Regelstof
EMNER:
• Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder
• Nye bestemmelser i ejerlejlighedsloven
• GSTs rolle og formålet med reglerne
• Betingelserne for opdeling af en ejendom i ejerlejligheder
• Ejerlejligheder tilknyttes BBR-enheder eller bygning
• Overgangsordning
• Udstilling af ejerlejlighedsfortegnelser og ejerlejlighedskort
• Bekendtgørelse om matrikulære arbejder
• Relationen mellem Matriklen og BBR
• Kombisager (SFE med BPFG eller ejerlejligheder)
• Overgangsordning

Nye bestemmelser i ejerlejlighedsloven
§ 4 a. Oprettelse af ejerlejligheder sker ved Geodatastyrelsens registrering af
ejendommens opdeling i ejerlejligheder i matriklen eller i Geodatastyrelsens
register over bygninger på forstranden eller søterritoriet i øvrigt. Geodatastyrelsen registrerer endvidere ændringer af ejerlejligheder, herunder
videreopdeling.
Stk. 2. Registrering efter stk. 1 forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:
1)

Der foreligger dokumentation, som fastsat i medfør af stk. 5, for
overholdelse af lovens bestemmelser om opdeling i eller ændring af
ejerlejligheder.

2)

Opdelingen eller ændringen kan tinglyses.

3)

Der foreligger oplysninger m.v., som efter regler fastsat i medfør af lov
om bygnings- og boligregistrering er nødvendige for registreringen.

Stk. 3. Er betingelserne for registrering i stk. 2, nr. 1 og 3, opfyldt, underretter
Geodatastyrelsen Tinglysningsretten om den påtænkte oprettelse eller ændring.
Tinglysningsretten indfører oprettelsen eller ændringen foreløbigt i tingbogen,
hvis ikke tinglyste rettigheder er til hinder herfor.
Stk. 4. Når oprettelsen eller ændringen er indført foreløbigt i tingbogen,
registrerer Geodatastyrelsen umiddelbart herefter opdelingen eller ændringen i
matriklen. Tinglysningsretten indfører umiddelbart herefter oprettelsen eller
ændringen endeligt i tingbogen.
Stk. 5. Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte nærmere
bestemmelser om registrering efter stk. 1, herunder om krav til dokumentation,
form, formater m.v. og om, at en landinspektør med beskikkelse skal afgive eller
attestere oplysninger i forbindelse med dokumentationen. Ministeren kan
endvidere fastsætte bestemmelser om anvendelse af bestemte it-systemer,
særlige digitale formater og digital signatur m.v.

§ 4 b. Geodatastyrelsen kan kun nægte at foretage registrering efter § 4 a, stk.
1, hvis
1) betingelserne i § 4 a, stk. 2, ikke er opfyldt, eller
2) Geodatastyrelsen ikke har modtaget gebyr, der er krævet forudbetalt efter §
47, stk. 1, 2. pkt., i lov om udstykning og anden registrering i matriklen samt
registrering af bygninger på forstranden eller søterritoriet.
Stk. 2. Geodatastyrelsens afgørelser efter stk. 1 og § 4 a, stk. 1, kan ikke påklages
til anden administrativ myndighed.

GSTs rolle og formålet med reglerne
• Ejerlejlighedsregistrering flyttes fra Tinglysningsretten til GST når
ejerlejlighedslovens §§ 4a og 4b træder i kraft 25. februar.
• Ejerlejlighedsloven administreres af Erhvervs- og Vækstministeriet – ikke af GST.
• GST vejleder ikke om forståelsen af ejerlejlighedsloven i tvivlstilfælde. GST
registrerer, hvis der
A) foreligger den dokumentation for overholdelse af ejerlejlighedsloven,
som bekendtgørelsen fastlægger,
B) opdelingen eller ændringen kan tinglyses og
C) BBR-tilknytning er udført.
• Landinspektøren og ejeren har ansvaret for overholdelse af ejerlejlighedsloven.

Anvendelsesområde – Eneretten
• § 2 ”Ved en landinspektør med beskikkelse forstås i denne bekendtgørelse
praktiserende landinspektører og deres assistenter med
landinspektørbeskikkelse”.
• Parallel til landinspektørloven § 4, stk. 1, der angår eneretten til at udføre
matrikulære arbejder.

