


Areal og byggesakstjenesten

• Totalt 23 på hele avdelinga

• 4 fagområder med egne fagkoordinatorer

• - Enhetsleder  :  Jan-Inge Lakså

- Areal           :   6  stk

- Byggesak     :   6 stk

- Landbruk     :   3 stk

- Oppmåling   :  7 stk ( 5 med oppmåling inkl. fagkoordinator)

- 1 kommunale avgifter

- 1 adressering og eiendomsskatt.



Disposisjon foredrag

• Hva er seksjonering 

• Ulike sakstyper. 

• Litt om tinglysingsloven

• Nye moment i nytt lovverk - vedtatt i 2017.

• Kobling ESL – PBL.



Hva seksjonering går ut på

• Dele opp bygningsmassen på en bestemt eiendom, eie hver 
sin del/ boenhet (selveier), oppretter selvstendige pante 
objekt i grunnboka.

• Uteareal  på tomta disponeres som regel i fellesskap.

• Uteareal kan deles opp som tilleggsareal i grunn.

• En tinglyser da bruksrett innenfor eiendommen.

• Lovverket krever da oppmålingsforretning og tilleggsgebyr.

• Harstad kommune tar oppmålingsgebyr på 16812 kr per 
seksjoneringssak, areal < 1500 kvm. (samme oppmålingsgebyr som 
kommunen bruker på fradeling av ny eiendom)



Krav fra søker

• Søknad, signert i 2 eksemplarer. (original underskrift) 
Seksjonerte areal på plantegning tydelig markert med farge 
markeringer der fellesareal også markeres.

• Ett situasjonskart som viser alle bygninger på eiendommen.

• Egenerklæring pkt 8 på søknadskjema der søker erklærer at 

• 1) Hver boligseksjon, også etter reseksjonering er en lovlig 
etablert boenhet etter PBL og har kjøkken, bad og wc innenfor 
hoveddelen av bruksenheten 

• Egenerklæring pkt 7c) på søknadskjema der søker erklærer at 

• Det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal for å sikre det antall 
parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen.

• Rød tekst viser nye viktige punkt som ikke var med på 
søknadskjemaer fra 1997 loven.

• Ett sett med vedtekter, ikke krav om tinglysing på de.



Tilleggsareal i bygning eksempel fra ny søknad

• Må føres pkt. 4 i søknadskjema, 4. kolonne.

• Eksempelet nedenfor har søker tegnet inn TS1 og TS2 på dobbel garasje: 



Tilleggsareal Grunn 2 bygninger



Tilleggsareal Grunn 2 plen areal



Saksbehandling saker i Harstad kommune 2018

• 2018: Totalt 17 søknader derav 15 behandlet dette året.

• (10 seksjoneringer, 4 reseksjoneringer og 1 oppheving seksj.)

• Av de 10 seksjoneringssakene:

• 7 saker tinglyst 1. forsøk, 3 returnert ikke tinglyst. Ingen av 
reseksjoneringene ble tinglyst ved 1 forsøk.

• I realiteten tinglyst 9 av 10 da 2 saker ble prøvd å få tinglyst 
før klagefristen var utgått, nytt pkt. 17 i ESL.

• Reseksjonering er mere krevende ,  all endring må forklares 
enkelt både i et tekstfelt på søknad og på plantegningene.

• Ikke tilstrekkelig bare å ha tydelige plantegninger.

• Brevet fra tinglysingen « Dokumentene har mangler og kan ikke 

tinglyses» vil komme men man ønsker hele tiden å unngå det.



Litt om lovverket tinglysingen bruker 

• Tl § 7,8 og 9 samt forskrift eierseksjoneringslov § 4 har betydning:

• Utdrag av tinglysingsloven (TL)§ 7, Et dokument som kreves tinglyst, skal 
registreres når det kommer inn. Foreligger vilkårene for tinglysing, skal 
dokumentet registreres endelig i vedkommende tinglysingsregister innen to 
uker etter registreringstidspunktet.

• Medfører at dato grunnboksblad på seksjon ofte opprettes ca 6 dager 
før kommunen mottar dokumentene tinglyst i posten. (tinglysingen har 
ofte 4-5 dagers saksbehandlingstid på seksjoneringssaker).

• TL § 8, Et dokument kan nektes tinglyst når det er utydelig eller uklart så det er 
tvilsomt hvordan det skal føres inn i grunnbok.

