
- 1 – 
Offentliggjort d. 21. januar 2012 
 
 
 

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.    70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H) cand. Merc (R) 

 
Min parcelhusgrund er tæt på 1.400 m2. Kan jeg sælge 
huset skattefrit, eller skal jeg forære min nabo et par 
m2? © 
 
 
  Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

 

 

Jeg har læst artiklen i Spørg om Penge den 24. december 2011. Min parcelhusgrund er 

meget tæt på 1.400 m2. Kan jeg så sælge mit parcelhus skattefrit, eller skal jeg forære na-

boen et par kvadratmeter? 

 

S.T. 

 

Svar  

Efter den såkaldte parcelhusregel kan en boligejer sælge sit parcelhus eller ejerlejlighed 

skattefrit, hvis ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2.  

 

Ved udmålingen af det areal, der skal medregnes, har skattevæsenet den praksis, at der 

kun medregnes arealer, der ved vurderingen er ansat til en værdi, der er over 0 kr. Det 

betyder, at vejarealer, der hører til den faste ejendom, ikke skal medregnes. Selv om et 

areal betragtes som ubrugeligt, skal det efter skattevæsenets praksis medregnes ved udmå-

lingen, hvis arealet er vurderet til at have en værdi. 

 

Er grunden på 1.400 m2, selv om disse udmålingsregler er taget i betragtning – og altså 

ikke mindre end 1.400 m2, kan De kun sælge Deres parcelhus skattefrit, hvis der ifølge 

offentlig myndigheds bestemmelse ikke kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse 

fra ejendommen, eller hvis udstykning ifølge en erklæring fra told- og skatteforvaltningen 

vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.  

http://www.v.dk/
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Er De heller ikke omfattet af disse regler, kan det være en god ide at forære naboen nogle 

få kvadratmeter. Men ejendommen skal have været anvendt til bolig også i perioden efter 

frastykningen.  

 

 
_______ o _______ 

 
 


