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Side 2

• 1. januar 2018 ble ny eierseksjonslov iverksatt
• Loven viderefører i hovedsak dagens 

offentligrettslige regler, men med noen viktige 
endringer

• Flere forenklinger, endring av begreper og lovens 
oppbygning

• En noe forenklet seksjoneringsprosess
• Tydeliggjøring av retter og plikter for 

seksjonseierne



Side 3

Hva slags lov er egentlig 
dette?
• Først og fremst en privatrettslig lov
• Har også en offentligrettslig side
• Noen virkemidler for å oppnå boligpolitiske

mål

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Privatrettslig: Loven gir eieren rett til å dele opp eiendommen i flere bruksenheter som til sammen utgjør et eierseksjonssameie. Loven regulerer eierforholdene og fordeler rettigheter og plikter mellom seksjonseierne. Offentligrettslig: Dette gjelder særlig reglene om hvordan eierseksjoner opprettes. Det offentliges rolle inntrer når kommunen skal behandle søknaden om seksjonering og påse at seksjoneringen oppfyller vilkårene i eierseksjonsloven.Flere koblinger til plan- og bygningsloven og matrikkellovaVirkemidler for å oppnå boligpolitiske mål: kommer tilbake til dette senere



Side 4

Lovens offentligrettslige side

Seksjonering: å dele en eiendom



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunen kan 
avvise og avslå

§ 12 

Kommunen 
innvilger 
søknaden 

§ 13

Kommunen 
registrerer 

seksjonene i 
matrikkelen 

§ 13 (2)

Oppmåling av 
eventuelt uteareal

§ 13 (2)

Hjemmels-
haver søker 

§ 11 

Kommunen 
oversender
vedtaket  til 

tinglysing  
§ 17

Klage på 
vedtak?

§ 16

Krav til søknad og 
vedlegg 

§ 11 (1) og (2)

