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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Problemstillinger 

› I hvilken grad kan eierseksjonssameier finansiere nødvendig 

vedlikehold ved å ta opp lån med «sikkerhet» i 

eierseksjonssameiet? 
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Det matrikulære utgangspunktet 

› Fra grunneiendom/festetomt/anleggseiendom til eierseksjoner 

› Eierseksjoner er egne matrikkelenheter 

› Panteloven  

› § 2-4(1) Pantsettelse av eierseksjon skal omfatte: 

› a) den bruksenhet i bygning som pantsetteren har 

eiendomsrett eller eksklusiv bruksrett til, og  

› b) den tilhørende sameieandel i eiendomen.  
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Sml borettslag 

› Grunneiendom/festetomt/anleggseiendom består uendret 

› Borettslag er ikke en matrikkelenhet 

› Borettslagsandeler er ikke matrikkelenheter 

› Borettslag er et lukket samvirkeforetak 

› Panteloven 

› Utgpkt § 2-2 

› § 4-3a (1) Borettslagsandel som er registrert i grunnboken 
kan pantsettes. 

› (2) Panteretten får rettsvern ved registrering i grunnboken. 
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Vedlikeholdsplikten 

› Gml esl § 20(1) Den enkelte sameier skal holde bruksenheten 

forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe 

for de andre sameierne. 

› (2) Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like. Med tilslutning 

fra de sameiere det gjelder, kan det i vedtektene fastsettes at 

eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av 

fellesarealet ved like. 
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Vedlikeholdsplikten 

› Ny esl § 32 (1)Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på 
fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige 
seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle 
tilleggsdeler til bruksenheten. 

› (2) Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 

› a)….(til…) 

› i) vinduer og ytterdører.  

› (3) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. 

› (4) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til 
fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til 
bruksenheten. 

› (5) Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det 
som er nevnt i annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer 
og ytterdører. 
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Vedlikeholdsplikten 

› Seksjonseierens vedlikeholdsplikt § 32 

› Ny esl § 33 (1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige 
fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, 
forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på 
fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og 
slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten 
omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte 
seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter § 32. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når 
det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Praksis 

› Styrets myndighet 

› Gml esl § 30(2) Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte 

stemmer i sameiermøtet for vedtak om:  

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen 

eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig 

forvaltning og vedlikehold  

› § 31 Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan 

også tas av styret om ikke annet følger av lov eller vedtekter eller 

sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 

› Heftelsesform § 24 For felles ansvar og forpliktelser hefter den 

enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk 
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Kodifisering av styrets representasjonsadgang 

›  Ny esl § 60(1) Styret har rett til å representere seksjonseierne 

og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder 

seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å 

gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og 

rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast 

eiendom.  
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Bankenes sikkerhet 
› Gml esl § 25(1) De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav 

mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke 
overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens 
grunnbeløp. Grunnbeløpet som gjelder på tidspunktet da tvangsdekning 
besluttes gjennomført, skal legges til grunn for beregningen. Panteretten 
omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har innkommet 
en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. 

› (3) Med tilslutning fra de sameiere det gjelder kan det vedtektsfestes en 
mer omfattende panterett for krav mot sameierne enn etter første ledd. 
Slik panterett får rettsvern etter vanlige regler. 

› (4) Panteretten som omhandlet i denne paragraf kan gjøres gjeldende av 
styret og den enkelte sameier som har dekket mer enn sin del, jf. § 23 
fjerde ledd. 
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Bedre lånemuligheter med ny eierseksjonslov 
› Ny esl § 31(1) De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav 

mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke 
overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger 
folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes 
gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt 
etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om 
tvangsdekning. 

› (3) I vedtektene kan det fastsettes en mer omfattende panterett for krav 
mot seksjonseierne enn legalpanteretten etter første ledd. Slik beslutning 
krever at de seksjonseierne det gjelder, har sluttet seg til. Panteretten får 
rettsvern etter vanlige regler. 

› (4) Panterett etter denne paragrafen kan gjøres gjeldende av styret og 
seksjonseiere som har dekket mer enn sin del, jf. § 29 fjerde ledd. 
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Registrering 

› Gml esl § 11(2) Sameier med ni eller flere seksjoner skal 

registreres i foretaksregisteret. Styret skal melde sameiet til 

registrering senest seks måneder etter at 

seksjoneringsvedtaket er blitt tinglyst. Sameier med åtte eller 

færre seksjoner kan registreres i foretaksregisteret. 

 

12 



   

Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Registrering 

› Ny esl § 19(1) Sameier med ni eller flere seksjoner skal 

registreres i Foretaksregisteret. Styret skal melde sameiet til 

registrering senest seks måneder etter at 

seksjoneringsvedtaket er blitt tinglyst. Sameier med åtte eller 

færre seksjoner kan registreres i Foretaksregisteret. 

› (2) Et sameie som er registrert i Foretaksregisteret, kan 

registreres som hjemmelshaver til et formuesgode som er 

registrert i et realregister. 
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Fellesgjeld i eierseksjonssameier 

› Løsningene 

› … 

 

› Betenklighetene 

 

› Utfordringene 
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