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Naboeiendom som realsameie

Sameierne i et eierseksjonssameie kan sammen 
eie en naboeiendom.  Naboeiendommen skal 
regelmessig ligge til den seksjonerte eiendom, 
som et «tilbehør», jf avhendingsloven § 3-4 
annet ledd d).
Eierseksjonsloven § 19:  Registrert eierseksjons-
sameie kan være hjemmelshaver.
To måter å organisere realsameiet i grunnboken 
på.



Realsameie – metode 1

Realsameieeiendommen kan i grunnboken 
kobles til den seksjonerte eiendom, med én 
sameiebrøk til hver seksjon.
Eksempel:  100 seksjoner har hver 1/100
Fordel:  Hver seksjon har en referanse til 1/100, 
som direkte fremkommer av grunnboksbladet til 
den enkelte seksjon.
Ulempe:  Kluss ved senere reseksjonering



Realsameie – metode 2

Realsameieeiendommen kan ha et registrert 
eierseksjonssameie (org.nr) som hjemmelshaver.

Fordel:  Ingen endring ved senere reseksjonering

Ulempe:  Ingen referanse til realsameie-andel på 
grunnboksbladet til den enkelte seksjon.



Reguleringsformål – parkering

Eierseksjonsloven § 7 første ledd g):

§ 7.Vilkår for seksjonering

En søker har krav på tillatelse til å seksjonere en 
eiendom dersom

g) ….. bruksformålet er i samsvar med 
arealplanformålet eller annen bruk det er gitt 
tillatelse til.



Reguleringsformål

Gitt at reguleringsformålet er «bolig».  Vil man 
da kunne organisere parkeringsplasser som egne 
næringsseksjoner, sammen med boligseksjoner?
Tolkningsuttalelse 15.02.2018 fra KMD:
JA, hvis parkeringsplassene er rene 
«støttefunksjoner» til boligseksjoner, så er det 
OK med næringsseksjoner.  Eierseksjonssameiet 
vil da reelt være et rent boligsameie.



Reguleringsformål

Lærdom:  Næringsseksjon behøver ikke ha noe å 
gjøre med næring i plan- og bygningslovens 
forstand.



Kommunalt krav om reseksjonering

Planlagt (og bestående) bygning kan seksjoneres 
når rammetillatelse foreligger.  Esl § 8

Ved stort avvik mellom oppført bruksenhet og 
tilsvarende planlagt bruksenhet i ht tinglyst 
seksjoneringsdokumentasjon, kan kommunen 
kreve reseksjonering.  Kommunen kan ilegge 
løpende tvangsmulkt.  Esl § 22



Bruksendring

Kommunen kan kreve reseksjonering når en 
bruksenhet endrer formål fra næring til bolig, 
eller motsatt, etter vedtak i medhold av pbl § 20-
1 første ledd d).  Eierseksjonsloven § 22 (4)

Tolkningsuttalelse 15.02.2018 fra KMD:
Kommunen kan ikke ilegge tvangsmulkt i slike 
tilfeller.



Avkall på klagerett

Først når klagefristen er utløpt, vil et positivt 
seksjoneringsvedtak kunne sendes Kartverket for 
tinglysing.  Eierseksjonsloven § 17

Vil seksjoneringsrekvirenten kunne frafalle 
klageretten med den følge at det positive 
seksjoneringsvedtak sendes Kartverket til 
tinglysing før klagefristen er utløpt?



Avkall på klagerett

Tolkningsuttalelse 30.08.2018 fra KMD:
Seksjoneringsrekvirenten kan trolig på egne 
vegne frasi seg klagerett.  Men, kommunen må 
kartlegge alle som måtte ha rettslig 
klageinteresse og vurdere om disse kan tenkes 
klage. Leietakere, hjemmelshavere, festere, 
rettighetshavere til tinglysingssperre, pant-
havere, ……..  
I gitte tilfeller kan oversendelse til Kartverket da 
tenkes før klagefristen er utløpt.



Fysisk avgrensning av hoveddel

Eierseksjonsloven § 7 første ledd c)

§ 7.Vilkår for seksjonering

En søker har krav på tillatelse til å seksjonere en 
eiendom dersom

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



En hoveddel må ha gulv og tak. 
I hvilken grad må hoveddelen også ha 
vegger som dekker alle sider av 
bruksenheten?
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Fysisk avgrensning

Ot.prp. nr 33 (1995-96), side 96:  
«Etter omstendighetene bør det likevel kunne 
godtas at for eksempel et lagerbygg har skiller 
mellom bruksenhetene som består av annet 
enn vanlige vegger.»



Fysisk avgrensning

Prop. 39L (2016-2017), side 151:
«… det er ikke et absolutt krav at skillene skal 
være fysiske.  I næringsseksjoner kan det i noen 
tilfeller være aktuelt med en løsere markering, 
for eksempel i form av en skyvedør som vender 
ut mot fellesarealet i et kjøpesenter.  Det viktige 
er at det ikke skal være tvil om hvor grensene 
går.»



Fysisk avgrensning

KMDs veileder, side 11:
«Vegger fra gulv til tak vil alltid gi en klar 
avgrensing, og dette er et absolutt krav for 
hoveddelen i en boligseksjon.  I andre tilfeller er 
det ikke et absolutt krav at skillene skal være så 
fysiske som en vegg.  I næringsseksjoner kan det 
i noen tilfeller være aktuelt med en løsere 
markering, for eksempel i form av en skyvedør».



Rapport fra ekspertutvalg

«Bedre regulering av større utbyggings-
prosjekter»

Utvalget foreslår endringer i eierseksjonsloven 
for å kunne få til smidigere fremdrift i større 
utbyggingsprosjekter.

Etablere mindre eierseksjonssameier, contra 
det å etablere ett stort eierseksjonssameie.



Ekspertutvalg

Det foreslås en ny seksjonstype / et nytt 
seksjoneringsformål  – «utbyggingsseksjon».

Utbyggingsseksjonen vil være gjenstand for 
fortløpende utbygging og vil få sitt areal 
redusert etter hvert som nye byggetrinn 
fullføres.



Ekspertutvalg

Når man allerede har to eierseksjonssameier 
som søkes sammenslått:  
Tilstrekkelig med kvalifisert flertall i årsmøtet.

Høring?



Irregulære seksjoner - betenkning

Betenkning 05.03.2018 av sorenskrivar h.v. 
Christian Fr Wyller.

Betenkningen går ganske langt i å godta to 
eiendommer seksjonert på 1960- og 1970-tallet, 
basert på tinglyst skjøte på sameieandel, med 
angivelse av tilliggende bruksenhet.