Kommunen 
utsteder 

matrikkelbre
v

§ 18

Registrere i 
Foretaks-

registeret?
§ 19

Saksbehandlingstid: 
tolv uker

§ 14

Gebyr
§ 15

Eierseksjonen 
opprettes når 

vedtaket 
tinglyses

§ 10

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hjemmelshaver er den eller de personene som er tinglyst som eiere av en eiendom og som dermed har grunnbokshjemmel som eier. Er grunnen festet, er festeren hjemmelshaver i relasjon til seksjoneringssøknaden. Det er da tilstrekkelig at festeren undertegner søknaden.Gebyret skal innbetales innen en frist som kommunen setter. I tillegg til seksjoneringsgebyret kan kommunen ta gebyr for oppmålingsforretning og for å utstede matrikkelbrev etter reglene i matrikkellova. Søkeren skal innbetale gebyr for tinglysing til kommunen. Regelen har sammenheng med regelen i § 17 om at det er kommunen som har ansvaret for å sende vedtaket til tinglysing. Plikten til å betale gebyret er bestemt i tinglysingsloven § 12 b, jf. forskrift om gebyr for tinglysing mv. Det alminnelige tinglysingsgebyret gjelder uansett hvor mange seksjoner eiendommen er oppdelt i. Dersom kommunen avslår søknaden om seksjonering, og vedtaket derfor ikke blir tinglyst, skal det forhåndsbetalte tinglysingsgebyret tilbakebetales i sin helhet. § 12: Sammenlignet med 1997-loven § 8 annet ledd, er bestemmelsen noe endret språklig sett for å få tydeligere frem at det er en forskjell på å avvise en søknad og å avslå en søknad. Første ledd omhandler avvisningsgrunnene. Kommunen kan avvise å realitetsbehandle en søknad dersom den ikke oppfyller de formelle kravene til søknaden som fremgår av § 11. Avvisningsvedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd. Annet punktum gir hjemmel for kommunen til å avvise søknaden dersom ikke saksbehandlingsgebyret etter § 15 er innbetalt innen fristen som kommunen har fastsatt. Etter tredje punktum, som tilsvarer 1997-loven § 8 tredje ledd, skal kommunen sette en frist for å rette søknaden hvis seksjoneringen vil kunne gjennomføres etter at søknaden er rettet. Det er bare mangler ved det innsendte søknadsmaterialet kommunen plikter å gi søkeren mulighet til å rette eller endre. Et eksempel er at søknaden mangler alle nødvendige underskrifter. Motsetningsvis innebærer dette at kommunen ikke har plikt til å gi søkeren mulighet til å rette dersom det må gjøres endringer på eiendommen for å kunne innvilge søknaden. Et eksempel kan være at det må installeres bad i en bruksenhet. Annet ledd fastsetter når kommunen kan avslå en søknad. Avslagshjemmelen er direkte knyttet opp til de materielle vilkårene for seksjonering i § 7. Ordet «nekte» seksjonering i 1997-loven § 8 annet ledd er erstattet med det juridisk mer presise ordet «avslå». Det følger forutsetningsvis av første ledd at dersom kommunen ikke har hjemmel for å avvise eller avslå søknaden etter § 12, så skal søknadsbehandlingen resultere i et positivt seksjoneringsvedtak. Klage: Kommunens vedtak om å seksjonere eller om å avslå å seksjonere kan påklages til departementet. Både søkeren og andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28, kan klage. Per i dag er Kommunal- og moderniseringsdepartementet klageinstans, men myndigheten er delegert til fylkesmennene. En eierseksjon er en matrikkelenhet! Foreløpig matrikkelføring: Straks det foreligger et positivt seksjoneringsvedtak, og kommunen har gjennomført oppmåling av eventuelle utendørs tilleggsdeler, skal kommunen registrere seksjonene i matrikkelen. Registreringen i matrikkelen må av systemtekniske grunner skje før tinglysing, men får ikke virkning før tinglysingen har skjedd som forutsatt. Registreringen blir av den grunn gjerne omtalt som «foreløpig». Oppmålingsforretning for utendørs tilleggsdel kan nå  -som Marianne vil komme tilbake til -som hovedregel skje i form av såkalt «kontorforretning», det vil si uten oppmøte, oppmåling og merking i terrengetKommunen skal sende nødvendig dokumentasjon til tinglysing hos Kartverket, slik at det kan opprettes et grunnboksblad for hver seksjon. Først når kommunens vedtak er tinglyst og det er opprettet grunnboksblad, er seksjonene opprettet. Det siste følger også av § 10. Matrikkelbrev: Paragrafen har det samme innholdet som matrikkellova § 24 tredje ledd. Når kommunen har fått melding fra registerføreren på tinglysingen om at tinglysingen er utført som forutsatt, skal den fullføre matrikkelføringen og utstede matrikkelbrev. Formålet med å innta regelen i kapittel III, er at kapittelet skal vise hele saksgangen i en seksjoneringsprosess og derigjennom gjøre loven mer brukervennlig. Foretaksregisteret.Størrelsen på sameiet representerer et viktig skille i bestemmelsen: Sameier med ni eller flere seksjoner skal registreres i Foretaksregisteret -  senest seks måneder etter tinglysingen. For slike sameier foreligger det altså en registreringsplikt. Plikten til å registrere sameiet hviler på styret. Lovforslaget har, som 1997-loven, ikke bestemmelser om konstituerende årsmøte eller om tidsfrist for å velge det første styret. Plikten til å velge styre kan håndheves av de enkelte seksjonseierne, jf. § 43 annet ledd om at tingretten etter krav fra en seksjonseier skal kalle inn til årsmøte. Registreringsplikten vil indirekte føre til at styre må velges innen seksmånedersfristen. For at sameiet skal kunne registreres, må styre og styreleder oppgis, jf. foretaksregisterloven § 3-6. Sameier med færre enn åtte seksjoner kan etter tredje punktum registreres i Foretaksregisteret. For disse sameiene er altså registreringen frivillig. 



Side 6

Nytt tidspunkt for når en 
eiendom kan seksjoneres (§ 8)
• Etter 97-loven gjaldt to ulike tidspunkter: 
• Planlagte bygg (nybygg) kunne seksjoneres på 

igangsettingstillatelsestidspunktet
• Bestående bygg kunne seksjoneres først når det 

er ferdig utbygget
• Ny esl § 8: Rammetillatelsen i begge tilfeller
• En lovteknisk forenkling
• Tidlig seksjonering gir større fleksibilitet mht. 

organisering
• Gjelder også ved reseksjonering – loftsutbygging

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Spørsmålet om når en tidligst kan seksjonere en eiendom beror på en avveining mellom utbyggers finansieringsbehov på den ene side og på den annen side hensynet til å unngå at det registerets bruksenheter som aldri blir bygget. Etter 97-loven er det to ulike tidspunkt man tidligst kan seksjonere, avhengig av om eiendom er beståedene eller planlagt.-Den planlagte eiendommen gitt igangsettingstillatelse, - For bestående når bruksenhetene er ferdig utbygd.Anleggseiendom – igangsettingstidspunktet NOU: forslag om tillate seksjonering på rammetillatelsen for både bestående og planlagte bygg – som også var den opprinnelige regelen i 97-loven.Departementet fulgt opp dette forslage-innebærer en lovteknisk forenkling-eter dagens lov dag oppstår mange grensetilfeller av hva som er en «bestående bygning». Begrepet «ferdig utbygget» er heller ikke entydig.



