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Litt historikk
• Eierleilighet – begrep som dukket opp på 1960 

tallet. (TK de første på 70-tallet)
• 1983 – ny lov, innfører begrepet eierseksjon. 

Sameieandel i bebygd eiendom med enerett til 
bruk av en bruksenhet i bygning.

• 1998 – ny lov, oppretting av svakheter i loven fra 
1983. Tilleggsareal. Kommunen tyngre inn i 
sakene.

• Matrikkelloven 1.1.2010 (TK fra1. mars 2009)

• NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven



Kommunalforvaltning



Hva er en eierseksjon?
• Lov av 23.05.1997 nr. 31 om eierseksjoner (esl) § 1:
”Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom 

med tilknyttet enerett til bruk av en eller flere boliger eller 
andre bruksenheter i eiendommen.

� sammenknytningen mellom en sameieandel i bebygd fast eiendom 
og enerett til å bruke en bruksenhet på eiendommen

� loven gjelder for eierseksjoner som er opprettet formelt ved 
tinglysning av en oppdelingsbegjæring eller seksjoneringsvedtak og 
etablering av egne grunnboksblad



eksempel – sak til sak 



Matrikkelen – seksjonering /anlegg

• Eiendom, (44 080 + 2 477)
• Seksjoner (19 294)
• Bygninger totalt (95 466 )
• Adresser (49 533 )

• Årlig forvaltning
• Avhengig av byggeprosjekter

• Seksjonering 2014 (141)
• Resurser (1,5 årsverk)

Trondheim kommune



Matrikkelen – registrering, boligblokk

Trondheim kommune



Etablering av eierseksjoner -
anleggseiendom ML §11

• subsidiær løsning i forhold til å opprette grunneiendom 
eller eierseksjon

• Anleggseigedom som skal delast frå annan eigedom, kan 
berre opprettast dersom: 
• a) bygningen eller konstruksjonen strekkjer seg inn over eller 

under ein annan eigedom, og 
• b) den delen av ein eigedom som ligg over eller under 

anleggseigedommen framleis kan utnyttast til eit sjølvstendig 
formål.

• 2014:6 NOU, Utvalget krever fortsatt etablering ved IG, 
hvorfor?



Matrikkelen – registrering, anleggseiendom

Trondheim kommune

Anleggeseiendom
Anleggprojeksjonsflate
Kommunaltilleggsdel - kommentar





Avgrensning

• forholdet til sameieloven (jf esl § 2):
- forbud mot å opprette andre sameie-former 

som gir varig bruksrett til bolig
- slik sameieandel kan ikke pantsettes
• forholdet til matrikkelloven
• forholdet til jordloven (§12)



Ideell andel av sameie -eiendommen

• Fra ideell andel av sameie-eiendom til 
seksjonert eiendom

• Se sak 1322249
• Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
• Verdivurdering (eiendomsskattetakst)
• Verdiforskyvning – dokumentavgift 

( tinglyse skjøte for verdiforskyving på 
grunneiendommen)



Etablering av eierseksjoner
Krav til eiendommen

• Eiendommen må være bebygd eller gitt 
igangsettelsestillatelse til nybygg (jf esl §§ 1 og 
6).

• Seksjoneringen skal omfatte bare en 
grunneiendom eller anleggseiendom, om ikke 
samtykke til annet gis etter § 8 (jf § 6).



Etablering av eierseksjoner
Begrep

• B - boligseksjon
• SB - samleseksjon bolig
• N - næringsseksjon
• SN - samleseksjon næring



Krav til seksjonering - saksbehandling

• Det skal fastsettes om den enkelte enhet skal brukes til 
bolig (boligseksjon) eller til annet formål (næringsseksjon) 
(§ 6, 6).

• Sammenhengende hoveddel. Egen inngang og 
hensiktsmessig inndeling. (§6, 1).

• Hver boligseksjon skal ha kjøkken, bad og WC innenfor 
hoveddelen, standardkrav (§6, 7).

• Hver næringsseksjon skal ha tak og vegger.
• Det skal fastsettes en sameiebrøk for hver eierseksjon (§

6).



Krav til seksjonering - saksbehandling

• Areal som skal tjene sameierens felles bruk eller 
eiendommens drift, skal være fellesareal (§6, 2 og 5).

• Det skal fastsettes en sameiebrøk for hver eierseksjon og 
omfatte bare en matrikkelenhet (§ 6, 3).