Hvad skal bekendtgørelsen sikre?
1) Kontrol med overholdelse af ejerlejlighedsloven - § 4, stk. 1.
a) Udstykning er ikke muligt.
b) Ejendommen opdeles i sin helhed.
c) Forbuddet mod opdeling af landbrugsejendomme.
d) Forbuddet mod opdeling af ejendomme tilhørende private
andelsboligforeninger.
e) Konkret opdelingshjemmel.
2) Sikre identifikation af ejerlejligheder.
3) Inden registrering sikre, at opdelingen eller ændringen kan tinglyses - § 10.
4) Sikre oplysninger om historikken.
5) Sikre at nødvendige oplysninger foreligger efter regler fast i medfør af BBRloven - § 6.

Ejerlejlighedsregistreringer – reglernes
opbygning
Nyopdeling
§4
-

Oplysning om forandring (før- og eftersituation)

-

Ejerlejlighedsfortegnelse

-

Ejerlejlighedskort

-

Erklæringer og dokumentation til brug for kontrol med overholdelse af ejerlejlighedsloven

§5
-

Overførsel af data med geometri for ejerlejligheder

§6
-

Tilknytning mellem ejerlejligheder og bbr-enheder eller en bygninger

Videreopdeling af ejerlejligheder § 7 og ændring af ejerlejligheder § 8
-

En gentagelse af dele af de betingelser og formkrav, der følger af §§ 4 og 5.

-

Når nye ejerlejligheder oprettes, skal § 6 iagttages.

Anmodning om supplerende dokumentation § 9
Tinglysningssløjfen § 10

§ 4 Nyopdeling i ejerlejligheder
§ 4, stk. 1. Anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder skal indeholde

1)

oplysning om de forandringer, der ønskes registreret,

2)

en fortegnelse over ejerlejlighederne i ejendommen efter den ønskede forandring,

3)

kort over hver ejerlejlighed udarbejdet af en landinspektør med beskikkelse og i formater godkendt af
GST,

4)

erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at de i ejerlejlighedsfortegnelsen indeholdte
oplysninger om beliggenhed og numre er korrekte, og at det angivne areal for ejerlejlighederne er i
overensstemmelse med den af landinspektøren foretagne opmåling,

5)

erklæring fra en landinspektør med beskikkelse om, at opdelingen ikke kan ske ved matrikulær
udstykning, at ejendommen opdeles i sin helhed, og at ejendommen ikke er en landbrugsejendom.

6)

erklæring fra ejendommens ejer om, hvorvidt ejendommen inden for de seneste 5 år har tilhørt en privat
andelsboligforening,

7)

de erklæringer og dokumenter, der fremgår af bilag 1, som dokumentation for, at betingelserne for
opdeling i lov om ejerlejligheder er opfyldt.

§ 4, stk. 2. Fortegnelsen
• Formkrav og indholdsmæssige krav.
• BFE-nr. ser dagens lys på fortegnelserne.
• Opmåling af areal. Bemærk bilag 2. Løfter anvisningerne på opmåling af
ejerlejlighedernes arealer fra ejerlejligheds-cirkulæret fra 1977 ind i et bindende
regelsæt.
*Interims-løsning
Beliggenhedsadresser skal anføres, men Ejendomsbeliggenhedsregistret er ikke sat
i drift (forventes ca. 1. maj).
En repræsentativ adresse skal påføres indtil videre.

§ 4, stk. 3. Ejerlejlighedskortet
Formkrav om indholdsmæssige krav til ejerlejlighedskortet.
• Et ejerlejlighedskort til hver ejerlejlighed.
• Bestemmelsen giver rum for, at opgaven kan løses på forskellige måder. Men
beliggenheden for den konkrete ejerlejligheds areal eller arealer skal fremgå
fuldstændigt entydigt ejerlejlighedskortet.
• BFE-nr. for den opdelte ejendom skal påføres kortet.
*Interims-løsning
Beliggenhedsadresser skal anføres, men Ejendomsbeliggenhedsregistret er ikke sat
i drift (forventes ca. 1. maj).
En repræsentativ adresse skal påføres indtil videre.

§ 5 Geometri
• Ved nyopdeling skal der overføres data med geometri for alle nye ejerlejligheder.
• EN GML-fil skal uploades til ERPO.
• Koordinater skal være fundet ved en opmåling på stedet. Der skal altså være en
konkret fysisk bygning at måle på.
• Koordinater skal være yderpunkter i ejerlejlighedens areal opmålt i
overensstemmelse med bilag 2.
• Data kan hentes og genbruges i senere sager. Omrids kan vises på digitale
kortløsninger.
• BFE-nr. for den opdelte ejendom og ejerlejlighedsnummer skal oplyses.

