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Kort om enhet for delesøknader og 

seksjonering

• Behandler både seksjoneringssaker og 

søknader om fradeling, arealoverføring osv.

• 12 ansatte, hvor ca. 6 behandler 

seksjoneringssaker

• Mottar og behandler i snitt ca. 470 saker i året. 

• Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2017 er 8 

uker 



Hvilke temaer skal jeg ta opp?

• Vilkårene for seksjonering.

– Vilkår som ikke endres.

– Nye og endrede vilkår.

• Fremgangsmåte ved seksjonering

• Reseksjonering

• Noen tanker om hvordan dette vil fungere i 

praksis.



Vilkår for seksjonering i § 7

• Flere av de samme vilkårene som i dag, 

men med presiseringer og enkelte nye 

vilkår.

• Ny lov er tydelig på at søker har et krav på 

å få eiendommen seksjonert når vilkårene 

er oppfylt. 



Vilkår for seksjonering i § 7

• Vilkår som er videreført fra dagens lov

• § 7 a) hver seksjon har enerett til å bruke en bruksenhet.

• § 7 b) hver seksjon har en fast sameiebrøk.

• § 7 c) bruksenhetens hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en 

bygning og har egen inngang.

• § 7 e) alle bruksenhetene omfattes av seksjoneringen 

• § 7 f) seksjoneringen bare omfatter én grunneiendom, festegrunn eller 

anleggseiendom 

• § 7 g) det er fastsatt om den enkelte seksjon skal brukes til bolig eller næring og 

bruksformålet er i samsvar med arealplanformålet eller annen bruk det er gitt tillatelse 

til. 



Vilkår for seksjonering i § 7

• Nye vilkår

• § 7 d) det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet 

parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen. 

• Dette innebærer at kommunen bare skal kontrollere at det er like mange 

parkeringsplasser som byggetillatelsen sier og man kan ikke mene noe om hvem 

plassene skal tilhøre eller hvordan sameiet ønsker å organisere bruken/eierskapet av 

plassene.

• § 7 annet ledd: I tillegg til vilkårene i første ledd må arealer som andre seksjonseiere 

trenger tilgang til, og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles 

uteoppholdsareal, seksjoneres til fellesareal.

• Dette betyr at kommunen skal sjekke som før angående fellesarealer når det gjelder 

atkomst, fellesfunksjoner som f.eks. stoppekraner, varmtvann osv. 

Men når det gjelder arealer som etter pbl. er bestemt at skal være fellesareal, er det 

kun uteoppholdsarealer vi skal sjekke. 



Vilkår for seksjonering i § 7

• Nytt vilkår i § 7 tredje ledd: Seksjonen må være en lovlig etablert boenhet etter plan-

og bygningsloven. 

• Seksjonering til boligseksjon kan bare skje dersom søker kan dokumentere at 

boligseksjonene som det søkes om er lovlig etablerte boenheter etter pbl. Vi må altså 

sjekke om det foreligger godkjent byggesak på de seksjonene vi skal godkjenne. 

• Er det ikke lovlig etablert boenhet etter pbl. skal søknaden om 

seksjonering/reseksjonering avslås.

• Et viktig vilkår synes vi, da det skaper forutsigbarhet og man unngår at uskyldige 

tredjeparter kjøper boligseksjoner som ikke er godkjente boenheter etter pbl.. 

• I tillegg kommer dagens minstekrav til kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av 

seksjonen.



Nytt seksjoneringstidspunkt i § 8

• Vi kan nå seksjonere på rammetillatelse både for 

bestående og planlagt bebyggelse.

• Vi tror dette vil forenkle prosessen betraktelig for 

utbyggere.



Nytt kapittel 3 – Fremgangsmåte ved 

seksjonering

• Samme dokumentasjon skal sendes inn som i dag, 

jf. § 11.

• Vi kan avvise en søknad, jf. § 12 som ikke inneholder 

dokumentasjonen som er påkrevd. Praksis i dag er at 

slike saker blir nektet/avslått.

• Vilkåret om oppmålingsforretning på utearealer er 

videreført. 