• Nybygg igangsettingstillatelse (IG) og eksisterende bygg 
må være utbygd (FA) (§6, 5)

• Eiendommen må ikke være gjenstand for byfornyelse (§8, 
1)



Seksjonering av landbrukseiendom §2 (jl.§12)

• Eiendommen regulert til LNF-område
• Søknad om fradeling
• Avvist fradeling jf kommuneplanen
• Klage til fylkesmann – avvist fradeling
• Ny mulighet - søknad om seksjonering 
• ” Formålet skal være i samsvar med gjeldende 

arealplanformål, med mindre det foreligger 
tillatelse til annen bruk etter plan- og 
bygningslovgivningen.”



Krav til seksjonering – planformål,parkering



Kommunens behandling av begjæring om 
seksjonering.

• Kontrollere at begjæringen oppfyller kravene i § 7.
• begjæringen settes fram av hjemmelshaver
• eiendommens betegnelse
• de enkelte seksjoners formål
• sameiebrøk for hver seksjon
• vedtekter for sameiet
• egenerklæring om at lovens vilkår for seksjonering er 

oppfylt
• liste med navn på alle leiere av bolig i eiendommen
• ubebygd deler inngå i bruksenheten - rekvisisjon av 

oppmålingsforretningen  må følge begjæringen



Byfornyelsesområde



Tegninger TK, jmf §7



Kommunen nekter behandling av 
begjæring om seksjonering (§8).

• Kommunen skal nekte seksjonering hvis:
• Vilkårene i §6 ikke er oppfylt
• Seksjonsbegjæringen ikke er i samsvar med §7, 

eller
• gebyrer etter §7 femte ledd ikke blir innbetalt innen 

fristen
• seksjoneringen omfatter mer enn en 

grunneiendom 
• planarbeid på gang PBL §13-1. 



Seksjoneringsvedtak(§9).
• Kommunen’s seksjoneringsvedtak skal inneholde 

følgende:
• Melding til tinglysning

• Seksjonsbegjæring riktig utfylt

• Eventuelt fullmakt
• Situasjonsplan 
• Plantegninger

• Seksjoneringsvedtaket avviker iht annen 
lovverk for eksempel PBL – eget skriv i tillegg til vedtaket



Tillatelse eller nekting (§8)

• Tillatelse til seksjonering når:

• seksjoneringsbegjæringen er i samsvar med § 7

• vilkårene i § 6 er oppfylt

• kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen



Endelig vedtak (§ 9)

• etter tillatelse til seksjonering er gitt av 
kommunen sendes saken til tinglysing

• endelig seksjoneringsvedtak gjøres av 
tinglysingen.



Reseksjonering – ”ferdigattest”

• endringer av seksjoner i bestående 
seksjonssameie.

• nye seksjoner dannes
• sammenslåing av seksjoner
• endring av formål
• Kreves samtykke fra pantehaveren når 

seksjonen mister verdi eller endrer formål





Seksjonering / Reseksjonering ?



Løsning:

• Ingen bygning – ingen seksjoner
• Reseksjonering – oppheving av 

seksjoneringen
• Går over til et ordinært sameie
• Ny seksjonering på grunnlag av 

igangsettingstillatelse



Oppmåling/ tillegg grunn

• ubebygde arealer oppmåles/tillegges

• oppmåling av areal med bebyggelse som 
ikke er fellesareal

• eierseksjoner omgjøres til egne 
gnr/bnr/fnr/snr



Oppmåling/tillegg - gjennomføring

• gjennomføres etter reglene i matrikkelloven 
og tinglysningsloven.
• ubebygde tilleggsareal
• fra seksjonering til grunneiendom –

omstendelig og komplisert



Rådighet

Faktisk rådighet, esl § 19

• total og eksklusiv bruksrett til egen 
hoveddel og ev tilleggsdeler

• rett til bruk av fellesarealer



Rådighet (forts.)
Rettslig rådighet, esl § 22

Utgangspunkt:
”Den enkelte sameier rår som en eier over 
seksjonen.”

Begrensninger:
Kan fastsettes i vedtektene med  tilslutning fra de 
sameiere det gjelder



Oppsummering 
etableres en bestemmelse om at en bruksenhet som skal seksjoneres 
må være godkjent

blir et samsvar mellom tinglyste seksjoner og den faktiske bruken allerede 
ved seksjoneringstidspunktet

mener det bør bli en sterkere kobling mellom eierseksjonsloven 
og annet lovverk/plan- og bygningsloven enn i dag

hvor er forbruker og samfunnshensynet 

mener at utredningen ikke i tilstrekkelig grad har vektlagt hvilken betydning 
matrikkelens kvalitet har for offentlig forvaltning og andre prosesser i samfunnet


