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Advokatfirmaet Schjødt AS

UTVALGTE TEMA

•Hva bør vi legge til grunn når vi fastsetter brøker for 
eierseksjoner?

•Forholdet mellom eierseksjonsloven § 7, andre ledd 
(fellesareal i arealplaner skal seksjoneres som fellesareal) 
og § 25 (vedtektsfestet enerett til bruk av fellesareal). 
Matrikkelloven § 6.

•Parkering i anleggseiendom; kan man sikre bytterett til 
HC-plasser i anleggseiendom i vedtekter som kun gjelder 
for sameiet sin eiendom? Bytterett i hele 
anleggseiendommen? Eierseksjonsloven § 26. 
Utfordringer og uavklarte spørsmål. 



Advokatfirmaet Schjødt AS

FASTSETTELSE AV BRØKER 
FOR EIERSEKSJONENE



Advokatfirmaet Schjødt AS

FASTSETTE BRØKER, ESKL. § 7

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

…

b) hver seksjon har en fast sameiebrøk 

• § 4 bokstav i) at sameiebrøken gir uttrykk for eierandelen i sameiet

• Utgangspunktet for fordeling av sameiets fellesutgifter 

• Loven har ikke regler om hvordan sameiebrøken skal fastsettes, bare 
at det skal være en fast brøk

• Den som seksjonerer kan fastsette brøken etter ulike kriterier. 

• I praksis brukes ofte arealet som grunnlag, men det er ingenting i veien 
for å bruke andre prinsipper



Advokatfirmaet Schjødt AS

FASTSETTE BRØKER, FORTS.

• Særlig om takterrasser og balkonger

• Innglasset eller ikke

• Hva med de som har hager på bakkeplan i stedet for balkonger 
/ terrasser

• Min erfaring; bør oppleves «rettferdig»

• Like fokus på dette fra utbyggere / forretningsførere under 
seksjoneringsarbeidet

• Skreddersy fordelingen av «fellesutgifter» i vedtektene

• Særlig viktig i «blandet sameie»

• Ta en «gåtur» gjennom byggets plantegninger og tenk bruk



Advokatfirmaet Schjødt AS

FASTSETTE BRØKER, FORTS.

• Eksempler, blandet sameie:

• Heiser som kun boliger skal bruke?

• Avfallsrom som belastes vesentlig mer av enkelt seksjoner / næring?

• Næring på bakkeplan medfører mye trafikk mv.

• Grøntareal på taket til næring særlig tiltenkt som rekreasjonsområde for 
beboere

• Sykkelparkering

• Inngangsdører / porter til næring, f.eks. dagligvarehandel, contra 
inngangsdører til boliger

• Hva bør (stort sett alltid) være et fellesanliggende, også i blandet sameie?



Advokatfirmaet Schjødt AS

-UTENDØRSAREAL-
FORHOLDET MELLOM 

EIERSEKSJONSLOVEN § 7, 
ANDRE LEDD OG § 25 

FEMTE LEDD 



Advokatfirmaet Schjødt AS

FORHOLDET MELLOM ESKL. § 7 ANDRE 
LEDD OG § 25 FEMTE LEDD

• § 7 andre ledd;

«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.»

• Sikrer at seksjoneringsformålet er det samme som det gjeldende 
arealformål som gjelder for eiendommen, også for utendørsarealer

• Samme terminologi som i plan- og bygningsloven

• Uttalt i forarbeidene: «En slik korresponderende ordlyd vil tydeliggjøre 
sammenhengen mellom de to lovene. Uteoppholdsareal vil i denne 
sammenheng omfatte opparbeidet atkomst, gang- og kjørearealer, 
lekearealer samt grøntanlegg og friområder.» 



Advokatfirmaet Schjødt AS

FORHOLDET MELLOM ESKL. § 7 ANDRE 
LEDD OG § 25 FEMTE LEDD
• Matrikkelloven § 6 første ledd bokstav e):

§ 6. Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring 

Oppmålingsforretning skal haldast før følgjande kan førast 
inn i matrikkelen:

……

e) eigarseksjon som omfattar uteareal, eller nytt eller endra 
uteareal til eksisterande eigarseksjon.

• En seksjoneringssøknad hvor utomhusarealer regulert 
til felles bruk omsøkes utlagt som tilleggsdel grunn vil 
være i strid med eksl. § 7

• Seksjoneringssøknaden må da rettes eller avslås



Advokatfirmaet Schjødt AS

FORHOLDET MELLOM ESKL. § 7 ANDRE 
LEDD OG § 25 FEMTE LEDD
• Eskl. § 25, femte ledd:

«I boligsameier kan det fastsettes i vedtektene at én eller flere seksjonseiere 
har enerett til å bruke bestemte deler av fellesarealene i inntil tretti år. 
Vedtektene kan fastsette nærmere regulering av eneretten, for eksempel 
om kostnadsfordeling eller vedlikeholdsplikt. Etablering av slik midlertidig 
enerett krever samtykke fra seksjonseiere som får enerett. Endring av en 
etablert midlertidig enerett krever samtykke fra de seksjonseierne som 
direkte berøres av endringen. Begrensningen i § 7 annet ledd gjelder på 
samme måte.»