• TL § 9, Kommunen skal underrettes straks et dokument ikke kan tinglyses.

• Utdrag av forskrift om tinglysing (FTL) § 4, Et papirbasert dokument til 
tinglysing skal ha tydelig skrift. Det skal dessuten være så klart formulert at det 
er utvilsomt hva rettsstiftelsen omfatter.

• Medfører at reseksjoneringer må formuleres grundig i tekstfelt for å 
forklare endringer fra forrige seksjonering, mange bygningsendringer 
gjennomført tidligere uten påfølgende reseksjonering.



Eksempel på vedtak seksjonering



Gebyrer for kommunens saksbehandling 

• ESL § 15, Kommunen kan fastsette et seksjoneringsgebyr for å 
behandle søknaden. Gebyret kan ikke være høyere enn de 
nødvendige kostnadene kommunen har med slike saker.

• I 1997 loven var dette regulert til maks 3 rettsgebyr som i 2017  
utgjorde totalt 3147 kr .(1 rettsgebyr i 2017 var 1049 kr)

• Harstad  kommune vedtok nytt gebyrregulativ 25.10.2018 :

• Saksbehandlingsgebyr 2-4 seksjoner    :  8160 kr,-.

• Saksbehandlingsgebyr reseksjonere 2-4 seksjoner     : 12240 kr,-.

• Maks gebyr seksjonering: 15300 kr og reseksjonering  20400 kr

• Priseksempler i andre kommuner på seksjoneringssaker

• Saksbehandlingsgebyr 2-4 seksjoner              : 3147 kr til 18500 kr. 

• Over 50 seksjoner                                        : 3147 kr til 60 000 kr.



Ny 2017 lov, seksjonere på rammetillatelse

• 1997 loven: 

• Krav : alle seksjonene er ferdig utbygd og at det på planlagte 
bygg foreligger IG (igangsettelsestillatelse).

• 2017 loven: En eiendom kan seksjoneres på rammetillatelse.

• Det er på det rene at når en nå åpner for tidlig seksjonering 
øker også risikoen for at det oppstår avvike mellom det som 
er seksjonert og det som faktisk blir bygget.

• (Kilde DIBK)

• Dersom kommunen i forbindelse med behandling av 
ferdigattest oppdager avvik av betydning, kan kommunen 
kreve at eier må reseksjonere for å sikre samsvar mellom det 
som er registeret og det som faktisk er oppført. 
Reseksjoneringen etter denne bestemmelsen krever verken 
panthavers samtykke eller årsmøtebeslutning (sameiermøte 
er endret til årsmøtet i ny lov). (ESL § 22)



Nytt krav i 2017 loven - Parkeringsareal avsatt

• ESL §7 d): Avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det 
antall parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen.

• Ikke vert noe utfordring å oppfylle dette kravet i praksis.

• Sjekke vilkår byggesak – ombygginger m.h.p parkering.

• Kort tekst i vedtak seksjonering at dette er kontrollert. 

• Parkeringskrav (antall parkeringsplasser på tomta) 
framkommer sjelden i tillatelser til ombygginger men 
framkommer ofte på situasjonskart i byggesaken.

• Om antall parkeringsplasser ikke beskrives i byggesak er det 
reguleringsplan, planbestemmelse som gjelder.



Eks. situasjonskart seksjonering viser 12 
parkeringsplasser til 6 boenheter



Lovlig etablert boenhet og bruksendring

• ESL § 7 3. ledd: Søker har bare krav på tillatelse dersom hver 
seksjon er lovlig etablert boenhet etter plan og bygningsloven 
og har kjøkken, bad og wc i bruksenhetens hoveddel.

• Som hovedregel vil det fremgå av byggetillatelsen hvor 
mange boenheter som er godkjent. Selvstendige boenheter 
utover de som er godkjent, kan ikke seksjoneres og tildeles 
eget seksjonsnummer. (Kilde DIBK)

• Er boenheten lovlig etablert skal seksjoneringen godkjennes. 
Kommunen kan ikke nekte godkjenning på tross av at dagens 
tekniske minimumskrav til byggverk ikke er oppfylt.(kilde 
DIBK)

• Eksempel tvilstilfelle ved saksbehandling etter 1997 loven 

• Loftsleilighet ligger registrert i GAB registeret.

• En finner ikke godkjenning i byggesaksarkivet.

