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OVERSIKT

• Utviklingen frem til dagens eierseksjonslov

• Oversikt over den nye loven

• Viktige punkter i den nye loven:
• Kommunen skal kontrollere meget mer

• Seksjoneringsrett

• Vedlikeholdsplikt

• Erstatningsregler

• Andre endringer



Sameie i boliger før 1960-årene

• Sameie i boliger var ikke utbredt

• Men det fantes en del – særlig horisontaldelte boliger med 
opp til fire boenheter – de kunne ikke deles fysisk

• Vi har høyesterettsdommer fra 1970- og 80-årene om slike
• Rt-1971-730 - Bjørnsonsgt. 50 i Bergen - tomannsbolig

• Rt-1979-1470 – Dalen 3 i Odda – tomannsbolig

• Rt-1980-215 – Nyveien 2 på Notodden - tomannsbolig



Sameie i boliger før 1960-årene

• Slike boligsameier var regulert av alminnelig sameierett

• Fra 1965 av sameieloven av 18. juni 1965 

• Sameieloven gav stort sett rimelige løsninger:
• Bruk og utnytting - § 3
• Utgiftsdeling - § 9
• Rett til å selge sin part - § 10
• Forkjøpsrett ved salg - § 11
• Utløsning av misbruker - § 13
• Oppløsningsrett - § 15

• Sameieloven kan fravikes - § 1
• Loven gjelder ikke når annet følger av «avtale eller serlege rettshøve»



Nye boligsameier på 1960-tallet

• Bakteppe:  Boliglovgivningen på 1960-tallet:
• Prisregulering av borettslagsleiligheter

• Kombinert med forkjøpsrett ble den effektivt håndhevet

• Borettslagene hadde tvungen finansiering – ikke valgfrihet
• Ikke mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld

• Andelseierne fikk ikke skattefradrag for sin del av borettslagets renter
• Borettslagsformen kunne ikke brukes hvis det var næringsenheter
• Andelseieren var ikke eier – han leide boligen av borettslaget

• Det siste var nok psykologisk uheldig

• Disse ulempene søkte man å unngå ved å etablere leiligheter i et 
sameie – det var et alternativ til borettslag



Nye boligsameier på 1960-tallet

• Ordningen ble stort sett basert på vanlig sameierett:
• Man var sameier til en brøk av eiendommen der nevneren normalt var den 

samme som antallet boliger

• Man hadde enebruksrett til en bestemt leilighet

• Til fellesareal hadde man bruksrett sammen med de andre

• Forholdene ble regulert i kontrakt som ofte fravek sameieloven
• Man hadde full rettslig råderett – ingen forkjøpsrett

• Oppløsningsretten etter sameieloven § 15 var satt til side



Byskriverne ville ha orden i grunnbøkene

• Utgangspunktet:
• Ideelle andeler i en eiendom kan tinglyses

• Ideelle andeler kan også pantsettes av den som har hjemmel til andelen

• Skaper ikke problemer med to til fire sameiere

• Ikke like lett når det er 60-100 sameiere

• Byskriverne i Oslo tok derfor opp med departementet:
• Kunne man lage egne grunnboksblad for hver sameieandel?

• Tilsvarende slik man gjorde for festeretter?

• Svaret var ja

• Dermed var eierleiligheter etablert som en juridisk kategori



Da eierleilighetene ble problematiske

• Bakteppe:
• Husleieregulering – særlig den strenge regulering av leiligheter 

bygget før 1940

• På 70-tallet begynte kreative gårdeiere (gårdeieradvokater) 
med delvis oppdeling av eldre leiegårder:
• Når én av f.eks. ti leiligheter ble ledig, solgte man 1/10 part av gården med 

enerett til å bruke denne leiligheten
• Eller man delte gården i ti «seksjoner» og solgte flere parter (leiligheter) der 

det kanskje bodde folk med vanlige leiekontrakter
• Gav mulighet til å selge en leiegård (helt eller delvis) til langt høyere pris 

enn om den var solgt under étt.



Da eierleilighetene ble problematiske

• Flere innvendinger mot denne praksis:
• Tilgangen på rimelige leieboliger ble redusert
• Usikker bosituasjon for leiere i boliger som ble solgt
• Manglende medbestemmelsesrett i gårder der den opprinnelige eier satt 

med flertall i sameiet

• Foreløpig lovgivertiltak:
• Forbudsloven fra 1976:

• Oppdeling av gårder med mer enn fire boenheter var ikke tillatt
• Et lovutvalg ble nedsatt (Sollie-komiteen)

• Omgåelser av forbudsloven:
• Ideelle andeler/partsleiligheter (irregulære seksjonssameier)



Sollie-komiteen – NOU 1980:6

• Sollie-komiteens mandat:  Bør eierseksjoner tillates?

