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Advokatfirmaet Schjødt AS

TEMA

•Lovendringer av særlig betydning for utbyggeres og søkers 
rettigheter

• Ikke så mye her, og har nok alt vært berørt av Wyller tidligere i dag

•Kommentarer og spørsmål til enkelte bestemmelser som 
fremstår som uklare eller som jeg synes er særlig 
interessante

•Kommentarer til det folkelige språket



Advokatfirmaet Schjødt AS

LOVEN SKAL I SIKRE ULIKE INTERESSER

•I høringsrunden kom det frem at det ofte forekommer 
motstridende interesser mellom utbyggerne på den ene 
siden og kommunen/forbrukere på den andre

•Formålsbestemmelsen:

«Loven skal sikre interessene til både eierseksjonssameiet som 
fellesskap, de enkelte seksjonseierne, brukerne, utbyggerne og 

samfunnet når et eierseksjonssameie opprettes og ved den 
senere driften.»

• Er det mulig?



Advokatfirmaet Schjødt AS

UTBYGGERS INTERESSER

•Den overordnede interessen til en utbygger i et 
utbyggings-prosjekt; omsetning og økonomisk 
resultat (ikke noe galt i det)

• Oppnås ved å levere prosjekter med de kvaliteter markedet til 
enhver tid etterspør, til riktig pris og til riktig tid

• Dette skaper behov for fleksibilitet under utbyggingen

• Endringer i planlagt prosjekt når markedet tilsier det

• Utbygging i takt med salg

• Mulighet for å strukturere grunneiendommen på en måte 
som ivaretar behovet for fleksibilitet -> skreddersøm

• Enkelt og klart regelverk; skaper forutberegnelighet

• Lite rom for saksbehandlers «skjønnsutøvelse»

• Hurtig saksbehandling, eller i det minste at maks 
saksbehandlingsfrist er kjent



Advokatfirmaet Schjødt AS

SAMTYKKE TIL SEKSJONERING

§ 7; En søker har krav på tillatelse til å seksjonere en eiendom 
dersom:

b) hver seksjon har en fast sameiebrøk

• Hvorfor ikke sagt noe om hva brøken skal fastsettes på grunnlag av?

• Areal; både ute og balkong, innglasset balkong, takterrasse?

d) det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser 
som følger av byggetillatelsen

• Nytt. Hensikten bak er bra. Men formuleringen av kravet opplever jeg som uheldig. Medfører 
dobbel behandling av parkeringsregnskap i utbyggingsprosjekter; parkeringsregnskapet er en 
del av byggesaksbehandlingen, og etterlevelse sikres ved samsvarserklæringer i byggesaken

• At oppfyllelse av parkeringsregnskapet også skal være et vilkår i seksjoneringsbegjæring 
fremstår unødvendig

• Når seksjoneringsbegjæringen inngis alt ved rammetillatelse; skal søker og / eller 
kommunens saksbehandler da gå inn i byggesaken, sjekke utbyggingsvolum (m2) til hhv. 
næring og bolig, innhente informasjon om krav til p-dekning for hhv. bolig, næring og 
gjester, for deretter å sette opp et eget parkeringsregnskap og kontrollere dette med antall 
inntegnede parkeringsplasser for kontroll? Og hva med endringer før den senere IG?



Advokatfirmaet Schjødt AS

RETT TIL Å SEKSJONERE NÅR 
RAMMETILLATELSE FORELIGGER

§ 8; Både bestående og planlagte bygninger kan seksjoneres 
når det foreligger rammetillatelse etter plan- og 
bygningsloven

• Gir utbygger rett til å seksjonere bygningsmassen på et tidligere 
tidspunkt enn nåværende lov som krever IG

• Må vurderes konkret fra prosjekt til prosjekt

• Fordeler; etablere større eierseksjonssameier som ofte gir fordeler for senere 
drift, unngå å måtte dele utbyggingskvartalet inn i flere grunneiendommer.

• En tidlig seksjonering gir lite fleksibelt ift. endringer som kommer til under 
utbyggingen/endringer av de byggetrinn som ikke er ferdig prosjektert 

• Bør som hovedregel avvente og se an salgstakten, eks Møldalhagen



Advokatfirmaet Schjødt AS

EKSEMPEL - MØLDALHAGEN



Advokatfirmaet Schjødt AS

EFFEKTIVISERINGSTILTAK

§ 13 (2): matrikulering av utendørs 
tilleggsdel krever avholdelse av 
oppmålingsforretning

•Utvalget foreslo å gjeninnføre mulighet for bruk av 
situasjonskart

•Departementet ville beholde kravet om 
oppmåling – lite fremtidsrettet å ikke 
koordinatfeste ubebygde tilleggsdeler i 
matrikkelen

• «Kontorforretning» er tidsbesparende  

• Regler om privat landmåling under 
utredning: kommunens monopol snart 
konkurranseutsatt



Advokatfirmaet Schjødt AS

EFFEKTIVISERINGSTILTAK

Ny lov § 14: Lovbestemt 
saksbehandlingstid: 12 uker

• Forarbeidene; tid til oppmåling skal ikke 
medregnes

Ikke kommet til uttrykk i lovteksten?

§ 13, andre ledd: Kommunen skal føre seksjonene 
inn i matrikkelen straks seksjoneringsvedtaket 
foreligger. En bruksenhet som skal omfatte 
ubebygde deler, kan ikke registreres i matrikkelen 
før det er holdt oppmålingsforretning for 
grensene for utearealet etter matrikkellova.

§ 14; Kommunen skal behandle 
seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i 
matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er 
mottatt.

Burde man hatt med et unntak for § 13, 
første ledd andre setning her?