• Dvs. at bruksrett til utendørs fellesareal kun kan tildeles på 
uteoppholdsarealer som ikke er regulert til felles bruk.



Advokatfirmaet Schjødt AS

FORHOLDET MELLOM ESKL. § 7 ANDRE 
LEDD OG § 25 FEMTE LEDD
• Hvordan kan kommunen være «vakthund» her?

• Ikke regulert i loven 

• Enkelt å omgå 

• Sjekker kommunen vedtektene som ligger ved seksjoneringssøknaden for 
å se til at ikke disse har bestemmelser i strid med pålegget i § 7?

• Min erfaring

• Har kommunen noen virkemidler?

• Avslå seksjoneringssøknaden?

• Utbygger kan uansett omgå; han kan endre vedtektene «dagen etter 
seksjoneringsvedtaket»

• Da er kommunen «sjakk matt»? Likeså byggesaksavd.?



Advokatfirmaet Schjødt AS

BYTTERETT TIL HC-
PLASSER



Advokatfirmaet Schjødt AS

BYTTERETT TIL HC-PLASSER

• § 26 annet ledd:

«Sameiet må i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på 
annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og 
bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med 
nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse. En seksjonseier 
med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en 
seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte 
parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med 
nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i 
sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et 
dokumentert behov er til stede. Vedtektsbestemmelsen kan bare 
endres dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. 
Kommunen har vetorett mot endring av vedtektsbestemmelsen. 
Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret.»



Advokatfirmaet Schjødt AS

BYTTERETT TIL HC-PLASSER

• Det skal vedtektsfestes at HC-plasser skal gjøres 
tilgjengelig for brukere med HC-plassbehov

• Dette er et vilkår for seksjonering, burde ha stått i §
7?

• Bytteordning eller annet egnet virkemiddel

• Bruker kan kreve at styret pålegger en seksjonseier 
å bytte

• Forutsetter at brukeren har en annen plass å bytte 
med



Advokatfirmaet Schjødt AS

BYTTERETT TIL HC-PLASSER

• Hvordan sikres bytteretten når parkeringsplassene ligger på annen 
eiendom, typisk anleggseiendom?

• Sameiets vedtekter vil ikke gjelde for denne eiendommen

• Hvordan kan kommunen da sikre at vilkåret i eskl. § 26 er oppfylt før de 
gir samtykke til seksjonering?

• Anleggseiendommen vil typisk være i sameie mellom flere 
eierseksjonssameier – styret i sameiet har dermed ikke 
instruksjonsrett (kan løses i tingsrettslige vedtekter)

• Skal bytteretten kun gjelde HC-plasser som er til eksklusiv bruk for 
det enkelte sameie, eller skal bytteretten gjelde enhver HC-plass i 
anleggseiendommen?

• Hva er en naturlig tolkning av loven?

• Hva er den praktisk beste løsningen?



Advokatfirmaet Schjødt AS

BYTTERETT TIL HC-PLASSER

• Utbyggere er neppe bevisst problemstillingen, jeg tror at det etter 
hvert vil komme mange tvister her

• Da får vi forhåpentligvis en bedre regulering av tematikken

• Styrets dilemma; hvem sin plass skal vi velge?

• Begrenset til; «parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og 
bygningsloven»

• Om man opparbeider fler enn minstekravet; hvordan skal styret vite 
hvilke av HC-plassene som er frivillig opparbeidet og hvilke som er 
opparbeidet etter pålegg / vedtak i byggesaken? 



Advokatfirmaet Schjødt AS

«HJERTESUKK» 
OMBYTTING AV 

PARKERINGSPLASSER



Advokatfirmaet Schjødt ASAVSLUTNINGSVIS OM PARKERINGS-
PLASSER SEKSJONERT SOM TILLEGGSDEL

• Utfordringer når parkeringsplasser seksjoneres som tilleggsdel:

• Må seksjoneres før ferdigstillelse / overlevering til beboere

• Plasser blir underkjent (uanvendelig pga. søyler, svingradius el.l.)

• Beboere ønsker å bytte, seg i mellom eller til en ikke tildelt 
parkeringsplass

• Må reseksjoneres! Kostbart (kr. 10 000 i gebyr + bistand av konsulent / 
advokat)

• Tar tid!

• Gir ikke den fleksibilitet som trengs for en god eiendomsorganisering. 

• Løsning? 

• Mer fleksibelt ved anleggseiendom / næringsseksjon for 
parkeringsplassene



Advokatfirmaet Schjødt AS

Partner / Advokat
j.g@schjodt.no
M: +47 906 15 742

Jarbjørg Grøtte

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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