• På tidligere plantegninger er det kjøkken , bad og wc i 
boenheten.



Ot-Prop 39l (2016-2017) ESL sett opp mot PBL

• 9.6.2 Kommunen bør vurdere om omsøkte seksjon oppfyller 
de vilkårene plan- og bygningsloven stiller til selvstendige 
boenheter før en seksjoneringstillatelse gis.

• Utvalget mente seksjonering bare er – og fortsatt bør være –
en fordeling av bruksretten til deler av en eiendom. 

• At forbrukeren risikerer å kjøpe en bolig som er ulovlig å bo i, 
er etter Forbrukerombudets oppfatning ikke holdbart.

• Flere høringsinstanser var uenige med utvalget, Bergen 
kommune mener : Det er så nær sammenheng mellom 
formålet for seksjonering og hva som er lovlig bruk, at krav i 
eierseksjonsloven og plan- og bygningsloven må ses i 
sammenheng



Ot-Prop 39l (2016-2017) eierseksjonering

• 9.6.5.3 Konklusjon: Lovene bør harmoniseres ved å innta 
en koblingsregel i eierseksjonsloven.

• Departementet har kommet til at forbrukerinteresser og andre 
samfunnsmessige hensyn med stor tyngde taler for at 
eierseksjonsloven bør kobles til plan- og bygningsloven når det 
gjelder kravene til å opprette en boligseksjon (eierseksjonsloven) 
og kravene til en boenhet (plan- og bygningsloven).

• Å utforme en god og praktikabel regel er utfordrende. Regelen må 
være nøye balansert slik at den stopper de seksjoneringene det er 
ønskelig å forhindre, samtidig som den ikke rekker lengre enn det 
formålet tilsier.

• Krav fra plan- og bygningsregelverket må ikke slå inn i 
seksjoneringssaken på en måte som publikum vil oppfatte som 
urimelig.

• Kommunene skal ikke få hjemmel til kreve oppgraderinger til 
dagens kvalitetskrav for boliger bare fordi eieren ønsker å dele 
opp en eiendom i seksjoner.



Ombygging næring til bolig og omvendt

• ESL § 21 2. LEDD: Søknad om endring av bruksenhetens 
formål fra boligformål til næringsformål eller omvendt , skal 
settes fram av seksjonseiernes hjemmelshavere  med 
samtykke fra årsmøtet.

• Kommunen kan også kreve reseksjonering der seksjonen er 
bruksendret fra bolig til næring eller omvendt.(kilde DIBK)

• Min kommentar til dette

• Byggesak bør kreve reseksjonering når boenhet endrer formål 
fra bolig til næring eller motsatt, ESL § 21.

• Flere hjemmelshavere følger ikke opp ombygging med 
påfølgende reseksjonering. Gir feil i tinglyst panteobjekt.



Vedtekter

• Flere paragrafer beskriver seksjonseiers rettslige disposisjonsrett og 
erstatningsansvar for manglende vedlikehold. (ESL § 23-39).

• Seksjonssameier skal levere vedtekter, bør kontrolleres før vedtak 
gjøres.

• ESL § 32Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten

• Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på 
fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige 
seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også 
eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.

• Gjelder: Inventar, utstyr som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar 
og vasker, apparater f.eks brannslokningsapparat, skap, benker, 
innvendige dører med karmer, listverk, skillevegger, tapet, gulvbelegg, 
varmekabler, membran, sluk, vegg-, gulv og himlingsplater, rør, 
ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller 
inntakssikring, vinduer og ytterdører.

• Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

• Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. 
Dette gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.



Oversendelse til tinglysing i 2018

• ESL § 17 Når eventuelle klager over seksjoneringssaker er avgjort skal 
kommunen sende dokumentasjon som er nødvendig for å opprette 
grunnboksblad på hver enkelt seksjon

• Prøvde i februar/ april 2018 å innhente egen erklæring fra pant haver og 
fra Harstad kommune om at vedtaket ikke ville bli påklaget. 

• Innsendt seksjonering til tinglysing ble allikevel ikke godkjent.

• Begrunnelse den gangen var at det stod i forskriftene at eventuelle 
klager skulle være avgjort.

• Nå i 2019 erfarer vi at tinglysingen ikke praktiserer dette på samme 
måte og saker tinglyses før klagefrist er utløpt.

