
Tromsø 24. og 25.oktober 
Sola 01. og 02.november 2017

Saksbehandling i kommunene, er det ulik praksis? 

DeReSe Konsulent Sverre Grindheim



Hva er eventuelt forskjellig?

• Tilbakemelding på mottatt sak

• Tidsbruk

• Tilleggsdeler, bygning og grunn, farger/ikke farger

• Behandling i kommunen

• Vedtekter

• Oppfølging

• Eventuelt avslag

• Parkering, felles, tilleggsdel, egen seksjon i kjeller

• Igangsettingstillatelse



DeReSe 
Konsulent Sverre Grindheim 

 

 

 

__________kommune 

oppmålingsavdelingen 

Postboks ______ 

1234 oppigard 

Lyngdal 09.12.10 

 

Vedlagt oversendes begjæring om seksjonering for, adresse gnr. ____ bnr. ____ i _______ 

kommune. 

 

Eiendommen begjæres oppdelt i X boligseksjoner og gjelder nybygg 

 

 

Faktura bes merket adresse og sendt: 

Hans og Grete Olsen Hansen 

adresse 

1234 Oppigard 

 

Vennligst la korrespondanse skje til undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen  

 

Sverre Grindheim 

 

Vedlegg:  

Begjæring, 3 eks 

Tegningsvedlegg, 3 sett 

Vedtekter 

Fullmakt 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ytterst få kommuner gir ikke tilbakemelding 
om at sak er mottatt.

Beklagelig. Burde være en kurant sak å gjøre. 





Saksbehandlingstid

• Noen kommuner, spesielt mindre, 
har rask behandling

• Andre har svært lang behandlingstid

• I tillegg kommer eventuell 
oppmåling

• Faktisk nede i to dager

• Opp til 12 uker

• Inntil 16 uker,  og noen har prisavslag 
ved privat oppmåling



PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN 
Eiendomsmåling og seksjoneringsavdelingen 

 

  

 

 

 

DeReSe 
Gamle Kirkevei 41 
4580 LYNGDAL 
 
 
Sverre Grindheim  

 

  

 
 
Vår ref.:  
201706488-2   
(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.:  
   

Dato: 
Kristiansand, 31.05.2017 

 
Møllevannsveien 28 og 30, 151/2947 - bekreftelse på mottatt begjæring om 
oppdeling i eierseksjoner. 
 
Adresse:Møllevannsveien 28 og 30. Eiendom:151/2947. 
Eier: Kristiansand kommune. 
Søker: DeReSe Konsulent Sverre Grindheim. 
Saken gjelder: 2SE, Seksjonering. 

1.151/2947 –MØLLEVANNSVEIEN 28 OG 30 - MOTTATT BEGJÆRING OM 
INNDELING I EIERSEKSJONER. 
Redegjørelse for videre saksbehandling 
Deres begjæring er registrert mottatt 15.05.2017 hos oss på plan-, bygg- og oppmålingsetaten. Vi skal 
behandle begjæringen etter reglene i eierseksjonsloven. Vi har ikke kvalitetskontrollert begjæringsskjema 
med bilag. Vi har for tiden lang saksbehandlingstid, se nedenfor. Ved henvendelser må De ALLTID oppgi 
kommunens saksnummer. Saksbehandler for denne saken er Alf Gurandsrud. 
1.1.1 Behandling. 
Saksbehandlingen er todelt. 
Eiendomsmåling og seksjoneringsavdelingen sender begjæringen til byggesaksavdelingen til uttalelse. 
Byggesaksavdelingens saksbehandler kontrollerer ved planlagt ny bygning at plantegningene er i samsvar med 
gjeldende  byggegodkjenning og ved eksisterende bygning at plantegningene er i samsvar med tidligere 
godkjenninger og ved ombygging av eksisterende bygning at det i det minste foreligger midlertidig 
brukstillatelse. Den midlertidige brukstillatelsen skal gjelde alle bruksenhetene på eiendommen. Ved behov drar 
saksbehandlerne fra seksjonerings- og byggesaksavdelingen på befaring. Seksjoneringssaksbehandleren 
kontrollerer om begjæringen tilfredsstiller eierseksjonslovens materielle krav og om uttalelsen fra 
byggesaksavdelingen påvirker behandlingen av begjæringen. Vi vil sende melding om dette i forkant av 
godkjenningen, slik at søker får anledning til eventuelt å rette begjæringen. 
1.1.2 Behandlingstid. 
Vi trenger ca 2-5 uker på å behandle begjæringen etter mottatt komplett begjæring.   
1.1.3 Gebyr. 
Søker må betale gebyr for saksbehandlingen. Vi sender faktura på gebyr til vedkommende som er nevnt i 
følgeskrivet til begjæringen når vi har godkjent begjæringen og fått den i retur fra Statens kartverk, tinglysingen. Vi 
gjør oppmerksom på at gebyrkravet gjelder for saksbehandlingen – uansett begjæringens utfall. 