Advokatfirmaet Schjødt AS

EFFEKTIVISERINGSTILTAK

•Saksbehandlingsgebyret som ilegges 
den private part reduseres dersom 
kommunen ikke overholder fristene

• - 25 % for hver påbegynte uke.

• Tinglysingsgebyr og gebyr ved oppmåling 
ikke omfattet

•§ 15: Saksbehandlingsgebyr skal ikke 
overstige selvkost

• Vanskelig å dokumentere og kan ikke 
påklages



Advokatfirmaet Schjødt AS

KJØPSBEGRENSNING OPPRETTHOLDES

•Ny lov § 23 - videreføring av gammel lov § 22 (3)

• Ikke adgang til å «erverve» mer enn to boligseksjoner i samme sameie 

• Kontroll ved tinglysning av hjemmelsovergang. Hindrer dermed ikke at 
spekulanter kjøper flere leiligheter, for så å videreselge før overtakelse. 

• Lett å omgå, men kan virke begrensende for hvor mange seksjoner man kjøper

• Usikkert om begrensningen virker prisdempende, men å fjerne begrensningen 
harmonerer dårlig med øvrige tiltak regjeringen iverksetter for å dempe 
prisveksten i boligmarkedet

•Begrenser en utbyggers rett til å selge sitt produkt til den han måtte ønske, 
beboernes interesser funnet å veie tyngre



Advokatfirmaet Schjødt AS

NÅR SKAL MELDING SENDES TIL 
TINGLYSNING?

•Eskl § 13, andre ledd; Kommunen skal føre seksjonene inn i 
matrikkelen straks seksjoneringsvedtaket foreligger.

•Matrikkellova § 24: Så snart oppretting av ny matrikkeleining, 
samanslåing, endring av eigarseksjon eller arealoverføring er ført i 
matrikkelen, skal kommunen sende melding om dette til tinglysing.

•Eskl § 17; Når eventuelle klager over seksjoneringsvedtaket er avgjort 
og det foreligger et positivt seksjoneringsvedtak, skal kommunen sende 
dokumentasjonen som er nødvendig for å opprette grunnboksblad for 

hver seksjon, til tinglysing, jf. matrikkellova § 24.

• Divergens mellom matrikkellova og eskl sin regulering av 
tidspunktet for oversendelse til tinglysningen?



Advokatfirmaet Schjødt AS

BYTTE AV PARKERINGSPLASS

§ 26, andre ledd; 

Sameiet må i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på annen måte, 
sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet 
opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, gjøres 
tilgjengelige for disse. En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve 
at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte 
parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt 
funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å 
bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. 
Vedtektsbestemmelsen kan bare endres dersom samtlige seksjonseiere 
uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av 
vedtektsbestemmelsen. Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret.

• Ingen kontroll med at vedtektene innehar  en slik bestemmelse i seksjoneringssaken?

• Hvordan er kommunens vetorett tenkt praktisert?

• Hva menes med at vedtekten skal registreres i foretaksregisteret? Alle vedtekter generelt, 
vedtekter hvor kommunen har benyttet sin vetorett, eller hva?



Advokatfirmaet Schjødt AS

MINIMUMSINNHOLD I VEDTEKTER

•§ 27, første ledd om hva vedtekter som et minimum skal 
inneholde:

Alle sameier skal ha vedtekter. Vedtektene skal minst angi 
eiendommens grunnboksbetegnelse og hvor mange medlemmer 
styret skal ha.

• Beskrivelsen av pålagt minimumsinnhold omfatter ikke  en 
regulering av bytterett ihht. § 26 andre ledd, selv om dette også 
er et absolutt krav i vedtektene



Advokatfirmaet Schjødt AS

FOLKELIG SPRÅK – ADVOKATENS 
SKREKK

• Eksempel fra definisjonsbestemmelsen:

• Eierseksjon / bruksenhet / seksjon 

• hva er forskjellen mellom en bruksenhet og en seksjon?

• hva er forskjellen mellom en eierseksjon og en seksjon?

• «Seksjon» brukes ofte, men denne har ikke fått noen definisjon; hva skiller denne 
fra eierseksjoner og bruksenheter?

• «Seksjonering; å dele en eiendom i flere bruksenheter…»

• eller i flere seksjoner, eller i flere eierseksjoner?

• «Reseksjonering;  en ny seksjonering av en eller flere seksjoner i en allerede 
seksjonert eiendom»

• Ny seksjonering? Seksjonering er jo å dele eiendommen?

• Kanskje heller en endring av en tidligere seksjonering?



Advokatfirmaet Schjødt AS

DEFINISJONER FORTS.

• «Sameiebrøk: seksjonseierens forholdsmessige eierandel i 
sameiet» 

• Eller sameiebrøk heller seksjonenes / bruksenhetens / 
eierseksjonens forholdsmessige andel av eiendommen?

• «Sameiet (eierseksjonssameiet): fellesskapet av alle seksjonseiere»

• Hva er en seksjonseier; en eier av en eierseksjon (det ser jo slik 
ut basert på bokstav a – og da skulle det vel ha vært 
«fellesskapet av alle eiere av eierseksjoner»?) eller en 
bruksenhet?

•Men; «betyr det noge» utenom å gi advokaten noe å fundere på? 
Neppe!



Advokatfirmaet Schjødt AS

FORHOLD SOM IKKE ER BEHANDLET 
I DEN NYE LOVEN

•Regulering av større utbyggingsprosjekter over flere 
byggetrinn - regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg 

•Mandat: fremme forslag til hvordan organisering av 
eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på 
en bedre måte enn i dag

• Enklere regler for sammenslåing

• Grep for å sikre bedre kontroll for utbygger og ivareta beboernes 
behov for forutberegnelighet

• Andre forenklende grep



Advokatfirmaet Schjødt AS

Partner
M: +47 906 15 742

Jarbjørg Grøtte
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