• Virker unødvendig å utsette saksbehandlingstid på tinglysing av 
eierseksjoneringer med ca 3 uker når det i realiteten ikke er klager på 
slike saker. Eierseksjoneringer endrer jo ikke antall boenheter i bygget.

• Naboeiendommer får ikke tilsendt vedtak i seksjoneringer og dermed blir 
ikke seksjoneringsvedtak påklaget av naboer.



Hvordan få tinglyst på 1. forsøk, erfaring 2018

• Sjekk liste: Original underskrift på gjennpart ( ikke kopiert søknad).

• Tilleggsareal i bygg må stemme med søknadskjema og plantegning.

• Sjekk urådighets erklæring fra meglere o. l. - krever samtykke.

• Plan tegning bør ikke være blank innenfor rom, kjøkken; bad og stue 
må påføres plantegning.

• Reseksjoneringer:

• Tekst i søknadskjema må beskrive alle endringer i forhold til 
opprinnelig seksjonering.

• Ikke tilstrekkelig at plan tegningene er korrekte.

• Om brøker endre kan det bli satt krav om redegjørelse for dette.

• Samtykke fra pant haver.



Eksempel seksjoneringssak der søknad var mangelfull TA-SNR 2 
BYGNING SAMT  AT BRØKER BLE KORRIGERT  ETTER 

MATRIKKELEN



Retur brev 1. gangs forsøk tinglysing



Plan tegning innsendt søknad



Plantegning tinglyst seksjonering



Rette feil på søknad

• Regjeringen.no:

• Veileder til eierseksjonslovens offentligrettslige regler

• Har derimot søkerens tegninger ikke god nok kvalitet, har 
kommunen ansvar for å forbedre tegningene eller utarbeide 
nye.

• Så lenge kommunens eventuelle endringer er rent 
fremstillingstekniske, trenger ikke kommunen å forelegge det 
endelige materialet for søkeren før materialet sendes til 
tinglysing.

• Forutsetningen for en slik fremgangsmåte, er at kommunens 
endelige materiale bygger på det som søkeren selv har 
ønsket. 



Kommunen kan ikke rette brøker uten samtykke

• Kommunen kan for eksempel ikke uten samtykke fra søkeren 
endre på størrelsen eller innholdet i bruksenhetene

• Her kan det være lurt med tett samarbeid med søkere for å få 
en effektiv saksavvikling.

• Små tekniske feil kan rettes opp av søker ved besøk på 
kontoret eller ved bekreftelse via epost.

• Foretrekker ofte dette i stedet for å returnere dokument med 
postgang tilbake til søker



Eks. på krevende svarbrev reseksjonering fra TL

• Reseksjonering tidligere snr 1 og 2 (Bolig) seksjon 3 (Næring)

• Seksjon nr. 3 ombygd til 4 nye leiligheter over 2 plan, vertikaldeling.

• Disse 4 boenhetene skal fordeles som seksjon nr. 3 og 4 som bolig seksjoner.

• I seksjoneringsvedtak skriver jeg at det til sammen skal opprettes 6 nye 
boenheter. 

• Dette ble for upresist og i nytt vedtak skrives dette om til:

• Som resultat av bruksendringa er 4 nye boenheter matrikkelført som boenhet 
U0101, H0101, H0102 og H0103.

• Viktig å skrive på om fellesareal i bygget endres også.



Tekstdel reseksjonering side 2 søknadskjema



Tinglysingens saksbehandling sett opp mot 
kommuner

• Opplevd at ikke alle dokumenter returneres som for små tekniske feil.

• For eksempel manglende TA – snr 1 på en bod i under etasje kan 
påføres av saksbehandler og sendes til tinglysinga på epost .

• Teknisk feil som bare trengs å rettes opp på en plantegning er ganske 
kurante saker.

• Om det mangler en B på søknadskjema må sannsynligvis søknaden 
returneres for hjemmelshaver bør da samtykke til endringen selv om 
den er av teknisk karakter.

• Det oppleves også positivt at saksbehandler på tinglysingen ringer 
kommunal saksbehandler når det oppstår uavklarte ting som ligger til 
hinder for tinglysing.





Tinglysingens saksbehandling sett opp mot 
kommuner

• Opplevd at ikke alle dokumenter returneres som for små 
tekniske feil.

• For eksempel Manglende TA – snr 1 på en bod i under etasje 
kan påføres av saksbehandler og sendes til tinglysinga på 
epost .

• Teknisk feil som bare trengs å rettes opp.