§ 6 Tilknytning mellem ejerlejligheder og
enheder og/eller en bygning
• At alle bygninger og BBR-enheder, der hører til ejerlejlighedsejendommen skal
være optaget i BBR, før I indsender registreringsanmodningen.
• Via ERPO skal I før indsendelse sørge for, at ”[..] hver ny ejerlejlighed tilknyttes de
bolig-, erhvervs- og brugsenheder optaget i Bygnings- og Boligregistret, der hører
til ejerlejligheden eller tilknyttes en bygning optaget i Bygnings- og
Boligregistret”.
• Ejerlejlighedsloven bestemmer i § 4a, stk. 2, at registrering
”[..] forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:
1) [..]
2) [..]
3) Der foreligger oplysninger m.v., som efter regler fastsat i medfør af lov om
bygnings- og boligregistrering er nødvendige for registreringen.”

§ 6 Tilknytning mellem ejerlejligheder og
enheder og/eller en bygning
• Fra lovforarbejderne til lov nr. 80 af 24. januar 2017:
”Når ejendomme bestående af ejerlejligheder etableres, nedlægges eller forandres i
matriklen, vil det være et krav, at enhver enhed, bygning eller teknisk anlæg, der
hører til ejendommen, er optaget i BBR og forsynes med ejerlejlighedens BFEnummer. Før registrering i matriklen skal der for Geodatastyrelsen foreligge
dokumentation for, at de nødvendige referencer er etableret.”
• Der er endnu ikke udstedt regler, der forpligter ejeren eller andre til
1) At sikre, at BBR er ajourført inden en registreringsanmodning sendes til GST.
2) At foretage tilknytning mellem ejerlejligheder og bbr-enheder eller til en
bygning.

§ 6 Tilknytning mellem ejerlejligheder og
enheder og/eller en bygning
• Nugældende regler forpligter ejer til senest når anmeldelse ”indleveres til
tinglysning” at meddele kommunen aktuelle oplysninger om grunden, bygninger,
tekniske anlæg, opgange, etager, rum, bolig-, brugs- eller erhvervsenheder.
• Skal antageligt fortolkes som senest ved indsendelse af registreringsanmodning til
GST.
• Herefter skal kommunen som hovedregel ajourføre inden for 10 hverdage.
• Indtil videre kan registreringsanmodning indsendes og sagen registreres selv om
BBR ikke er ajourført inden registrering som forudsat i lovforarbejderne.

§ 6 Tilknytning mellem ejerlejligheder og
enheder og/eller en bygning
• Forpligtelsen i 6, stk. 1, suspenderes indtil videre ved et nyt stk.2:
”Stk. 2. Stk. 1 gælder i det omfang, at det efter regler fastsat i medfør af lov om
bygnings- og boligregistrering påhviler ejeren før registrering at etablere
referencen mellem en ejerlejlighed og de enheder eller en bygning, der hører til
ejerlejligheden.”
• Fra ultimo maj/primo juni (forventningen) vil ERPO have funktionalitet, der viser
de bygninger og enheder, der aktuelt er optaget i BBR, og I kan foretage
tilknytning, men er ikke forpligtet hertil, før der foreligger regler herom.

§ 6 Tilknytning mellem ejerlejligheder og
enheder og/eller en bygning
• Undtagelsen i stk. 3 skal muliggøre registrering i visse tilfælde, selvom stk. 1 ikke
er iagttaget (fuldt ud).
• Følgende tilfælde (ikke nødvendigvis udtømmende opregning) kan begrunde, at
man søger om godkendelse til registrering:
1. Tilfælde, hvor der ønskes oprettet en ejerlejlighed i et afgrænset rum i en
situation, hvor ejerlejligheden alene oprettes i den hensigt senere at kunne
foretage videreopdeling fra denne ejerlejlighed.
2. En ejerlejlighed ønskes oprettet i et rum, der normalt ikke registreres i BBR som
en selvstændig enhed fx et mindre opbevaringsrum i en kælder eller tagetage.
3. En opdeling går i stå og forsinkes uproportionalt meget, fordi en kommune ikke
foretager ajourføring af BBR rettidigt, og enheder eller en bygning derfor ikke
er optaget i BBR.