Side 7

Vilkår for seksjonering (§7)
1. ledd:
En søker har krav på tillatelse til å seksjonere en 
eiendom dersom
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
d) det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å 
sikre det antallet parkeringsplasser som følger av 
byggetillatelsen



Side 8

Vilkår fortsetter..
e) alle bruksenhetene omfattes av seksjoneringen
f) seksjoneringen bare omfatter én grunneiendom, 
festegrunn eller anleggseiendom
- Kommunen kan gjøre unntak dersom ikke mulig å 
slå sammen flere bruksenheter (§7 fjerde ledd)
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.



Side 9

2. ledd – arealer som må 
være fellesareal
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.
 97-loven benyttet formuleringen nødvendig til 
bruk til andre bruksenheter – materielt samme 
innhold
 Uteoppholdsareal er korresponderende med 

terminologi i pbl. § 11-7 (arealformål i 
komm.plan, 12-5(arealformål i reg.plan) og 12-7 
(best. om reg.plan)



Side 10

3. ledd – krav til 
boligseksjon
Ved søknad som gjelder boligseksjon, har søkeren bare krav på 
tillatelse dersom hver seksjon er en lovlig etablert boenhet 
etter plan- og bygningsloven og har kjøkken, bad og wc i 
bruksenhetens hoveddel. Dette gjelder likevel ikke for 
boligseksjoner som skal inngå i en samleseksjon, eller som skal 
brukes til fritidsbolig.
 Standardkravene beholdes
 Nyregel med kobling mot pbl



Side 11

Koblingsregelen
• Ny eierseksjonslov setter en stopper for å seksjonere 

ulovlige boenheter. 
• Kommunen skal ikke lenger tillate å seksjonere boenheter 

som ikke er lovlig etablert boenhet etter plan- og 
bygningsloven.

• I proposisjonen er nyvinningen kalt «koblingsregelen», og er 
nedfelt i § 7 tredje ledd om vilkår for seksjonering.  

• Kun seksjonere dersom lovlig etablert boenhet 
• må søkes løst med utgangspunkt i plan- og bygningsloven. 
• Dersom søker ønsker oppdeling til nye boenheter kreves 

søknad etter Plbl. §§ 20-2 jf. 20-1 første ledd. Foreligger 
ikke godkjenning til oppdeling til nye boenheter skal 
kommunen avslå seksjoneringen.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Den søker som oppfyller vilkårene i eierseksjonsloven har krav på seksjoneringstillatelse. Etter 97-loven gjaldt dette på tross av at kommunen som plan- og bygningsmyndighet mente at seksjonen ikke oppfyller kravene til egen boenhet etter plan- og bygningsloven- henvist til å forfølge saken som en ulovlighet etter plan- og bygningsloven. Konsekvensen: paradoksalt nok at kommunen de facto oppretter boligseksjoner etter eierseksjonsloven som er ulovlig å bo i. Kommunens seksjoneringstillatelse bidro slik sett til at ulovlige boligene blir omsettelige og kunne pantsettes med risiko for tap for både kjøpere og panthavere. 



Side 12

Koblingsregel forts.
Er boenhetene lovlig etablerte skal kommunen 
godkjenne seksjoneringen uten nærmere vilkår.  
Kommunen kan ikke nekte godkjenning på tross av 
at dagens tekniske minimumskrav til byggverk ikke 
er oppfylt. Reglen rekker ikke så langt at kommunen 
kan kreve oppgradering til dagens tekniske 
standardkrav bare fordi eier ønsker å seksjonere. 
Krever seksjoneringen ombygging, vil graden av 
ombygging være avgjørende for hvilke tekniske krav 
som kommunen kan stille. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En kan lett tenke seg at landets mange kommuner kan komme til å praktisere regelens rekkevidde ulikt. Departementet har i proposisjonen forsøk på å dra opp linjene for hvordan regelen skal håndheves og praktiseres. Etter de intensjoner som regelen er tenkt å ivareta kan følgende eksempel være til illustrasjon:En villa oppført i 1930 bestående av to separate boliger eies i felleskap av A og B i et tingsrettslig sameie.  Eierne ønsker å seksjonere. Forutsatt at begge boligene er godkjent til beboelse, kan ikke kommunen med hjemmel i koblingsregelen kreve oppgradering til dagens tekniske krav fordi eiendommen skal seksjoneres. Et eksempel som kan være illustrerende, med som får et annet utfall:En villa oppført i 1930 bestående av to separate boliger, eies i felleskap av A og B. Boligen har et uutnyttet loftsareal. B bygger en egen boenhet på loftet i den hensikt å selge. Tiltaket er aldri blitt omsøkt. Her skal kommunen nekte seksjonering fordi boenheten ikke er lovlig etablert og godkjent etter plan- og bygningsloven. Tiltaket kan ikke godkjennes før kravene til egen boenhet er oppfylt. Dagens materielle krav til selvstendig boenhet slår her inn med full tyngde. I kjølevannet av historier om glade boligkjøpere som har kjøpt katta i sekken, er koblingsregelen fått en positiv mottakelse både av kommunene, meglerbransjen, forbrukermyndigheter og utbyggere. Så gjenstår det å se om kommunen forvalter regelen i den hensikt den er ment å tjene, og ikke som en ekstra strafferunde for å pålegge nye krav til allerede etablerte boenheter 



