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Bakgrunn for revisjon
} Kommunaldepartementet  hadde over lengre tid erfart et behov for en gjennomgang og revisjon av eierseksjonsloven.
} Behovet for revisjon har vist seg på en rekke ulike områder. Dette gjenspeiles også i utvalgets mandat som er omfattende og som knytter seg til de fleste områder i loven
} Utviklingen av eiendomsmarkedet har endret seg betydelig i de senere år – både når det gjelder bolig- og næringsbygg. Eierseksjonsformen brukes i dag på en langt mer variert type eiendommer enn tidligere
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Utvalget
} Leder Sorenskriver Christian Fr. Wyller
} Medlemmer fra offentlig og privat virksomhet med variert praksis, alle jurister unntatt dagens foredragsholder…
} Høgskolen i Bergen utførte på oppdrag fra departementet en undersøkelse blant landets kommuner vedrørende forståelse og praktisering av loven før lovutvalget ble oppnevnt
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Mandat – overordnede hensyn
} Hindre interne konflikter mellom sameiere
} Legge til rette for at finansierings- og pantsettelsesmarkedet skal fungere optimalt
} Må fungere for de som skal behandle søknader og klager på seksjoneringsbegjæringer
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Mandat – virkemidler for å nå hensynene
} Utvalget skulle vurdere og fremme forslag til endringer i eierseksjonsloven.
} 13 problemstillinger som var ønsket utredet
} Utvalget sto fritt til å foreslå lovendringer og å ta opp flere problemstillinger 
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Mandatets 13 punkter
} Ansvar for vedlikehold og erstatning ved skader
} Leietakers kjøperett og forbudet mot å erverve mer enn to boligseksjoner
} Eierseksjonslovens minimumskrav til standard
} Regler om rett til å kreve seksjonering av sameier som ikke er formelt seksjonert – hjemmel for «tvangsseksjonering»?
} Eierseksjonslovens forhold til offentligrettsligregelverk
} Garasjeanlegg som eget seksjoneringsformål?
} Gebyrer
} Saksbehandlingstid
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Mandatets 13 punkter forts.
} Tidspunktet for seksjonering – hvor tidlig kan seksjonering skje?
} Grensene for sameiets beslutninger
} Lovens anvendelse på Svalbard
} Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene
} Driftsbudsjett i eierseksjonssameier?
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Gjennomgang av deler av NOUen
} Ser mest på det som har med kommunens behandling av seksjoneringsbegjæringer 
} Kapittel II i loven, dvs §6-11(14)
} liberalisering av reglene -mindre kommunal kontroll og færre vilkår for seksjonering enn det er i dag.
} liberaliseringen er i strid med det mange kommuner har gitt uttrykk for at de ønsker
} begrunnet i det prinsipielle syn at eierseksjonsloven først og fremst er og bør være et privatrettslig regelverk – det er tale om en spesiell form for organisering av sameier i fast eiendom.
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Gjennomgang av deler av NOUen forts  
} liten grunn til at det skal være en inngående offentlig kontroll av hvordan sameierne velger å innrette seg overfor hverandre
} De få stedene utvalget (eller utvalgets flertall) går inn for regler som kan overstyre utbyggers eller rekvirentens egne ønsker, er begrunnet med særlige hensyn som er viktig å ivareta. Det gjelder først og fremst forbrukerhensyn og hensynet til forflytnings-hemmede
} rapporten fra Høgskolen i Bergen avdekket store avvik mellom ulike kommuners praktisering av  eierseksjonsloven
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Gjennomgang av deler av NOUen forts 
} Utvalget er også, gjennom egne erfaringer, kjent med en slik varierende praksis, og ser det som uheldig
} Utvalget legger til grunn at en liberalisering av regelverket vil motvirke dette og foreslår å fjerne en del av de regler som skaper tvil og ulike tolkninger
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Noen endringer i §6.Hva sekjsoneringen kan gå ut på
} § 6 (1) Formålstjenlig avgrensning –utgår
} Endel kommuner har stilt vilkår om formålstjenlighet som ikke er hjemlet i loven. Det innskjerpes i esl at det ikke kan stilles krav som ikke er hjemlet i esl!

