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Erfaring med saksbehandling etter ny lov

Una Dahlen-Kvalvaag



Kart- og oppmålingskontoret

● Saksbehandlingstid
● Kopling til Plan- og bygningsloven
● Gebyrberegning



§14 “(...) Oversitter kommunen 
disse fristene, reduseres 
seksjoneringsgebyret etter §15 
med 25 prosent av det totale 
gebyret for hver påbegynte uke 
tidsfristen oversittes.”

Saksbehandlingstid



§17: “Når eventuelle klager over seksjoneringsvedtaket er 
avgjort og det foreligger et positivt seksjoneringsvedtak, skal 
kommunen sende dokumentasjon som er nødvendig  for å 
opprette grunnboksblad for hver seksjon, til tinglysing, jfr. 
matrikkellova §24. (...)”

Liggetid fra vedtak til tinglysing





Lovlig etablert boenhet?



§ 7. 3. ledd:

“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. (...)”
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1958











Gebyrberegning

§15
“Gebyrene kan ikke være høyere enn 
de nødvendige kostnadene 
kommunen har med slike saker.”



2017
Seksjonering uten befaring 3.147
Seksjonering med befaring 5.245
----------------------------------------------------------------------------------
Matrikkelbrev 175,- per seksjon
Tinglysing 525 per sak

2018
Seksjonering nytt bygg 2-4 sek 12.000
Seksjonering eksist. bygg 2-4 sek 16.000
Reseksjonering 1-4 sek 16.000
----------------------------------------------------------------------------------
Tillegg for antall seksjoner over 4 500 per seksjon.
Tinglysing 525 per sak

“G1-8: Dersom det er betydelig misforhold mellom 

kommunens arbeid og gebyrets størrelse, kan kommunen på 

eget initiativ fastsette et annet gebyr basert på medgått tid.”



Status 31. mai-18:
Gebyrinntektene kr 200.000 over selvkostnad.
59 saker (norm. ca 75)



Ennå ikke kommet i gang med:

▪ Sameiers rett til å kreve seksjonering i sameier som ikke er seksjonert, jfr. 

§9: Ikke utprøvd.

▪ Sammenslåing av eierseksjonssameier, jfr. §21, 4- ledd: Ikke operativ 

ennå.

▪ Kommunens rett til å kreve reseksjonering og ilegge evt. tvangsmulkt jfr. 

§ 22: Ikke utprøvd

▪ Sameiens plikt til å endre vedtekene jfr. §26: Et par spørsmål.