Side 13

Koblingsregel –
dokumentasjonskrav – se ny veil. 
• Når eiendom seksjoneres eller reseksjoneres- kun 

en egenmelding
• Men kommunen kan kreve nærmere 

dokumentasjon
• Nybygg byr sjelden på problem
• Hva med eldre bygg? Manglende ferdigattest?
• Prop sier: Skal være tilstrekkelig å dokumentere 

lovlige boenheter at søkeren kan sannsynliggjøre 
lovlig bruk etter ulovfestede prinsipper. Er bruken 
gått over mange år, og seksjoneringen ikke endrer 
bruk skal dette være tilstrekkelig (i tråd med SOM 
uttalelse) Se sak 2006/592 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som regel vil dokumentasjon fremgå av byggetillatelsenSivilombudsmannen har uttalt at etablert bruk lovlig kan forsette uavhengig av senere planer – uttrykk for at akseptert lovlig bruk over lang til kan være et alternativ til en tillatelseDet har vært stilt krav om ferdigattest i byggesaker siden bygningsloven fra 1924 trådte i kraft. I perioden mellom 1987 og 1997 var det imidlertid ikke obligatorisk med bygningskontroll i kommunene. Dette medførte at kommunene ikke var sterke pådrivere for at ferdigattest skulle utstedes, og det er derfor mange byggetiltak i denne perioden som ikke har ferdigattest.Ved salg av eiendommer med eldre bygg forekommer det ofte at det ikke foreligger ferdigattest for oppføringen av bygget. I noen tilfeller er ferdigattesten kanskje forsvunnet fra kommunens arkiver, men mange byggesaker er nok også avsluttet uten at det er gitt ferdigattest, slik at ferdigattest ikke er å oppdrive.Ved endringen av plan- og bygningsloven 1. juli 2015 ble det innført en bestemmelse som gjør at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak omsøkt før 1998. Dersom det ikke foreligger ferdigattest for slike tiltak vil det dermed heller ikke være mulig å få ordnet med ferdigattest, og en eventuell søknad om ferdigattest skal avvises av kommunen. At det ikke kan utstedes ferdigattest innebærer imidlertid ikke at det er gitt ferdigattest for tiltaket.Det vil være viktig ved kjøp av eiendom der det ikke er gitt ferdigattest for påstående bygg å undersøke om det foreligger midlertidig brukstillatelse, slik at bruken av bygget er tillatt. Videre bør det undersøkes hva som evt. gjenstod for å få ferdigattest, og om oppføringen av bygget eller øvrige tiltak er i tråd med gitt tillatelse. Dersom det er større avvik er det å anbefale å kontakte kommunen for veiledning om videre prosess. I et slikt tilfelle kan løsningen være å søke om å få godkjent avvikene og å få ferdigattest på disse arbeidene. 



Side 14

Oppretting av 
anleggseiendom eller 
eierseksjonssameie
• Etter 97- var etablering av anleggseiendom en 

subsidiær løsning
• Dersom kommunen mente at det var mer tjenlig å 

etablere eierseksjonssameie fremfor 
anleggseiendom måtte rekvirent innrette seg etter 
kommunens avgjørelse.

• Ny lov fritt frem for utbygger å velge - utbygger 
selv er nærmest til å ta dette valget. 



