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Notat om opdeling af ejendomme tilhørende almene boligorganisationer. Ejerlejlig-

hedslovens § 23 

Anvendelsesområde 

§ 23 finder anvendelse på ejendomme, der  

1) er ejet af almene boligorganisationer og 

2) indeholder almene boliger, således som denne boligtype er defineret i lov 

om almene boliger m.v. (Lovbekendtgørelse 1203 af 3. aug. 2020). 

 

Ad. 1.  

Når en ejendom er i sameje mellem en almen boligorganisation og en eller flere an-

dre ejere, finder § 23 også anvendelse. 

 

Ad. 2.  
Måtte en almen boligorganisation eje eller være medejer af en ejendom, som ikke 

indeholder almene boliger, og hvor der heller ikke findes byggeri, hvor der er gi-

vet støttetilsagn til indretning af almene boliger, så finder § 23 ikke anvendelse.   

 

Sondring mellem almene boliger og andre boligtyper i § 23 

Ordene ”boliger og sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne” i stk. 1, omfat-

ter alene almene boliger og ikke andre boligtyper. 

 

Ordene ”beboelsesarealet med alle sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne 

i den eksisterende ejendom”, i stk. 3, 4, 5 og 6, omfatter alene almene boliger og 

ikke andre boligtyper.  

 

§ 23, stk. 1 er ikke en opdelingshjemmel1  

§ 23, stk. 1, er ikke en opdelingshjemmel. Der skal henvises til en anden opdelings-

hjemmel udenfor § 23, idet § 23, stk. 1, herefter begrænser den måde opdeling af 

ejendommen kan ske på, der sikrer et entydigt ejerskab af den almene boligorgani-

sations ejendom og adskillelse af dennes økonomiske forhold. Ejendomme ejet af 

en almen boligorganisation, som indeholder almene boliger skal opdeles, så de al-

mene boliger og fællesarealer til brug for lejerne samles i én ejerlejlighed. Ejerlejlig-

heden med de almene boliger kan dog videreopdeles i flere ejerlejligheder med al-

mene boliger efter § 13 eller videreopdeles i forbindelse med et frasalg efter reglen 

i § 23, stk. 2. Det afgørende er, at der ikke på noget tidspunkt opstår ejerlejligheder, 

hvor almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter bliver sammenblandet med 

arealer og rum til andre boligtyper end almene boliger, til erhverv eller til anden an-

vendelse i øvrigt. 
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Andre boligtyper end almene boliger, erhvervslokaler og afgrænsede husrum, med 

anden anvendelse kan frit opdeles i en eller flere ejerlejligheder, når der er hjemmel 

hertil i opdelingsregler udenfor § 23. For nyt byggeri kan henvises til lovens § 14.  

 

Hvornår indtræder opdelingsbegrænsningen i § 23, stk. 1?  

For nyopført byggeri indtræder begrænsningen i opdelingsadgangen allerede på 

tidspunktet fra opnåelse af støttetilsagn. Der vil på dette tidspunkt være taget stil-

ling antallet af almene boliger, der kan opføres med støtte, antal rum i boligerne og 

deres areal. Med § 23 sikres det, at den almene boligorganisations ejerskab til al-

mene boliger kan holdes økonomisk adskilt fra ejerskab til andre ejerlejligheder i 

ejendommen. Ved nyopdeling på et tidligt byggestadie, skal opdelingen ske, så de 

almene boliger og tilhørende fællesfaciliteter, der er givet støttetilsagn til bliver iso-

leret i en ejerlejlighed. Det gælder uanset, at byggeriet er på et stade, hvor bygnin-

gen kun indeholder særskilt afgrænsede husrum, men endnu ikke er indrettet med 

boliger.  

 

§ 23, stk. 2, 3, 4, 5 og 6, er selvstændige opdelingshjemler  

Opdelingshjemlerne kan anvendes selvstændigt og uafhængigt af ejerlejlighedslo-

vens øvrige opdelingshjemler. Stk. 2-6 sondrer ikke mellem bygninger, der er på-

begyndt opført før og efter den 1. juli 1966.  

  

Videreopdeling 

 En ejerlejlighed med almene boliger kan videreopdeles 

Ejerlejligheder med almene boliger kan videreopdeles efter reglen i § 13 eller vide-

reopdeles i forbindelse med et frasalg efter reglen i § 23, stk. 2. 

 

Ved videreopdeling efter § 13, er det ikke et krav, at ejerlejligheder med en eller 

flere almene boliger skal leve op til funktionskravene i bygningsreglement 2015 jf. § 

13, 2. pkt. 

 

Der gælder et opdelingsforbud for  

- tagboligerne i en ejerlejlighed dannet med hjemmel i § 23, stk. 4 (ejerlejlig-

hed med boliger til privat udlejning), og  
- tagboligerne i en ejerlejlighed dannet med hjemmel i § 23, stk. 6 (ejerlejlig-

hed med andelsboliger).  

 

                                                      


