
Love og regler for etablering af små bygninger
 under 50 m² i alt�

Fra 1. juli 2017 udgår anmeldelsesbegrebet af bygningsreglementet. Ændringen har blandt andet  betydning for opførelse af 
sekundær bebyggelse, der har et samlet areal på højst 50 m2. Sekundær  bebyggelse er garager, carporte, udhuse, 
overdækkede terrasser, drivhuse og lignende bygninger så  som sauna/wellness/fitness (ikke længerevarende ophold) med et 
areal på højst 50 m2. 

Små bygninger under en vis størrelse 

Fra 1. juli 2017 skal opførelse af mindre bygninger ikke længere anmeldes til kommunen, hvis de er  under en vis størrelse. Små 
bygninger på under 10 m2. skal nu tælles med i de 50 m2. Disse var tidligere  undtaget. 

Nye love og regler? 

- Hvis det samlede areal af samtlige småhuse på grunden udgør mindre end 50 m2. skal der hverken  anmeldes eller søges 
byggetilladelse.  
- Hvis det samlede areal af småhuse er over 50 m2. så der altid søges byggetilladelse ’ 
- Hvis den nye bygning bygges til eksisterende hus, så skal der altid søges byggetilladelse. (Dog undtaget  hvis bygningerne ikke 
konstruktivt er sammenhængende. Eks. En carport på søjler ved siden af huset,  eller en sauna placeret helt op til, men ikke 
sammenhængende med huset.)  
- Obs. Der kan stå specifikke regler i lokalplanen eller grundejerforeningen mm. som går forud for de  generelle regler.  

Bebyggelsesprocent 

Er der mere end én små bygning på din grund, skal du være opmærksom på, om du kan overholde  bebyggelsesprocenten. Du 
kan altid bygge 35 m2 (20 m2 for rækkehuse) uden at det skal medregnes i  bebyggelsesprocenten, men arealer over 35 m2 og 
20 m2 skal medregnes. 
Du skal derfor være opmærksom på, om byggeriet vil betyde, at bebyggelsesprocenten overskrides.  Hvis du er i tvivl, kan du 
henvende dig til Teknik & Miljø i din kommune. 

Længerevarende ophold 

Det er ikke tilladt at benytte sekundær bebyggelse til længerevarende ophold. Dette betyder at det ikke  er tilladt at overnatte 
eller benytte bebyggelsen som ekstra opholdsrum. Korte ophold som kunne være korte wellness/fitness ophold og lignende 
kan efter regelfortolkningen ikke kategoriseres som  længerevarende ophold. Lovgivningen tilser formålet med bygningen og 
ikke muligheden. Det kan  derfor godt være muligt i teorien at benytte sin små bygning til længerevarende ophold, som 
eksempel  at have en gæst sovende, men har man ikke dette til hensigt, skal der ikke søges særlig byggetilladelse.



Lokalplaner 

Du skal også være opmærksom på, om der er forhold i f.eks. lokalplaner som regulerer opsætningen af  garager m.v. Se de 
gældende lokalplaner på hjemmesiden.

Vejledningen er opdateret i januar 2021 

Ved sekundær bebyggelse forstås garager, carporte, udhuse, drivhuse, orangerier, overdækkede  terrasser og lignende 
bygninger. Denne vejledning omfatter sekundær bebyggelse med et samlet areal  på højst 50,0 m², der kan opføres uden 
ansøgning om byggetilladelse, hvis bygningsreglementet,  herunder byggeretten og anden lovgivning er overholdt. Overstiger 
den sekundære bebyggelse arealet  50,0 m², er der altid krav om byggetilladelse. 

Sekundær bebyggelse skal leve op til de regler, der er gældende på tidspunktet for opførelsen. 

Sekundær bebyggelse må ikke anvendes til beboelse, dvs. til længerevarende ophold. Dette gælder,  selvom den sekundære 
bebyggelse opfylder kravene til en bolig. Det er således den anvendelse, der er  givet byggetilladelse til, der er afgørende for 
byggeriets lovlige anvendelse. 

Forskellen imellem drivhuse, orangerier mv. og beboelsesrum 

Et drivhus, orangeri mv. er en sekundær bebyggelse i glas, som er tiltænkt brugt til vækst af grøntsager,  frugt og blomster. Et 
drivhus, orangeri mv. er tiltænkt kortvarige ophold og dermed ikke beboelse. 

Et drivhus, orangeri mv. kan efter reglerne om sekundær bebyggelse opføres tæt på skel. Det er derfor  hensynet til brandsik-
kerhed og begrænsningen af nabogener der begrunder, at drivhuse, orangerier  mv. kun anvendes til kortvarigt ophold, ligesom 
det gælder for de øvrige sekundære bygninger. 

Der er dog ikke noget til hinder for, at et drivhus indrettes med borde, stole, og osv., som kan benyttes i  forbindelse med 
kortvarigt ophold i drivhuset. Der er i det hele taget en formodning for, at drivhuse,  orangerier osv. ikke anvendes til beboelse. 
Det vil dog være en konkret vurdering, hvornår et drivhus,  orangeri mv. overgår fra at være sekundær bebyggelse, dvs. 
anvendes til kortvarige ophold, til at være  beboelsesrum, som anvendes til længerevarende ophold, f.eks. en spisestue. 

I denne vejledning behandles en række fokuspunkter som man skal være særligt opmærksom på ved  opførelse af sekundær 
bebyggelse. 

Hverken vejledningen eller eksemplerne, der følger af denne, er udtømmende. Der kan derfor være  konkrete situationer, der 
ikke er nævnt i hverken vejledningen eller eksemplerne. 

Læs mere her:  

https://bygningsreglementet.dk/Administrative-bestemmelser/BRV/Sekundaer bebyggelse?Layout=ShowAll#:~:tex-
t=Sekund%C3%A6r%20bebyggelse%20m%C3%A5%20ikke%20anven des,afg%C3%B8rende%20for%20byggeri-
ets%20lovlige%20anvendelse.