• Hovedregel at oppmålingsforretningen skal 

gjennomføres som kontorforretning

• Kravspesifikasjon

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1314989/Innhold/Plan, bygg og eiendom/Veiledere, normer og skjemaer/Koordinater for planlagt eiendomsgrense - kravspesifikasjon.pdf


Nytt kapittel 3 – Fremgangsmåte ved 

seksjonering

• Kommunens vedtak er hjemlet i § 13 og kommunen er 

fortsatt ansvarlig for endelig utarbeidelse av vedleggene 

til vedtaket.

• Kommunen skal straks føre seksjonene inn i matrikkelen 

når vedtaket foreligger

• Unntaket er der det må holdes oppmåling etter 

matrikkelloven. Må da vente til etter 

oppmålingsforretningen er gjennomført.

• Forkjøpsretten til leietakere er fjernet i ny lov



Nytt kapittel 3 – Fremgangsmåte ved 

seksjonering

• Ny bestemmelse om saksbehandlingsfrist i § 14.  

Fristen er 12 uker. Tiden som medgår til 

oppmåling etter matrikkelloven kommer i tillegg.

• Ny bestemmelse om gebyrer i § 15.

– Skal nå bli fastsatt etter selvkost. 

– Vil nok øke en del i fra dagens 

saksbehandlingsgebyrer.



Nytt kapittel 3 – Fremgangsmåte ved 

seksjonering

• § 16 gir bestemmelse om klage på kommunens 

vedtak. Den hjemler også klageadgangen på 

kommunens pålegg om reseksjonering.

• § 17 gir bestemmelser om hvordan kommunens 

vedtak skal sendes til tinglysing.
Fra Proposisjonen 39 L (2016-2017) side 90:

Tinglysingen skal og kan imidlertid ikke skje før klagefristen er gått ut. Kommunen kan derfor ikke 

oversende saken til tinglysing før klagefristen har gått ut, og det er klart at det ikke foreligger klage. 

Dette siste representerer i så måte en endring sammenlignet med gjeldende rett når det ikke er leier til 

bolig involvert.



Nytt kapittel 4 - Reseksjonering i §§ 20 og 21

• Samme innhold som i dagens bestemmelser, 

men de er noe presisert.

• Fått et nytt ledd i § 21 som gir hjemmel til å slå 

to eller flere sameier sammen uten å involvere 

rettighetshavere til tinglyste rettigheter. 



Kommunens rett til å kreve 

reseksjonering i § 22

• Den nye bestemmelsen gir kommunen rett til å kreve reseksjonering. To situasjoner:
1. Der en eiendom er seksjonert før den er utbygd og det foreligger avvik av betydning. 

• For at vi skal benytte oss av denne paragrafen må kommunene etablere prosesser for å oppdage avvik av 

betydning. 

2. Der kommunen har gitt tillatelse til bruksendring fra bolig til næring eller motsatt vei etter plan- og 

bygningsloven. 

• For denne situasjonen må det i så fall tas inn som et vilkår i byggetillatelsen at eiendommen eller bruksenheten 

må reseksjoneres. 

• Vi tror at de aller fleste tilfeller vil sameiet eller utbygger søke om reseksjonering på 

egen initiativ og at vi dermed ikke kommer til å måtte bruke denne bestemmelsen for 

mye. 



Våre tanker om hvordan loven vil fungere 

i praksis

• Bra at det blir kobling mellom godkjent boenhet i pbl. og 

eierseksjonslov

• Enig i at hvordan parkeringsplasser organiseres blir et 

privatrettslig anliggende 

• Det må skje et utviklingsarbeid

• Nye skjemaer i ny forskrift til eierseksjonsloven er på 

høring frem til 4.desember

















Noen tanker om hvordan loven vil 

fungere i praksis

• Er forslått krav til bestemmelser om bytteordning for 

parkeringsplasser i § 26.

• Denne bestemmelsen sier at kommunen har vetorett for 

vedtektsendringer. Vi er usikre på hvordan dette skal 

følges opp av kommunene.

• Blir spennende å se hvordan de foreslåtte endringene i 

matrikkelloven vil virke inn på oppmålingen av 

utearealene.



Spørsmål?


