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Tidsplan 

• Loven ble sanksjonert i juni 2017.  

• Forskrifter må utarbeides av KMD 
før loven kan tre ikraft. 

•Uttalt ikrafttredelse:  1 januar 2018, 
med unntak av reglene om 
tvangsseksjonering (01.07.2018). 
 



•KMD vil utarbeide et rundskriv for 
den nye eierseksjonsloven. 



Ny lov 

• En helt ny eierseksjonslov. 

• Samme struktur som gjeldende lov. 

•Noen nyskapninger.  Noe utgår. 

•Uttalt formål:  Gjøre loven mer 
leservennlig for det ikke-
profesjonelle publikum. 



•Økning av antall paragrafer. 

• Forhåpentligvis en del avklaringer i 
forhold til svakheter i gjeldende lov 
fra 1997. 

•Bygger på NOU 2014: 6, men endel 
avvik. 



• Litt motstridende forarbeider der 
bl.a Stortinget ikke fulgte 
kommunalkomitéens innstilling. 

• Samme departement (KMD) har nå 
ansvaret for eierseksjonsloven, PBL 
og matrikkelloven. 
 



Småplukk 

• Loven skal også gjelde på Svalbard. 

• Et registrert eierseksjonssameie kan 
innføres i grunnboken som 
rettighetshaver (hjemmelshaver). 

• Ladepunkt for elbil/hybridbil. 
 



•KMD er pålagt av Stortinget å 
utrede tre boligpolitiske temaer 
(hyblifisering, kortidsutleie, 
ervervsbegrensning), samt 
nærmere om el-bil strømuttak. 



Koblingsregel 

• «Manglende koordinering mellom 
gjeldende eierseksjonslov og plan- og 
bygningsloven» var en massiv inn-
sigelse fra kommunal sektor, GeoForum 
m.fl ved høringen av NOU 2014: 6. 

• Det er vedtatt en regel i eierseksjons-
loven som hindrer etablering av 
boligseksjon som ikke lovlig kan brukes 
etter PBL.  Forbrukerinteresser. 



Matrikkelføring –  oppmåling av G   

•Kjøperetten for leietager til bolig, 
utgår. 

• Et positivt kommunalt 
seksjoneringsvedtak skal straks 
innføres i matrikkelen.  Kommunen 
skal altså ikke avvente klagefristen. 



•Når vedtaket er endelig:  
Oversendelse til Kartverket for 
tinglysing. 

• Fullføre matrikkelføringen, når 
tinglyst. 
 



•Opprettholde kravet til oppmålings-
forretning for tilleggsdel «G».   
Men, slik forretning kan som  
hovedregel skje som 
«kontorforretning», dvs uten 
oppmøte, oppmåling og merking i 
terrenget, forutsatt at tilleggsdelen 
er klart definert ved koordinater. 



Eksklusiv bruksrett til areal 
Gammel og ny ordning 

• Inneareal kan være definert som 
seksjon (bruksenhet), eller det kan 
være fellesareal.   
Fellesareal  =  negativt definert 

•Varig eksklusiv bruksrett:   
Må være hoveddel eller tilleggsdel. 
 



•Midlertidig eksklusiv bruksrett: 
Må være fellesareal.   
Fastsettes i vedtektene, og skal ikke 
fremkomme av seksjonerings-
begjæringen. 



•Uteareal kan være definert som del 
av bruksenhet (seksjon), eller det 
kan være fellesareal. 

•Uteareal må måles opp dersom det 
skal inngå i en bruksenhet 
(seksjon). 



•Midlertidig eksklusiv bruksrett til 
utendørs fellesareal skal følge av 
vedtekter, hvis slik rett. 
Kommunen skal ikke granske 
vedtektene. 



•Hvis slik midlertidig eksklusiv 
bruksrett søkes tinglyst, vil 
Kartverket kontrollere om 
bruksretten krever matrikulering. 
Matr.l § 12 og matr.forskriften § 30. 

 



Midlertidig eksklusiv bruksrett – 
ny lov 

•Rent boligsameie:  Max 30 år 

• Sameie med én eller flere 
næringsseksjoner:  Max 30 år, men 
også adgang til mer enn 30 år.  
Forskjellige varianter. 



