerlejlighed, idet formålet 
med indførelsen af bestemmelse er at udvide muligheden for at opdele ejen-
domme, og der er ikke holdepunkter i lovbemærkningerne for, at den gældende ret-
stilstand skal ændres.

Ejerlejlighedslovens § 16, stk. 3

Ejerlejlighedslovens § 16, stk. 3, har følgende ordlyd:

”Bygninger påbegyndt opført den 1. juli 1966 eller tidligere, som indeholder såvel 
beboelseslejligheder som erhverv, kan dog tillige opdeles, når alle beboelseslejlig-
hederne efter opdelingen udgør én ejerlejlighed, som ikke kan videreopdeles”.

§ 16, stk. 3, finder ikke anvendelse på bygninger med én beboelseslejlighed. 

Fortolkningsgrundlag

Bestemmelsen handler efter ordlyden om bygninger med ”beboelseslejligheder” og 
erhverv. En ordlydsfortolkning af bestemmelsen fører således til, at bestemmelsen 
gælder for opdeling af bygninger med flere beboelseslejligheder end én.

Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 908 af 18. juni 2020. Lovbemærkningerne gi-
ver ikke klare holdepunkter for, at bestemmelsen skal gælde for bygninger med én 
beboelseslejlighed, og de eksempler på bestemmelsens anvendelse, der er anført i 
lovbemærkningerne, angår bygninger med flere beboelseslejligheder. Ordlyden af 
den tidligere § 10, stk. 1, nr. 2 (nu § 17) blev ved samme lov ændret for at tydelig-
gøre, at denne bestemmelse omfatter bygninger med én beboelseslejlighed. Både 
§ 16, stk. 3, og § 17 tilhører samme regelkategori, hvormed menes undtagelsesbe-
stemmelserne fra opdelingsforbuddet i § 16, stk. 1, nr. 1, og der peges i lovbe-
mærkningerne på bestemmelsernes overlap i forhold til anvendelsesområde. Det 
kan derfor ikke antages at være en lapsus eller lignende, at flertalsbetegnelsen ”be-
boelseslejligheder og ”beboelseslejlighederne” er anvendt ved affattelse af § 16, 
stk. 3. Dette understøtter sammen med bestemmelsens ordlyd og lovforarbejder-
nes eksempler på bestemmelsens anvendelse, at § 16, stk. 3, skal forstås sådan, 
at den ikke gælder for bygninger med én beboelseslejlighed.
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På den baggrund fører en samlet fortolkning af § 16, stk. 3, til, at den ikke kan an-
vendes på bygninger fra den 1. juli 1966 eller tidligere, hvor der kun er én beboel-
seslejlighed.
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