• Sollie-komiteens standpunkt:

• Oppdeling av nybygg:
• Flertallet (4) konkluderte med at det skulle tillates i nybygg

• Mindretallet (3) ville at dete bare skulle gjelde lokaler – ikke boliger

• Eksisterende bygg:
• Flertallet (5) ville ikke tillate oppdeling av boliger i annet en tomannsboliger

• Mindretallet (2) ville tillate oppdeling av alle typer eiendommer



Et mellomspill i 1981

• Brundtland-regjeringens lovutkast

• Ot.prp.nr.76 (1980-1981)

• Fremmet i juni 1981 – umiddelbart før ferien

• Kunne ikke behandles før etter valget i 1981



Eierseksjonsloven fra 1983

• Bakgrunn
• Willoch-regjeringen trakk Ot.prp. nr. 76 og la den ned i skuffen
• Kommunalminister Arne Rettedal gav beskjed og vi fikk:

• Ot.prp. nr. 48 (1982-83) og den første eierseksjonslov

• Viktige punkter:
• Seksjonering av både nybygg og eldre gårder
• Seksjonering både av boliger og lokaler
• Alltid full oppdeling – ingen delvis seksjonering
• Standardkrav til boliger
• Kjøperett for leiere av bolig



Eierseksjonsloven fra 1983

• Problemer med 1983-loven:

• Et dårlig håndverk
• Så slett gjennemtenkt og ubehjelpelig avfattet som husleieloven er, må der 

overhodet utvises den største forsiktighet mht. å ta den på ordet. (Augdahl)

• Mange spørsmål var ikke regulert - eller utilfredsstillende regulert
• Konsekvenser av mislighold - Mulighet for utkastelse – lovendring i 1991

• Endring av fordelingsnøkkel gjennom vedtektsendring? – Rt-1991-892

• Irregulære sameier – Rt-1998.1933

• Totalforbud mot løsningsretter – også om alle var enige



Viktige nyheter i eierseksjonslov i 1997

• Innførte forbud mot irregulære seksjonssameier
• Bruksdeling bare for inntil ti år

• Pantsettelsesforbud dersom pantsetter har bruksrett

• Men forbudet fikk ingen tilbakevirkende kraft

• Slik at eksisterende irregulære sameier kunne leve videre

• Men de var ikke omfattet av loven



Viktige nyheter i eierseksjonslov i 1997

• Videreførte vilkårene for seksjonering
• Kravet om fullstendig seksjonering
• Standardkravene til boligseksjoner
• Krav om igangsettingstillatelse før seksjonering 
• I eksisterende bygg måtte nye seksjoner være utbygd

• Innførte kommunal behandling av seksjoneringsbegjæring
• Kommunen skal behandle en begjæring
• Kontrollere at vilkårene i loven er oppfylt
• Treffe et seksjoneringsvedtak
• Kommunen skal deretter tinglyse vedtaket
• Etter tinglysing skal det føres i matrikkelen



Viktige nyheter i eierseksjonslov i 1997

• Innførte krav om tilslutning fra den enkelte for viktige beslutninger

• Eksempler:
• Begrensning av rettslig råderett (§ 22)

• Endring av fordeling av fellesutgifter (§ 23)

• Panterett for felleskostnader utover legalpanteretten

• Vedtak som endrer sameiets karakter (§ 30)

• Avvikende stemmerettsregler (§ 37)



NOU 2014:6

• Mandatet:
• Vurdere 14 spesifikke problemer ved gjeldende lov
• I tillegg ta opp andre spørsmål der man mente det var endringsbehov
• Mandatet var ikke å lage en ny lov

• Utvalgets forslag:
• En klarere markering av lovens privatrettslige karakter
• Ikke tilknytning til plan- og bygningsloven
• I tillegg forenklinger – f.eks. mht. oppmåling av tilleggsdeler

• Mange av utvalgets forslag fikk stryk av høringsinstansene
• Den nye lov er lite preget av utvalgets forslag
• Men en del fikk støtte