§ 7. Videreopdeling af ejerlejligheder
• Oplysning om de ønskede forandringer.
• Fortegnelse for nye ejerlejligheder og den opdelte ejerlejlighed.
• Kort for hver ny ejerlejlighed og for den opdelte ejerlejlighed.
• Erklæring fra landinspektør om, at fortegnelsens oplysninger om beliggenhed,
numre og det angivne areal er korrekte.
• Der skal foreligge dokumentation for en konkret videreopdelingshjemmel jf. bilag
1.
• Geometri skal uploades for hver ejerlejlighed, hvis ejerlejligheden hvorfra
videreopdeling sker har en eksisterende geometri i ERPO.
• § 6 om BBR skal iagttages for nye ejerlejligheder.

§ 8 Andre ændringer af ejerlejligheder end
videreopdeling af ejerlejligheder.
• Oplysning om de ønskede forandringer.
• Fortegnelse omfattende de ejerlejligheder, hvor en eller flere af de angivelser, der
er nævnt i § 4, stk. 2, nr. 3-8, ændres.
• Erklæring fra landinspektør om, at fortegnelsens oplysninger om beliggenhed,
numre og det angivne areal er korrekte.
• Nye kort, når korrektion er nødvendigt.
• Geometri skal uploades for hver ejerlejlighed, hvor geometrien ændres, hvis
ejerlejligheden har en eksisterende geometri i ERPO.

Videreopdeling uden for eksisterende
ejerlejligheder?
• En sådan sag kan udarbejdes i ERPO
• Sådanne nye ejerlejligheder kan registreres.
• Geometri skal uploades jf. § 5.
• § 6 om BBR skal iagttages for nye ejerlejligheder.
• Overholdelse af ejerlejlighedsloven? Joh...

§ 9 supplerende dokumentation
• Som udgangspunkt lægger GST de afgivne erklæringer og den fremlagte
dokumentation til grund efter det heri oplyste.
• Der kan foreligge oplysninger, der efterlader tvivl om faktiske forhold og GST kan
anmode om supplerende dokumentation.

§ 10 Tinglysningssløjfen

Bygning på fremmed grund (og på
søterritoriet)
• Der fastsættes ikke på nuværende tidspunkt regler om,
1. at GST skal stedfæste bygninger på fremmed grund forud for tinglysning og
2. at GST skal registrere bygninger på søterritoriet.
• Registres af Tinglysningsretten som hidtil – indtil videre.
• BPFG, der findes i ESR noteres i matriklen med et BFE-nr. og koordinatsæt for et
adgangspunkt.
• Kommende BPFG, der kræver byggetilladelse, noteres i matriklen med et BFE-nr.
og et koordinatsæt for et punkt indenfor ydre afgrænsning.

§ 15 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
• Tinglysningsretten lukker for modtagelse af sager om oprettelse af ejerlejligheder,
videreopdeling og ændring af ejerlejligheder ved midnat den 24. februar 2019.
• GST regner med at åbne for modtagelse af sager 25. februar kl. 00.00.
• Sager, der er indsendt til Tinglysningsretten færdigbehandles efter reglerne i
bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom).
• Afviser Tinglysningsretten sagen, skal den omarbejdes i ERPO og indsendes til
GST.

Udstilling af ejerlejlighedsfortegnelser og
ejerlejlighedskort
• Udstilles i MAO
• Private får begrænset adgang (nemID).
• Myndigheder får begrænset adgang.
• Tinglysningsrettens hensigtstilkendegivelse. Link til kort og fortegnelse fra
tingbogen.

BMA § 41. Relation mellem matriklen og BBR
• § 41 er ændret på følgende punkter:
1. Tekniske anlæg optaget i BBR skal kun være sikkert geografisk stedbestemt, hvis
der ifølge regler udstedt med hjemmel i BBR-loven, skal være registreret et
geografisk punkt indenfor det tekniske anlægs ydre afgrænsning.
2. Undtagelsen om fraskillelse af mindre end 10% af det oprindelige areal
videreføres med en justering. Kræver ejererklæring eller
landinspektørerklæring.
3. Ny undtagelse: Der er ikke bygninger eller tekniske anlæg på det fraskilte areal,
der skal være sikkert stedbestemt efter stk. 1. Kræver landinspektørerklæring.
4. Ny undtagelse: Der er bygninger eller tekniske anlæg på det fraskilte areal, der
skal være sikkert stedbestemt efter stk. 1, men som også er sikkert stedbestemt
ifølge BBR-meddelelsen. Kræver landinspektørerklæring.
5. Når ny § 41 træder i kraft, finder den også anvendelse på sager, der er indsendt
før den 25. februar (hvis vi får Civilstyrelsens velsignelse).

