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Sammenslåing av 
eierseksjonssameier

• To/flere eierseksjonssameier skal bli til 
ett eierseksjonssameie.
• Et lite rush på denne type saker.
• En omstendelig fremgangsmåte i dag.  

6-punkts-plan.  Informasjon om 
fremgangsmåten på Kartverkets 
nettsider.



• Seksjoner vil regelmessig være 
pantsatt, og panthaver må sikre seg 
at pantesikkerheten ikke svekkes 
når eierseksjonssameier slår seg 
sammen.



•Av denne grunn vil det i praksis 
måtte være en advokat som står for 
koordineringen av tinglysing av de 
seks punktene i planen.  Advokaten 
må innestå overfor bankene.



• Først etablere de nye seksjonene i 
sameiet som skal bestå.  Med 
korrekte hjemmelshavere og 
panthavere.  Dernest slette pant og 
seksjoner i utgående sameie.



•Dokumentasjon for alle seks 
punktene må være i orden før man 
kan tinglyse det første dokumentet.

• Tinglysing av alle punktene må skje 
tilnærmet samtidig.



•Med ny eierseksjonslov (§ 21 fjerde 
ledd) vil vi få automatikk i 
overføring av hjemmel og heftelser 
fra utgående seksjoner i utgående 
eierseksjonssameie, til nye 
seksjoner i bestående eierseksjons-
sameie.  Prosessen vil bli vesentlig 
forenklet.  



•Ny lov, § 21 fjerde ledd lyder:

To eller flere eierseksjonssameier kan 
slås sammen til ett eierseksjonssameie. 
Dersom bruksenhetene ikke endres ved 
sammenslåingen, beholder tinglyste 
rettigheter sin prioritet og det er ikke 
krav til samtykke fra den som har 
tinglyst rettighet i den enkelte seksjon.



•Kartverkets omstendelige 6-punkts-
plan vil utgå.  Likevel trolig behov 
for en ryddig administrator 
(advokat, forretningsfører) som må 
koordinere diverse.



Splitting av eierseksjonssameie

•Dagens lov:  Tilsvarende 
omstendelig fremgangsmåte som 
ved sammenføyning av sameier.  
6-punkts-plan.  
Se Kartverkets nettsider.

• En advokat må koordinere, hvis 
utgående seksjoner er pantsatt.



•Ny lov:  Ikke tilsvarende forenklede 
regler ved splitting av eierseksjons-
sameie som ved sammenføyning av 
eierseksjonssameier.



Bruksrett i annen sameiers 
seksjon

• To grunnleggende prinsipper:
- Full rettslig råderett.  § 22 (1)
- Enebruksrett til bruksenhet

§ 1 (1) og § 19 (1)



• LB-2014-50039
Evigvarende eksklusiv bruksrett til 
14 m2 av naboens takterrasse.  En 
annen seksjon, i samme sameie, 
skulle være rettighetshaver.



•Naboseksjonen kunne ikke få slik 
rett til de 14 m2 takterrasse.
En slik bruksrett ville uthule lovens 
ordning med eksklusiv bruksrett til 
bruksenhet (seksjon).

•Kan en fysisk/juridisk person få en 
slik rett?  Ja.



•Kan eieren av naboseksjonen få en 
slik personlig rettighet, som altså 
ikke ligger til seksjonen, men til 
personen?



Naboeiendom som realsameie

•Hovedregel:  Seksjonering av kun 
én matrikkelenhet.   Esl § 6 (3)

•Kan unntaksvis seksjonere over 
flere matrikkelenheter.  En snever 
unntaksregel, som kanskje blir 
snevrere med ny lov.



• En tendens:  Etablere en 
naboeiendom som et realsameie.  
Derved har hver sameieandel en 
andel av realsameie-eiendommen.  
Et «tilbehør», jf avhendingsloven §
3-4 annet ledd d).
Panteloven §§ 2-2 og 2-3



• Er dette OK?

•Neppe OK med en ukritisk 
etablering av slikt realsameie.

• Eierseksjonslovens hovedregel om 
kun én matrikkelenhet vil kunne bli 
uthult.



•Blir det mer OK om ikke alle 
seksjonssameiere er involvert i 
realsameiet (nabotomten)?

•Blir det mer OK om alle seksjons-
sameiere + eksterne er involvert i 
realsameiet (nabotomten)?



•Konklusjon:  Strikken må ikke 
strekkes for langt.



Midlertidig eksklusiv bruksrett

•Midlertidig eksklusiv bruksrett for 
én eller flere seksjoner.  Må 
nedfelles i vedtekter.   Esl § 19 (5)

•Bruksretten kan få fullverdig 
rettsvern ved registrering i 
Foretaksregisteret.   Esl § 28



•Kan bruksretten i tillegg oppnå 
rettsvern ved tinglysing i 
grunnboken?

• LB-2007-103790    Nordisk Eiendom II AS

• Innendørs areal



•Utendørs areal
- Krav til matrikulering?
- Er arealet eksklusivt når flere 

sameiere sammen har 
rettigheten?

• Endringer i ny lov.   § 25



Overgang fra borettslag til 
eierseksjonssameie

•Både eierseksjonssameier og 
borettslag er registrert i grunn-
boken!

• Et borettslag kan tenkes skulle utgå 
i grunnboken, og samme bruks-
enheter skal inngå i et eierseksjons-
sameie.  Derved også registreres i 
grunnboken.



•Krav til en ryddig administrator, 
typisk advokat.

• Litt som dagens 6-punkts plan ved 
sammenføying/splitting av 
eierseksjonssameie(r).



•Anbefalt fremgangsmåte:  
Først etablere de nye seksjonene 
med korrekt eier og pant.  Dernest 
slette borettslagsandelene.
•Kr 1.000 i dokumentavgift, per 

skjøte, per seksjon, ved første 
gangs overskjøting.



•Noe tilsvarende ved avvikling av et 
boligaksjeselskap.  
Tinglysingsmyndigheten må sikre 
seg at boligaksjeselskapet blir 
avviklet og at panthavere i aksjene 
ikke kommer tapende ut, hva 
gjelder rettsvern.



Eierseksjonssameie som 
hjemmelshaver

• Et eierseksjonssameie er intet 
rettsubjekt.

• Skal da i utgangspunktet ikke kunne 
registreres som rettighetshaver i 
grunnboken.



•Praktiske formål tilsier i visse 
tilfeller at et registrert 
eierseksjonssameie likevel kan 
registreres som rettighetshaver.

•Ny lov, § 19 (2)



Innløsning av tomtefeste

• Et eierseksjonssameie med 5 
rekkehus er etablert på festet 
grunn.  
Kan én eller flere, men ikke alle, 
sameiere innløse festeforholdet, 
hva gjelder «sin» bolig?



•Nei.
Fordi de er alle sammen festere 
etter samme festekontrakt.  En slik 
seksjonseier er ikke ene-fester av 
den grunnen som 
«vedkommendes» bolig er plassert 
oppå.