Eierseksjonsloven av 2017

•Hovedendringer:
• Mer offentlig kontroll og kobling til plan- og bygningslov
• Flere vilkår som må være oppfylt

• En del nye regler – bl.a. om vedlikehold/erstatning
•Men hovedtrekkene i 1997-loven videreføres
•Rekvirenten har krav på seksjonering når vilkårene er 

oppfylt - § 7 første ledd



Eierseksjonsloven av 2017

• Nærmere om vilkårene lovens § 7 første ledd:
• Hver seksjon skal ha enerett til å bruke en bruksenhet
• Hver seksjon skal en (fast) sameiebrøk (ikke 

prosentangivelse)
• Hoveddel skal være klart avgrenset, sammenhengende 

og ha egen inngang
• Kan en seksjon ha flere boligenheter?  Høyesterettsdom 

fra 2004 (Rt-2004-1711) – gjaldt tilleggsdel



Eierseksjonsloven av 2017

• Nærmere om vilkårene lovens § 7 første ledd:
• Krav om tilstrekkelig parkeringsareal
• Krav om fullstendig seksjonering – unntak: 

Samleseksjoner



Eierseksjonsloven av 2017

• Nærmere om vilkårene lovens § 7 første ledd:
• Seksjoneringen skal bare omfatte en matrikkelenhet, 

men mulighet for unntak (§ 7 fjerde ledd)
• Formålet må være bolig eller næring – ikke ytterligere 

spesifisering
• Og formålet må være i samsvar med arealplanformålet 

eller annen tillatt bruk
• Departementet foreslo at planbestemmelser kan forby 

seksjonering  - motsatt TOSLO-2012-175820 (Hvaler)
• Men forslaget falt i Stortinget



Eierseksjonsloven av 2017

• Nærmere om vilkårene lovens § 7 annet og tredje ledd

• Annet ledd
• Areal som andre (dvs. flere sameiere) trenger tilgang til, må være fellesareal

• Areal som er regulert til felles uteopphold, skal være fellesareal

• Tredje ledd – gjelder bare sameier med minst en boligseksjon:
• Boligseksjonen(e) skal være en lovlig etablert boenhet

• Nærmere om hva som ligger i dette kravet – eldre eiendommer

• Boligseksjonen(e) skal ha kjøkken, bad, WC i bruksenhetens hoveddel

• Gjelder ikke samleseksjoner og fritidsboliger (hva nå det er?)



Eierseksjonsloven av 2017

• Andre vilkår for seksjonering
• Kravet om oppmåling av utvendige tilleggsdeler

• Følger ikke av § 7, men indirekte av § 11 annet ledd bokstav d
• Og av matrikkelloven § 6 første ledd bokstav e
• Krav gjelder i alle tilfeller
• Også for rekkehus o.l.

•Rekvirenten bestemmer:
• Hva som skal være utvendige tilleggsdeler
• Og hvordan de skal utformes



Eierseksjonsloven av 2017

• Andre vilkår for seksjonering?
• Vedtekter om parkering for funksjonshemmede - § 26 annet ledd

• Alle sameier skal ha slike vedtekter – også eldre

• Ikke klart om kommunen skal kontrollere dette, dvs. om det 
er et vilkår for seksjonering eller ikke

• Min oppfatning: Et pålegg til styret – ikke vilkår for seksjone-
ring

• Motargument: Kommunen har vetorett om vedtekten endres



Eierseksjonsloven av 2017

• Andre vilkår for seksjonering?
• Krav om ladepunkt for el-biler - § 25

• Ikke vilkår for seksjonering

• En plikt for styret?

• Nei – en rett for den enkelte sameier

• Og på egen bekostning



Eierseksjonsloven av 2017

• Nye gebyrregler
• Dagens lov:  3 eller 5 rettsgebyr 

• Ny lov § 15 – Kommunen fastsetter gebyr

• Basert på selvkost



Eierseksjonsloven av 2017

• Regler som videreføres:
• Pansettelsesforbudet - § 3
• Forbudet mot eierseksjoner etter den danske modell
• Ufravikelighet
• Diskrimineringsforbudet
• Forbudet mot å erverve mer enn to boligseksjoner

• Forslag som ikke kom inn i loven:
• Begrensing i rett til utleie - AirBnB
• Begrensning i rett til oppdeling - hyblifisering



Eierseksjonsloven av 2017

•Nye regler:
• Seksjonering etter rammetillatelse - § 8
• Tidligere:

• Nybygg: Igangsettingstillatelse

• Eksisterende bygg:  Ferdig utbygd

• Seksjonering av luftslott er mao tillatt
• Kommunen får rett til å kreve reseksjonering - § 22 



Eierseksjonsloven av 2017

•Nye regler:
• Seksjoneringsrett  i irregulære seksjonssameier - § 9

• Hovedsyn:  En sameier skal ikke uten grunn kunne motsette 
seg seksjonering.  Derfor:  En individualrett

• Oppfylling standardvilkår
• Utvalget foreslo ni måneders frist

• Loven gir rett til utsettelse til første salg, dvs. at ny eier må 
oppfylle standardkravene



Eierseksjonsloven av 2017

•Nye regler:
• Sammenslåing av eierseksjoner - § 21 fjerde ledd
• Bygger på et kontinuitetsprinsipp

• To eller flere sameier kan slås sammen til ett
• Dersom bruksenhetene ikke endres, beholder 

tinglyste rettigheter sin prioritet
• Intet krav til samtykke fra den som har tinglyst 

rettighet i den enkelte seksjon.



Eierseksjonsloven av 2017

•Nye regler:
• Vedlikeholdsplikt - §§ 32-33
• Grensen mellom den enkeltes plikt og sameiets plikt er 

den samme som før
• Men den er mer konkretisert i den nye regel i § 32
• Alt vedlikehold som ikke ligger på sameieren, er det 

fellesskapet som skal forestå - § 33
• Selvhjelpsvedlikehold



Eierseksjonsloven av 2017

•Nye regler:
• Erstatningsansvar - §§ 34-37
• Seksjonseieren har kontrollansvar

• Overfor andre sameiere

• Overfor fellesskapet

• Skaden (tapet) må skyldes brudd på vedlikeholdsplikten

• Ansvaret er i utgangspunktet objektivt

• Men manglende kunnskap om vedlikeholdsbehovet vil 
representere en hindring iflg. prp.



Eierseksjonsloven av 2017

•Nye regler:
• Erstatningsansvar - §§ 34-37
• Sameiet har også kontrollansvar

• Overfor de enkelte sameiere

• Skaden (tapet) må skyldes brudd på vedlikeholdsplikten

• Ansvaret er i utgangspunktet objektivt

• Men manglende kunnskap om vedlikeholdsbehovet vil kunne 
representere en hindring

• Partsevne for «sameiet» ved reklamasjon på fellesareal



Oppsummering

• Likhetene med borettslag blir større og større:
• Skattereglene er de samme
• Individuell finansiering er mulig også i borettslag
• Boretten etter brl og bruksretten etter eiersl er lik
• Forkjøpsrett kan innføres også i seksjonssameier
• Vedlikeholdsreglene er tilnærmet like
• Erstatningsreglene er like
• Vilkår for salgspålegg/fravikelse er de samme
• Legalpanteretten er den samme
• Flertallets kompetanse er tilnærmet lik



Oppsummering

• Men det er fortsatt visse forskjeller:
• Borettslagsformen kan ikke brukes når det er næringslokaler

• Utvendige tilleggsdeler er ukjente i borettslag

• I eierseksjonssameier er pantsettelse av hele eiendommen umulig

• Brukereieprinsippet i borettslag – eieren skal bruke boligen selv

• I borettslag er andelseierne ikke ansvarlige for lagets gjeld slik 
seksjonseierne er

• Trenger vi begge deler?
• Mitt syn: En felles lov for borettslag/boligsameier og en egen lov for 

næringssameier og kombinerte sameier



Oppsummering

• Vi får et stadig mer omfattende lovverk:

• 1983-loven 2169 ord

• 1997-loven 5233 ord

• 2017-loven 9024 ord

• Til sammenligning:

• Sameiegelova 1478 ord

• Du skal ikke bedrive ord! (Arnulf Øverland)



Bøkene du trenger



Kjøpe bøker?

• Ta kontakt med:

• Christian Fr Wyller

• Solbakken, Åslandsvegen 17

• 4146  SKIFTUN

• post@wyller.no

• tlf. 992 84 955

• Bokpriser:
▪ Boligrett – kr 790

▪ Borettslovkommentaren – kr  890

• Ved bestilling direkte fra utgiver er prisen:
– Boligrett kr 700

– Borettslovkommentaren kr 800

– Bestiller du begge er prisen kun kr 1200

• Bøkene sendes portofritt m/ faktura

mailto:post@wyller.no