•Næringsseksjon som utelukkende 
skal tjene boligseksjon:  Max 30 år. 



Seksjoneringstidspunktet 

• Dagens ordning: 
-  Nybygg:  Igangsettingstillatelse 
-  Bestående bygg:  Ferdig bruksenhet 

• Ny ordning: 
-  Rammetillatelse etter PBL. 
   Både planlagte bygg, og ubygde  
   bruksenheter i bestående bygg. 



Anleggseiendom 

• Etablering av anleggseiendom skal først 
kunne skje ved igangsettingstillatelse.  
Som i dag. 

• Anleggseiendom som subsidiær løsning 
utgår.   
Matrikkelloven § 11 fjerde ledd utgår. 



Pålegg om reseksjonering 

• Seksjonering vil kunne skje allerede ved 
rammetillatelse. 

• En bruksenhet kan tenkes ikke bli 
bygget i tråd med rammetillatelsen. 

• Kommunen får da hjemmel til å 
pålegge  reseksjonering.  Tvangsmulkt.  
Kommunen kan i visse tilfeller slette 
eierseksjonssameiet. 



Kommunal saksbehandlingstid 

• I dag:  Ingen kommunal 
saksbehandlingsfrist. 

• Ny ordning:  12 uker fra mottak av 
søknaden om begjæring. 

• Et påvente av at rekvirenten utbedrer 
en mangel ved søknaden, avbryter 
fristen.  Fristen fortsetter å løpe når 
rekvirenten har utbedret mangel. 

• Hva skjer ved fristoverskridelse? 



Kommunalt gebyr 

•Gebyret kan ikke gå utover selvkost. 

• Ingen øvre grense for selvkost. 

•Gebyrreglement 

• Føringer for beregning av selvkost. 

•Reduksjon av gebyret ved 
oversittelse av fristen;  25 % per 
påbegynt uke. 



Seksjoneringsrett / 
Tvangsseksjonering 

• Kombinasjonen av sameieandel og 
eksklusiv, ikke-seksjonert bruksrett til 
bolig, skal fortsatt være ulovlig. 

• En sameier (med bruksrett til bolig) kan 
tenkes ikke få med seg de øvrige 
sameierne til å få eiendommen 
seksjonert. 



• Slik sameier (til bolig) kan da 
overfor tingretten fremme krav om 
at eiendommen blir seksjonert. 

• Tingretten vil beslutte (tvungen) 
seksjonering. 

• Tingretten vil oppnevne en 
medhjelper som gjennomfører 
seksjoneringen. 



•Det vil da være medhjelperen, 
typisk en advokat, som begjærer 
seksjonering overfor kommunen. 

•De fysiske kravene til boligseksjon 
behøver ikke være oppfylt.  Kravene 
kan innfris i ettertid.  Krav om 
utbedring skal tinglyses på den 
aktuelle seksjon. 



•Ved eierskifte:  ny eier har frist på 
ett år til utbedring. 

• Forskrifter vil regulere dette. 



Sammenslåing av to / flere 
eierseksjonssameier 

• Enklere regler for sammenslåing av 
eierseksjonssameier. 

•Hjemmels- og heftelsesforhold fra 
utgående seksjoner i utgående 
sameie vil automatisk bli overført til 
nye seksjoner i bestående sameie. 



•Kartverkets omstendelige 6-punkts 
plan vil da ikke lenger gjelde. 

• Tilsvarende forenklede regler er 
ikke vedtatt ved splitting av 
eierseksjonssameie (i to eller flere 
eierseksjonssameier). 



Kompetansefordelingen mellom 
kommunen og Kartverket 

• KMD beskriver dagens kompetanse-
fordeling i Prop. 39 L (2016-2017), side 
131-132.  Føringene matcher godt med 
alminnelig tinglysingsjuss. 

• Fremtidig kompetansefordeling ved ny 
lov:  Avvente prosessen med 
organisering av eiendomsoppmåling. 



•Prop. 148 L (2016-2017),  
Endringar i matrikkellova m.m 
(organisering av eiegedoms-
oppmåling):   
Intet om kompetansefordelingen. 


