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Opdeling af parkeringsanlæg i ejerlejligheder – særskilt afgrænsede 

husrum 

 

Ved opdeling af et parkeringsanlæg i ejerlejligheder er det et krav, at den enkelte 

ejerlejlighed kan anses for at være et særskilt afgrænset husrum. Et rum kan anses 

for at være et særskilt afgrænset husrum, hvis der er tale om et rum i en bygning 

afgrænset med gulv, loft og vægge. Hvis der i begrænset omfang er åbninger uden 

isat døre, porte eller vinduer, vil det også anses for at være et særskilt afgrænset 

husrum. Væggene skal bestå af et eller flere faste materialer, der danner en flade 

med en tæthed og udbredelse, så passage kun kan ske via vinduesåbninger eller 

ind- og udgange i rummet.  

 

Ved fortolkningen heraf lægger Geodatastyrelsen vægt på, at en bygning defineres 

som en fast konstruktion med vægge og tag beregnet til beboelse, erhverv eller op-

bevaring, jf. ejerlejlighedslovens § 2, nr. 4. Ifølge § 2, nr. 1, er en ejerlejlighed en 

lejlighed samt andre særskilt afgrænsede husrum, der er registreret som en ejerlej-

lighed efter reglerne i ejerlejlighedsloven eller tidligere gældende lovgivning. Det til-

lægges også vægt, at ministeriet tidligere i pkt. 31 i cirkulære om ejerlejligheder og 

om boligfællesskaber fra 1977, har givet udtryk for ”at efter de gældende regler kan 

kun bygningen indgå i opdelingen, og det er ikke tilladt at udstrække ejerlejlighe-

dens grænse ud over de dele af bygningen, der er aflukkede”. Dette står i forlæn-

gelse af en beskrivelse af, at der i praksis har været rejst tvivl om, hvorvidt et ac-

cessorium til en ejerlejlighed er en del af ejerlejligheden. Som eksempler nævnes 

altaner, terrasser, carporte og parkeringspladser. I cirkulærets pkt. 30 anføres det, 

at ”Alle særskilt afgrænsede lokaler kan udgøre en ejerlejlighed”. Fortolkningen af 

”særskilt afgrænsede husrum” harmonerer endvidere med en almindelig sproglig 

forståelse af udtrykket husrum. 

 

Et parkeringsanlæg kan ikke opdeles i ejerlejligheder, hvis ejerlejlighederne i over-

vejende grad er afgrænset af bærende søjler. I så fald har åbningerne et sådant 

omfang, at ejerlejlighederne ikke kan anses for at være særskilt afgrænsede hus-

rum. For parkeringskældre (dvs. under terræn) er Geodatastyrelsen indforstået 

med, at der kan registreres en ejerlejlighed, der mod en eller flere sider er afgræn-

set ved det matrikulære skel, hvis der sker en tydelig og blivende afmærkning af 

det matrikulære skel inde i parkeringskælderen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis 

der i kælderrummet anvendes den type skelmærker, der er godkendt af Geodata-

styrelsen. Den særlige praksis for parkeringskældre kan ikke udstrækkes til husrum 

på eller over terræn, da det for parkeringskældre gældende afgrænsningsprincip 

ikke skal give anledning til dannelse af ejerlejligheder, der omfatter carporte, alta-

ner, terrasser eller parkeringspladser.   