2. Ovennevnte begjæring har følgende mangler: 
Sum teller er ikke lik nevner i eierbrøken.  Plantegning av kjelleretasjen er ikke i samsvar med rammetillatelsen, 
gjelder viste sykkelparkeringsplasser etc. 
 
 

Med hilsen 
 
 

Alf Gurandsrud 
saksbehandler avdeling eiendomsmåling og seksjonering 

 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift  



• Tilleggsdeler i bygning:

Noen kommuner ber om at det sendes inn 
fargelagte avgrensinger av både hoveddeler 
og tilleggsdeler. Minner om at det er 
kommunens oppgave å utarbeide endelige 
tegningsvedlegg.

• Tilleggsdeler i grunn:

Med dagens måleregel er dette en 
kommunal oppgave. 

Markering med farger kan være illustrativt. 
Da det ikke alltid er like enkelt å målsette.





Jfr. tidligere eksempel.

Etter min mening kan det være 
informasjon i tegningene som forsvinner 
dersom man fargelegger. Enkelte farger 
gjør at det ved kopiering ikke blir leselig 
rombetegnelser.



Vedtekter

Etter at oppmåling av tilleggsdeler ble innført har 
dette, for min del, medført at flere velger å  
vedtektsfeste bruk av utearealer.

Vedtekter skal inneholde eiendommens identitet 
og antall styremedlemmer

Dette er jo ikke like sterkt juridisk som oppmålt 
tilleggsdel siden vedtekter kan endres på 
sameiemøte.

Defineres som Disponeringsrett.

Enkelte kommuner krever signerte vedtekter. De 
legger seg opp i alt som er beskrevet i tillegg til 
disse to punktene. Hvorfor?



De fleste saksbehandlerne er gode på oppfølging 
underveis, når saken er påbegynt

Men selvsagt er det unntak.

Nå som vedtak og mangelbrev skal komme i Altinn kan det hende at rekvirent overser en melding der. 

Alle er dessverre ikke like oppdatert på dette systemet.



Avslag

Dette har jeg enda ikke mottatt. 

Som regel blir det ved gjennomgang sammen med saksbehandler funnet 
løsninger.



Priser på oppmåling av 
tilleggsdeler i grunn

Store variasjoner, 
helt uavhengig av 

kommunestørrelse



Noen Priseksempler

Lyngdal: 0-50 m2, 8625.-

Stavanger: 0-50 m2, 10900.-

Mandal: 0-50m2, 5200.-

Oslo: ca 25800.- inntil 500 m2nr 2 er 6520.-

Sola: 0-500 m2, 16450.-

Tromsø: 0-250 m2, 16430.-
Påfølgende er fra Søgne kommune hvor det ble 
avtalt at oppmålingen skulle gjøres med 
kommunalt målelag. Prisen ble da redusert med 
mange tusen kroner.





Hvordan beregnes prisen i dette tilfelle?
35 tilleggsdeler i grunn inntil 50 m2, pris 5200.- pr. 

tilleggsdel



Parkering regulert til fellesareal
hvordan tolkes dette?



Hva er forskjellen på disse to?
Alt fellesareal, eller tilleggsdeler i felles kjeller

Begge betjener sameierne i fellesskap



Kjeller med overdekning av p-plasser.
Antallet er ihht gitt tillatelse. 

Hvem som bruker dem er kommunen vedkommende



Igangsettingstillatelse § 6 litra 5

IG graving                                   eller
IG bygging



Hva menes med IG i § 6? 

Dette oppfattes svært forskjellig. 
Det står ikke spesifikt i ES-loven hva det skal gis 

IG på, annet enn at det må være gitt IG etter plan 
og bygningsloven






