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Mandat – overordnede hensyn

•Hindre interne konflikter i sameiet.

• Velfungerende finansierings- og 
pantesettelsesmarked.

• Fungere godt for seksjonerings-
myndigheter og klageinstans.

• 15 spesifikke temaer + frihet til å utrede 
nye temaer.



Dissenser

• Et fåtall dissenser.

• Ved bortfall av kjøperetten vil 

paragrafene 14 – 18 fortsatt bli 

benyttet.  Endel paragrafendringer.



Seksjon

• Legaldefinisjon i esl § 1 (1)

• «Med eierseksjon forstås sameieandel i 
bebygd eiendom med tilknyttet enerett 
til bruk av en eller flere boliger eller 
andre bruksenheter i eiendommen.»

• Sameieandel i et tingsrettslig sameie, 
som reguleres av en særlov.



Seksjoneringsrett

• Irregulære seksjonssameier.   § 2

• Ulovlig kombinasjon av sameieandel og 

varig (utover 10 år), eksklusiv bruksrett 

til bolig.

• Pant i slik sameieandel vil være ugyldig, 

også der bruksretten varer under 10 år.



• Slike sameiere har normalt behov for 

pantelån.  Pantelån (med sikkerhet i 

sameieandelen) får sameieren først når 

sameiet er seksjonert.

• Samtlige sameiere må medvirke til 

seksjonering.

• Problemet oppstår når minst én 

sameier ikke vil seksjonere.



• Utvalget foreslår en individualrett for 

en sameier til å kreve eiendommen 

seksjonert.   § 1A

• Krav om seksjonering fremmes for 

tingretten.

• Tingretten vedtar seksjonering, med 

mindre urimelige omkostninger / andre 

tungtveiende grunner.  Dissens 

• Sameieloven § 15 er mønster.



• Omfattende regulering i forskrift.

• Seksjonering selv om standardkrav til 

bolig ikke er oppfylt.

• Pålegg om utbedring.  Tinglysing.

• Frist for oppfyllelse av utbedringskrav.  

Salgspålegg.  Tvangssalg.



• Grunnleggende syn:  Gripe minst mulig 

inn i interne forhold i sameiet.

• Ikke kjøperett.

• Høring



Privatrettslig lov

• Formålstjenlig avgrensning.   § 6 (1)

• Bestemmelsen utgår.

• Et fornuftig krav, tolket på rett måte.  

Men, bestemmelsen er blitt strukket for 

langt.

• Høring



• Felles areal med ref. til pbl.   § 6 (2)

• Bestemmelsen utgår.

• Betydelig forenklet tekst.

• Ikke lenger kontrolloppgave for 

kommunen.

• I hvor stor grad skal offentligrettslige 

reguleringsplaner inngå i en privat-

rettslig lov?



• MERK:  Ingen endring i regelen om at 

arealer som skal tjene fellesskapet, og 

som ikke har referanse til pbl, skal 

organiseres som fellesareal.

F.eks:  Felles adkomst, areal for felles 

post-/søppelkasser / sikringsskap / 

hovedstoppekran.

• Høring



• Vaktmesterleilighet.   § 6 (2)

• Bestemmelsen utgår.

• Få vaktmesterleiligheter igjen.  Innleie 

av vaktmestertjenester.



• Parkeringsplasser.   § 6 (2)

• Ikke opp til kommunen å bestemme 
organisering av p-plasser.  Overlate slikt 
til utbygger / eier.

• HC-plasser skal være fellesareal.  Styret 
bestemmer disponering av plassene.

• Høring



• Byfornyelsesregelen.   § 6 (2)

• Bestemmelsen utgår.  Har hatt liten 

betydning.  Har delvis vært misbrukt.



• Seksjonering i samsvar med 
arealplanformålet.   § 6 (6)

• Kravet utgår for næringsseksjoner, men 
opprettholdes for boligseksjoner.  
Forbrukerinteresser.

• Dissens

• Høring



• Minstekrav til boligseksjoner.   § 6 (7)

• Kjøkken, bad / wc.

• Flertallet:  Minstekravet opprettholdes.

• Et mindretall (av flertallet):  

Strengere krav.  «liv og helse».

• Et mindretall:  Ikke minstekrav.

• Høring



Seksjonering over flere 

matrikkelenheter

• Hovedregelen.   § 6 (3)

Seksjonering over kun én matrikkel-

enhet.

• Det skal ikke lenger kunne dispenseres 

fra hovedregelen.

• Høring



Tidspunktet for seksjonering

• Lovteknisk forenkling.   § 6 (5)

• Dagens situasjon:  IG / ferdig utbygd

• Forslag:  Nybygg + bestående bygg skal 

kunne seksjoneres allerede ved ramme-

tillatelse.

• Luftslott



• Kommunen kan, etter seksjonering, 

pålegge sameier å bygge ut i tråd med 

rammetillatelsen.

• Tvangsmulkt

• Kommunen får hjemmel til i ettertid å 

reseksjonere / slette eierseksjons-

sameiet.

• Tidspunktet for etablering av anleggs-

eiendom endres ikke.  IG

• Høring



Saksbehandlingstid + gebyr

• Kommunalt vedtak innen 6 uker.   § 7

• Fristen kan suspenderes ved mangelfull 

dokumentasjon.

• Trinnvis reduksjon av gebyret ved 

overskridelse av fristen.

• Matrikkelforskriften § 18 er mønster.



• Gebyret skal utgjøre selvkost.

• Dissens.  Høyst 9R / 15R

• Sivilombudsmannen / rettspraksis:  
Kommunen kan ved enkle saker ikke 
ukritisk følge standard satser.  
NOU side 101.

• Høring



Kompetansefordeling mellom 

kommune og Kartverket

• Klargjøring mht hvem som skal 

kontrollere hva.

• I hvor stor grad skal Kartverket kunne 

overprøve kommunens vurderinger?

• NOU side 86-87



Oppmåling av tilleggsdel G

• Fra 01.01.2010 et strengt 

oppmålingsregime.  Matrikkelloven.

• I stor grad tilbakeføring til tidligere 

ordning.  Utmål på situasjonskartet.

• Påminnelse:  Oppmålt grense er ikke 

avgjørende for hvor den «reelle» 

grense går.  Bevis.  NOU side 53

• Høring



Anleggseiendom som subsidiær 

matrikkelenhetstype

• Kommunen skal idag bl.a vurdere 

«rettslig og praktiske hensyn».

• Vanskelige vurderingskriterier for 

kommunene.  Matrikkelloven § 11 (4)

• Den subsidiære ordning bortfaller.

• Høring



Eksklusiv bruksrett til 

fellesarealer

• Ordningen med midlertidig eksklusiv 

bruksrett til fellesarealer skal bestå.

• NOU side 106:  Bruksretten er 

midlertidig dersom eneretten kan sies 

opp, eller hvis den kun gjelder for en 

bestemt tid.



• Ordningen utvides til også å gjelde varig

eksklusiv bruksrett, forutsatt minst én 

næringsseksjon.

• Vil kunne utløse matrikuleringsplikt.



Diverse

• Eierseksjonssameie som hjemmels-

haver/ rettighetshaver i grunnboken.

• Kjøperetten utgår.  Dissens.

• Ervervsbegrensningen oppheves.

• Skisse for utbyggingsmodeller.

• Eiendomsdannelse i transformasjons-

områder.

• Lovproposisjon er varslet i 2016


