
Ny eierseksjonslov – hva er nytt, 

endret og hva har det å si for oss 

som saksbehandler

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, Teknisk fagavdeling

Enhetsleder for delesøknader og seksjonering Sofie Søiland



Hva betyr seksjonering?
Det er å dele opp bygninger/bygningen eller planlagt 

bebyggelse på en eiendom i flere bruksenheter: 

– En bruksenhets hoveddel er en sammenhengende og klart avgrenset 

del av en bygning med egen inngang 

– Tilleggsdel: Er de delene av bruksenheten som ikke er hoveddel

– Det er to typer bruksenheter, bolig eller annet formål 

– Hver bruksenhet er eksklusiv og gis eget grunnboksblad i grunnboken

– Hver bruksenhet kan selges, pantsettes o.l.

– Kjøper av en bestemt bruksenhet har da enerett til å bruke denne, 

eierseksjon

– Eierseksjonen gis en brøk denne definerer seksjonseierens 

forholdsmessige eierandel i sameiet

– Det finnes to typer seksjoner; bolig (brukes til helårsbolig eller 

fritidsbolig) og næring (en seksjon som skal brukes til annet enn bolig)

Jf. esl. § 4 definisjoner



Seksjonering;

• Eierseksjonsloven er en privatrettslig lov 

men;

opprettelse og endring av eierseksjoner er 

underlagt kommunene og tinglysingen 

Eierseksjonsloven består av 65 paragrafer 

hvorav ca. 23 regulerer den kommunale 

oppgaven



Seksjonering;

I løpet av de siste årene har vi behandlet ca. 

450 saker i året

I fjor mottok vi 4 klagesaker



Vilkår for seksjonering § 7

• De samme som i dag 
• a) hver seksjon har enerett til å bruke en bruksenhet.

• b) hver seksjon har en fast sameiebrøk.

• c) bruksenhetens hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning og har 

egen inngang.

• e) alle bruksenhetene omfattes av seksjoneringen 

• f) seksjoneringen bare omfatter én grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom 

• 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

• Nye vilkår
• d) det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som følger av 

byggetillatelsen

• § 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, (presisering)

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

bygningsloven. I tillegg blir dagens minstekrav, kjøkken, bad og wc i bruksenhetens hoveddel av 

seksjonen videreført



PBL VEDTAKPBL VEDTAK

Ny boenhet i 

eksisterende 

bolig:

Sak 2-2

Seksjoneringsvilk

år (egen inngang, 

bad, wc, kjk, ikke 

intern dør mellom 

boenhetene)

Ny boenhet i 

eksisterende 

bolig:

Sak 2-2

Seksjoneringsvilk

år (egen inngang, 

bad, wc, kjk, ikke 

intern dør mellom 

boenhetene)

Ekstra boenhet i 

ny bolig:

Seksjoneringsvilk

år (egen 

inngang, bad, 

wc, kjk), her er  

SAK 2-2 Ikke 

avgjørende 

Ekstra boenhet i 

ny bolig:

Seksjoneringsvilk

år (egen 

inngang, bad, 

wc, kjk), her er  

SAK 2-2 Ikke 

avgjørende 

Ulovlig / 

udokumentert 

bruk over tid

Ulovlig / 

udokumentert 

bruk over tid

Antatt lovlig 

bruk per d.d., 

der 

seksjonerings

begjæringen 

ikke endrer 

realiteten:

Seksjonerings

vilkår (egen 

inngang, bad, 

wc, kjk)

«[…]sannsynliggjøre lovlig bruk etter 

ulovfestede prinsipper. Sivilombudsmannen 

har i flere saker uttalt at etablert bruk lovlig 

kan fortsette uavhengig av senere planer. 

Dersom bruken har gått over mange år er 

det naturligvis lettere å fastslå hvilken bruk 

som er etablert, og som dermed lovlig kan 

fortsette uavhengig av senere planer. 

Dersom seksjoneringen ikke medfører 

endret bruk og enheten faktisk har vært i 

bruk som bolig over lang tid, skal det være 

tilstrekkelig. Departementet har også i SAK 

§ 2-1 bokstav a, som gjelder bruksendring, 

akseptert at lovlig etablert bruk kan være et 

alternativ til en tillatelse.» prop.l s.154

Antatt lovlig 

bruk per d.d., 

der 

seksjonerings

begjæringen 

ikke endrer 

realiteten:

Seksjonerings

vilkår (egen 

inngang, bad, 

wc, kjk)

«[…]sannsynliggjøre lovlig bruk etter 

ulovfestede prinsipper. Sivilombudsmannen 

har i flere saker uttalt at etablert bruk lovlig 

kan fortsette uavhengig av senere planer. 

Dersom bruken har gått over mange år er 

det naturligvis lettere å fastslå hvilken bruk 

som er etablert, og som dermed lovlig kan 

fortsette uavhengig av senere planer. 

Dersom seksjoneringen ikke medfører 

endret bruk og enheten faktisk har vært i 

bruk som bolig over lang tid, skal det være 

tilstrekkelig. Departementet har også i SAK 

§ 2-1 bokstav a, som gjelder bruksendring, 

akseptert at lovlig etablert bruk kan være et 

alternativ til en tillatelse.» prop.l s.154

Ikke 

dokumentert 

eller antatt 

lovlig 

Avslag, 

byggesak med 

SAK 2-2, ny 

seksjonerings

søknad med 

seksjonerings

vilkår (egen 

inngang, bad, 

wc, kjk)

Ikke 

dokumentert 

eller antatt 

lovlig 

Avslag, 

byggesak med 

SAK 2-2, ny 

seksjonerings

søknad med 

seksjonerings

vilkår (egen 

inngang, bad, 

wc, kjk)



Seksjoneringstidspunktet § 8

Vi kan nå seksjonere på rammetillatelse både for 

bestående og planlagt bebyggelse.



Nytt kapittel 3

Fremgangsmåte ved seksjonering

• Samme dokumentasjon som skal sendes inn i dag jf. § 11

• Vi kan avvise søknad som ikke inneholder dokumentasjon som påkrevd, jf. 

§ 12

• Vilkår om oppmålingsforretning på utearealer er videreført,

• Oppmålingsforretningen kan gjennomføres som kontorforretning, jf. endring 

i matrikkelloven § 34 første ledd andre punktum: 

Merking og måling er ikkje nødvendig for grenser som er tilfredsstillande merkte og 

koordinatbestemte i tidlegare forretning eller sak for jordskifteretten, når uteareal til 

eigarseksjon er eintydig fastlagt med koordinatar, eller når det er løyve til dette etter 

§ 10 fjerde ledd.

• 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



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



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 Prop. 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 1997 loven, 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.

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.



Kommunens rett til å kreve 

reseksjonering i § 22

• Den nye bestemmelsen gir kommunen rett til å kreve reseksjonering. 

«Dersom en eiendom ble seksjonert før den var ferdig utbygd, og det når ferdigattesten er utstedt, 

eller etter fem år fra seksjoneringen ble tinglyst, viser seg at det er avvik av betydning mellom det 

seksjonerte og de ferdige bruksenhetene, kan kommunen pålegge de seksjonseierne som er berørt 

av avviket, å reseksjonere slik at seksjoneringen stemmer med virkeligheten.[..]»

• 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 kommunen 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. 