} § 6 (2) Arealer som må være fellesareal med referanse til pbl , vaktmesterbolig, garasje etc
} Forenklet, og begrenset tekst
} Skal ikke kontrollere ifht pbl-krav
} Unntak for p-plasser/garasje etter pbl-vedtak, HC-plasser
} Bestemmelsen om at visse arealer må være fellesareal når disse er nødvendige til bruk for andre bruksenheter, skal bestå.
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forts
} Esl § 6 (3) seksjonering skal kun omfatte 1 eiendom
} Unntaksregel fjernes

} Esl § 6 (5) Tidspunkt for seksjonering
} flyttes til tidspunktet for rammetillatelse etter PBL, både for nybygg og eksisterende bygg
} gir kommunen adgang til å pålegge reseksjonering eller selv foreta sletting hvis det viser seg at det som bygges avviker vesentlig fra seksjoneringen eller ikke blir bygget i det hele tatt, eller mindre enn to enheter blir bygd
} Tidspunkt for etablering av anleggseiendom opprettholdes til igangsettingstillatelsen
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forts
} Esl § 6 (6) Seksjonering i samsvar med arealplanformålet 
} Kravet utgår for næringsseksjoner. Det blir kun boligseksjoner som kreves etablert i samsvar med arealplanformålet. Også fritidsbolig. 
} Mindretall foreslår også at boligseksjoner skal frigjøres fra arealplanformålet. Min kommentar nå: Hva står da 

igjen for kommunen å kontrollere?
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forts
} Esl § 6 (7) Kjøkken, bad og wc i boligseksjoner 
} Flertallet foreslår regelen videreført. 
} Et mindretall (av flertallet) foreslår tilføyd et krav om  boligstandard til ”vern av liv og helse”.
} Et mindretall ønsker ikke å sette noe krav om kjøkken, bad og wc. 
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Saksbehandlingsgebyr og tidsfrister
} Kommunen selv kan fastsette saksbehandlingsgebyr innen rammen av selvkost
} Et mindretall vil imidlertid ha en øvre grense for gebyrene

} Det innføres tidsfrister for kommunenes behandling av seksjoneringer, og at brudd på tidsfristene skal føre til reduksjon av gebyret.
} Seksjoneringsvedtak skal foreligge innen 6 uker
} Trinnvis reduksjon av gebyret ved oversittelse av fristen
} Reduksjon 1/3 ved fristbrudd og 2/3 etter ytterligere 3 uker
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Oppmåling av tilleggsdeler i grunn (TG)
} Lemper på kravet om oppmåling av alle utendørs tilleggsdeler, se eksempler bakerst i NOU
} I hovedtrekk tilbake til reglene før 1.1.2010 (da matrikkelloven trådte i kraft)
} TG skal fastsettes ved utmål på et målholdig situasjonskart
} Søker kan også velge oppmåling om det ikke er et krav
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Tilleggsareal i grunn – eksempler fra NOU
Krever oppmåling                         Krever ikke oppmåling
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} Anleggseiendom som subsidiær løsning fjernes fra matrikkellovens  §11(4)
} Ikke opp til den enkelte kommune å vurdere hva som er mest tjenlig. Overlate disse vurderinger til utbygger

} Leiers kjøperett utgår
} Tiden er løpt fra slike ordninger
} Mindretall mener dette svekker oppsigelsesvernet og vil opprettholde den, men evt til full markedspris
} Hele utvalget: Ikke kjøperett ved oppføring av nybygg der bolig overtas av kjøper og leies ut før seksjonering .
} Politisk spørsmål…
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} Forbud mot erverv av mer enn 2 seksjoner utgår
} Kan kjøpe så mange seksjoner man vil, reglene omgås i dag
} Sameiet kan likevel vedtektsbestemme en ervervsbegrensning

} Utbyggingsmodeller
} Ikke nevnt i mandatet, utbygging av et prosjekt i flere byggetrinn. Utbygger ønsker ett seksjonssameie som sluttresultat pga stordriftsfordeler
} Utvalget skisserer 3 modeller, men konkluderer ikke
} ”Utbyggingsseksjon”
} Borettslagsloven kan være et utgangspunkt
} Enklere reseksjonering/sletting i slike prosjekter

} Viktig med høringskommentarer
20



} Eierseksjonsloven foreslås  å gjelde på Svalbard 
} Seksjoneringer har vært tinglyst både ved Nord-Troms  tingrett og ved Kartverket
} Dagens praksis formaliseres

} En sameier med bruksrett til bolig får en rett til å kreve sameiet seksjonert 
} I dag er det vanskelig/umulig å få det til om en av sameierne motsetter seg det
} Seksjoneringsretten utgår ved påføring av urimelige omkostninger for en sameier. 
} Foreslås regler/prosedyrer for gjennomføring av dette
} Krav om utbedring for å oppnå standardkrav
} Komplisert….
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} Garasjeseksjon
} Ble vurdert og ikke funnet hensiktsmessig

} Diverse andre endringer som ikke gjennomgås
} Eierseksjonssameie som rettighetshaver i realregister 
} Eksklusiv bruksrett til fellesarealer – ny § 15 
} Vedlikeholdsplikt for fellesareal og bruksenheter 
} Pålegg om salg, og begjæring om fravikelse 
} Begrensning i sameiermøtets myndighet 
} Liberalisering av habilitetsreglene på sameiermøtet
} Rett for styret til å gjøre krav gjeldende overfor utbygger –fellesareal 
} Regnskap, revisjon og driftsbudsjett



Høringsfrist 15.12.2014
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