BMA § 41. Relation mellem matriklen og BBR
1. Tekniske anlæg optaget i BBR skal kun være sikkert geografisk stedbestemt, hvis
der ifølge regler udstedt med hjemmel i BBR-loven, skal være registreret et
geografisk punkt indenfor det tekniske anlægs ydre afgrænsning.
• Bekendtgørelse om ajourføring af BBR kræver ikke, at tekniske anlæg er sikkert
geografisk stedbestemt i form af en koordinat indenfor anlæggets ydre
afgrænsning.
• Men GST forventer, at det ændrer sig!
• Det afgørende er BBR-lovgivningen ”[..]på tidspunktet for indsendelse af den
matrikulære sag til Geodatastyrelsen[..]”.

BMA § 41. Relation mellem matriklen og BBR
2. Undtagelsen om fraskillelse af mindre end 10% af det oprindelige areal
videreføres med en justering.
Kræver ejererklæring eller landinspektørerklæring.
”Mindre end 10 % af det oprindelige areal på en samlet fast ejendom fraskilles, og
ejeren af den samlede faste ejendom, hvorfra areal fraskilles, erklærer, at der ikke
er bygninger eller tekniske anlæg, som skal være sikkert geografisk stedbestemt
ifølge stk. 1, på et areal, der fraskilles den samlede faste ejendom. Ejerens
erklæring kan erstattes af en erklæring afgivet af landinspektøren om samme
forhold”.

BMA § 41. Relation mellem matriklen og BBR
3.

Ny undtagelse:

Der er ikke bygninger eller tekniske anlæg på det fraskilte areal, der skal være
sikkert stedbestemt efter stk. 1. Kræver landinspektørerklæring.
Der foreligger en erklæring fra landinspektøren om, at der ikke er bygninger eller
tekniske anlæg, som skal være sikkert geografisk stedbestemt ifølge stk. 1, med
beliggenhed på et areal, der fraskilles den samlede faste ejendom.

BMA § 41. Relation mellem matriklen og BBR
4. Ny undtagelse:
Der er bygninger eller tekniske anlæg på det fraskilte areal, der skal være sikkert
stedbestemt efter stk. 1, og som er sikkert stedbestemt ifølge BBR-meddelelsen.
Kræver landinspektørerklæring.
• Landinspektøren skal oplyse, hvilke bygninger og tekniske anlæg på det fraskilte
areal, der skal være sikkert geografisk stedbestemt. Disse bygninger og tekniske
anlæg skal være sikkert geografisk stedbestemt ifølge BBR-meddelelsen.

BMA § 41. Relation mellem matriklen og BBR
5. Når ny § 41 træder i kraft, finder den også anvendelse på sager, der er indsendt
før den 25. februar.
Ikrafttræden m.v.
§ 48. Stk. 4:
”§ 41 finder anvendelse på matrikulære sager, der er indsendt til Geodatastyrelsen
ved ikrafttræden.”

BMA § 41. Relation mellem matriklen og BBR
• Se FAQ på BBR og § 41 på GSTs hjemmeside.
• Benyt Ret-BBR-løsningen! https://ret2.bbr.dk/vaelgejendom
• Skriv til bbr@bbr.dk og anmod om at få tildelt rettigheder som
landinspektør.

Kombisager (SFE-sag kombineret med BPFG eller
ejerlejligheder)
• Matrikulær forandring af ejerlejlighedsejendomme og arealer med bygning på
fremmed grund.
• § 43.
Situation 1
Før: BPFG har beliggenhed på umatrikuleret areal.
Efter: BPFG får beliggenhed SFE.
Pligt: Landinspektøren skal udpege BFE-nr. for SFE som BPFG får beliggenhed på.
Situation 2
Før: BPFG ligger på SFE med BFE-nr. XX.
Efter: BPFG får beliggenhed SFE med BFE-nr. YY.
Pligt: Landinspektøren skal udpege BFE-nr. YY for SFE som BPFG får beliggenhed på.

Kombisager (SFE-sag kombineret med BPFG
eller ejerlejligheder)
• § 44. Matrikulær forandring medfører, at ejendom opdelt i ejerlejligheder får nyt
BFE-nr.
Pligt: Landinspektøren skal oplyse det nye BFE-nr. for ejerlejlighedsejendommen.

Bekendtgørelse om matrikulære afgifter og
gebyrer
• Ophæves og flyttes 1:1 over i BMA.

Vejpunkt og adgangspunkt
Funktionalitet i ERPO, hvor der skal fastsættes forslag til vejpunkt og adgangspunkt,
forventes i drift marts/april.
Se ”Vejledning i adressereglerne” om s. 16-26.

