
Ny eierseksjonslov



Oppmålingskrav til utearealer

Loven:

§ 11.Krav til søknaden om seksjonering

Kommunen gjør krav om at alt utearealer må måles opp og 
koordinatfestes, selv om det er arealer som er del av bygning.

b) situasjonsplan over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av 
bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i 
bruksenhetene

d) rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom bruksenheten har utendørs tilleggsdeler.



Oppmålingskrav utearealer



Søknad om reseksjonering
Tinglysingen aksepterer ikke utformingen av søknadsskjemaet med 
eksempeltekst i pkt 5



Søknad om reseksjonering
Skjemaets pkt 4 



Søknad om reseksjonering
Skjemaets pkt 12

- kommunen krever at begge felt må krysses av



Ankefrist på vedtak

Tinglysingen praktiserer å returnere de seksjoneringer hvor ankefristen 
på 3 uker ikke er utløpt.





Utkraget bygningsdeler

Departementet mener at det ikke er grunnlag 
for å si generelt at eierseksjonsloven § 7 
bokstav f er til hinder for å seksjonere et bygg 
som krager ut over naboeiendommen. Når 
byggets fotavtrykk er innenfor yttergrensene til 
matrikkelenheten, mener departementet at 
kravet om at seksjoneringen bare kan gå over 
én eiendom som hovedregel vil være oppfylt. 
Departementet vurderer at det i 
utgangspunktet vil være enkelt å definere hva 
som er sameieobjektet i disse tilfellene, og at 
hensynene bak § 7 bokstav f vil være ivaretatt. 
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Koblingsregelen
Lovlig oppført i sin tid jfr §7 3. ledd

Mangler dokumentasjon på eldre bygg
◦ Hvor langt tilbake i tid skal det kreves dokumentasjon?

◦ Hva skal legges til grunn for langtids etablering og tidligere tiders lovligheter?



Koblingsregelen
Lovlig oppført, men senere utbygd uten godkjenning etter pbl 



Sammenslåing av 
eierseksjonsameier

Kommunen gir råd om sammenslåing av sameier på bakgrunn av 
ordlyden i ny lov, og påtar seg å bistå sameiene med dette.



Parkering
Parkering

§ 7 første ledd bokstav d

«det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antall 
parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen»

Ingen krav utover dette – bortsett fra HC plasser

Forarbeidene  - Utbygger bestemmer selv hvordan p plasser 
organiseres



Parkering
Kommunen krever tinglysing av fri bruksrett for boliger over en 
parkeringskjeller som er fradelt som anleggseiendom.

Reglene i eierseksjonsloven settes til side da det deles etter plan og 
bygningsloven og krav om erklæring settes i forbindelse med 
delevedtaket.

I veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige krav fremkommer 
eksempelet med anleggseiendom som en av de valg en utbygger har for 
organisering.



Brauten Eiendom AS

brauten@ brauteneiendom.no

Tlf. 911 75 455


