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Fire kontrollsituasjoner

• Seksjonering

•Reseksjonering

•Oppløsning av eierseksjonssameie

• Erklæringer og andre dokumenter 
som vedrører eierseksjonssameie



Hvor nøye skal Kartverket 
kontrollere?

• Formalkontroll

•Materiell kontroll

• Kommunale seksjoneringsvedtak

• Privatrettslige erklæringer / avtaler



Seksjonering

• Det kommunale seksjoneringsvedtak 
som tinglyses.  «Melding til tinglysing»
• Kartverket foretar en kontroll av at 

hjemmelshaveren har begjært / 
samtykket.
• Kartverket håndhever tinglyste 

råderettsbegrensninger 
(«tinglysingssperre»).



•Kartverket kontrollerer at 
seksjoneringsbegjæringen er klart 
utfylt, og at begjæringen matcher 
med den kommunale «Melding til 
tinglysing».



•Kartverket kontrollerer situasjons-
planen, samt plantegninger over 
alle etasjer.

•Kontroll av oppmålingskravet for 
utendørs tilleggsdeler.



•Hvis flere hjemmelshavere:  
Skal Kartverket mene noe om at 
hjemlene til de enkelte seksjoner 
bør fordeles mellom sameierne?



•Dokumentavgift er ikke noe tema 
ved (første gangs) seksjonering, 
med mindre grunnbokhjemmel til 
seksjoner samtidig fordeles mellom 
forskjellige hjemmelshavere, slik at 
styrkeforholdet mellom sameierne 
(sameiebrøkene) forrykkes.



•Konsesjon er ikke noe tema ved 
seksjonering.



•Uklare kompetanseforhold mellom 
kommunen (som seksjonerings-
myndighet) og Kartverket!
I hvilken grad kan Kartverket 
overprøve kommunens 
vurderinger?



•Visse føringer om kompetanse-
fordelingen mellom kommune og 
Kartverket i NOU 2014: 6, side 86-
87.  

•Prop. 39L (2016-2017) side 133:  
Visse føringer for gjeldende rett, 
som i NOUen.



• Side 133 i proposisjonen:  
Avvente arbeidet med endringer i 
matrikkelloven (organisering av 
eiendomsoppmåling).



•Prop. 148 L (2016 – 2017)
Endringar i matrikkellova m.m (organisering av 

eigedomsoppmåling)

Intet om kompetansefordelingen.



• Fremtidig ordning:
Seksjoneringsrett / tvangs-
seksjonering.  I disse tilfellene blir 
det en medhjelper som begjærer 
seksjonering.  
Forskriftsbestemmelser må 
utarbeides, og blir helt sentralt.
Forventet ikrafttredelse:  1 juli 2018



Reseksjonering

• Formalkontrollen:
- Hvem skal begjære reseksjonering?
- Hvem må gi sin tilslutning?



•Det er først når man har funnet 
frem til hvilke endringer som søkes 
gjennomført ved reseksjoneringen, 
man får svaret på hvem som skal 
begjære reseksjonering, og hvem 
som eventuelt må gi sin tilslutning.



• I tinglysingssammenheng er det 
ikke så viktig hvem som begjærer, 
og hvem som gir sin tilslutning.  
Poenget er at alle involverte har 
underskrevet begjæringen, eller 
vedlegg til denne.



•Kartverkets nettbaserte oppstilling 
over hvem som skal begjære / gi sin 
tilslutning, er ikke utfyllende.

•Dette er Kartverkets «huskeliste».

•Rekvirent, kommune og Kartverket 
kan tenkes ha forskjellige krav til 
aktivitet/kontroll.



• Eksempel:  Overføring av arealer 
mellom (bruksenheter som inngår i) 

seksjoner, uten at fellesarealer 
berøres.



• Eksempel:  Overføring av arealer 
mellom (bruksenheter som inngår i) 

seksjoner, men der fellesarealer 
berøres.



• Eksempel:  Endring av seksjons-
formål.  Brøkene opprettholdes.



• Eksempel:  Tilleggsdel innlemmes i 
hoveddel, eller tilleggsdel utgår fra 
hoveddel.



• Eksempel:  Endring av sameiebrøk.

1) Ny fastsettelse av brøkene, f.eks
pga ny oppmåling.  
Styrkeforholdet endres.

2) Ny seksjon på loftet (fellesareal).  
Styrkeforholdet endres ikke.

3) To seksjoner endrer brøk.  
Øvrige seksjoners brøk endres ikke.



• Fremtidig ordning:
Når bruksenhet ikke bygges ut 
overensstemmende med ramme-
tillatelsen, kan det bli gitt et 
kommunalt pålegg om 
reseksjonering.  
Tvangsmulkt.  
Slette eierseksjonssameiet.



Oppløsning / sletting av 
eierseksjonssameie

• Ingen lovgregulering i 1997-loven.
• Fattes det kommunalt vedtak om 

oppløsning?
• Tinglyse matrikkelmyndighetens 

«Melding til tinglysing».
• Er det OK ukritisk å tinglyse slikt 

kommunalt oppløsninsvedtak / 
matrikkelvedtak?  Neppe.



•Hjemmelskontroll:  Tilslutning fra 
samtlige sameiere.    Ny lov:  § 51

• Tinglyst råderettsbegrensning:  
Rettighetshaveren må samtykke.

• Tinglyst panterett:  ????
Ot. prp. nr 33 (1995-96) side 87:  
Kreve tilslutning fra panthavere.  
Betraktes som reseksjonering, i ht
forarbeidet til utgående lov.



• Hvis minst én boligseksjon:  
Kartverket ber sameierne redegjøre for 
om opphevingen vil komme i strid med 
forbudet mot å kombinere 
(med)eiendomsrett i fast eiendom og 
eksklusiv bruksrett til ikke-seksjonert 
boenhet.  
Eierseksjonsloven § 2
Ny lov:  § 3



•Hvis samme rettssubjekt (person) 
har hjemmel til flere seksjoner, og 
disse er forskjellig pantsatt:
Kan bli problematisk.  
Panteloven § 1-3 (3)