Side 15

Ny regel om parkering
• § 7 første ledd bokstav d:
• Avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det 

antallet parkeringsplasser som følger av 
byggetillatelsen

• Opp til utbygger å bestemme hvordan p-plasser 
organiseres, fordeles og 

disponeres
• Flere alternativer til 
organisering; fellesareal, en 
næringsseksjon, tilleggsdeler, egen 
anleggseiendom 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Minner om det mildt sagt uklare regelen i 97-loven som er blitt tolket i sprikende retninger av både kommuner og utbyggere: «felles garasje og liknende areal som skal tjene sameiernes felles bruk skal ved opprettelsen være fellesareal.Utvalget viste til at bestemmelsen er blitt feiltolket, og at hensikten aldri har vært at garasjeplasser skal være fellesareal, slik enkelte kommuner har hevdet.ny regel om at det må være avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen.  Etter ny regel skal kommunen: Begrense seg til å kontrollere at det er opprettet så mange parkeringsplasser som plangrunnlaget og byggetillatelsen krever, Det er opp til utbygger å bestemme hvordan parkeringsplassene skal organiseres, fordeles og disponeres.



Side 16

Oppmålingskrav for utendørs 
tilleggsdeler – matrikkell § 34
• Hageflekker utenfor seksjonens hoveddel kan 

seksjoneres som tilleggsdel. 
• Sp.m. om krav om oppmålingsforretning var 

hensiktsmessig?
• Kravet videreføres med noen forenklinger –

hovedregel: kontorforretning – krav om KOF-fil
• Gode grunner til at tilleggsdeler fortsatt skal 

fremgår av matrikkelen: 
 tydelig grenseinformasjon hindrer konflikter. 
 fravær av slike grenser svekker også matrikkelen 

pålitelighet som eiendomsregister.
 økt digitalisering, og tilgang til informasjon på nettet –

lite fremtidsrettet å fjerne registerkravet.



Side 17

Ny regel – kommunens rett til å 
kreve reseksjonering ved avvik 
av betydning (§ 22)
• Hovedinnvendingen mot tidlig seksjonering er 

risikoen for at bruksenhetene blir bygget 
annerledes enn det som er seksjonert

• Føre til konflikter for sluttbruker
• Panthavers risiko ved avvik
• Avvik vil forringe kvaliteten i matrikkelen
• Derfor skal kommunen nå kunne pålegge 

seksjonseierne å reseksjonere 
• Men kun dersom eiendommen ble seksjonert før 

den var ferdig bygget ut



Side 18

Kommunens rett til å kreve 
reseksjonering forts.

• Der avviket er av betydning mellom det 
seksjonerte og de ferdige bruksenhetene

• Skjæringstidspunkt for å bedømme avvik: 
utferdigelse av ferdigattest

• Kan rette brøk der denne er fastsatt etter areal
• Retting krever ikke panthavers samtykke 
• Dersom det ikke er ferdig utbygd to eller flere 

seksjoner innen fem år på eiendommen kan 
kommunen slette seksjoneringen

• Endring av formål etter pbl. § 20-1 (1) 



Side 19

Sammenslåing av 
eierseksjonssameier
• 97-loven en kronglete vei 
• Panthavere og andre rettighetshavere må utstede 

erklæring om sletting av rettigheten samt nye 
dokumenter som beskriver retten som skal 
tinglyses på nytt.

• Problem: Det kan komme mellomliggende 
utleggspant eller andre disposisjoner som kan 
forrykke de eksisterende prioritetsforholdene.

• Kartverkets sekspunktliste



Side 20

Sammenslåing forts.
Ny regel som gir hjemmel for å slå sammen to eller 
flere eierseksjonssameier i § 21 fjerde ledd:

Forenklet mht til panthavers samtykkekrav: 
«To eller flere eierseksjonssameier kan slås sammen 
til ett eierseksjonssameie. 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.» 



Side 21

Nye saksbehandlingsfrister 
og regler for gebyr
• 97-loven ingen frister
• Nå innføres 12 uker (oppmåling ikke medtatt)
• Oversittes fristen: reduseres med 25% for hver 

påbegynte uke
• Gebyrregler i 97-loven: Maksimalgrense på tre 

ganger rettsgebyret (fem ganger rettsgebyret ved 
befaring). I tillegg kan kommunen ta gebyr for 
oppmåling av utendørs tilleggsdeler

• Nye gebyrregler: 
• Selvkostprinsippet



Side 22

Lovens forarbeider
Lov 16. juni 2017 nr. 65 lov om eierseksjoner
(eierseksjonsloven) bygger på:
• NOU 2014: 6 Revisjon av eierseksjonsloven
• Prop. 39 L (2016-2017) Lov om eierseksjoner
• Innst. 308 L (2016-2017) om Lov om 

eierseksjoner fra Stortingets kommunal- og 
forvaltningskomité.

Etterarbeider:
• Ny veileder
• Nye standard skjema ett for seksjonering og ett 

for reseksjonering



Side 23

Takk for meg
Kanskje noen har et spørsmål eller to?
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