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Viktig informasjon til eierseksjonssameier 

Ny eierseksjonslov trer i kraft 1. januar 2018 

  
Stortinget har vedtatt en ny eierseksjonslov som vil tre i kraft 1. januar 2018. Den nye 

loven viderefører hovedtrekkene i dagens lov samtidig som den medfører en del 

endringer som har betydning for praktisk drift og forvaltning av eierseksjonssameier. 

TOBB vil med dette kort redegjøre for de viktigste lovendringene sett fra et praktisk 

styreperspektiv og informere om hva vi kan bistå med mht. informasjon om den nye 

loven, kurs og endring av sameiets vedtekter.  

Nyttig klargjøring av vedlikeholdsansvaret. Grensen mellom seksjonseiers og 

sameiets vedlikeholdsplikt er i all hovedsak som før men er mer presis og konkretisert i 

ny lov. Bestemmelsen nedfeller den praksis som har utviklet seg under dagens lov og er 

utformet med borettslagsloven som mønster. Loven åpner fortsatt for at det i vedtektene 

kan fastsettes en annen fordeling av ansvaret enn det som følger av loven.  

 

Erstatningsansvar. Det innføres en egen bestemmelse om erstatningsansvar for både 

sameieren og sameiet ved mangelfullt vedlikehold.  

 

Endring i flertallskrav for særlige bomiljøtiltak. Flertallskravet for vedtak om 

særlige bomiljøtiltak er innskjerpet. Bomiljøtiltak med et samlet økonomisk ansvar for 

den enkelte seksjonseier på mer enn halvparten av grunnbeløpet (kr 46 817) kan nå 

bare gjennomføres med uttrykkelig samtykke fra seksjonseierne.  

 

P-plasser for personer med nedsatt funksjonsevne. Sameier med disponible HC-

plasser må vedtektsfeste en bytteordning som sikrer at personer med nedsatt 

funksjonsevne får tilgang til en tilrettelagt plass. Formålet med den nye regelen er å 

sikre at tilrettelagte plasser blir gjort tilgjengelig for beboere med faktisk behov. 

Bytteretten gjelder kun der beboer fra før disponerer en parkeringsplass i sameiet. 

Regelen gjelder også for etablerte sameier  

 

Etablering ladepunkt. Seksjonseiere gis rett til å anlegge ladepunkt for elbil og ladbare 

hybrider i tilknytning til den parkeringsplass man disponerer, eller andre steder på 

fellesareal som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger 

en saklig grunn.  

 

Nye regler om langvarig bruksrett til sameiets fellesareal. Dagens lov åpner for at 

seksjonseiere i vedtektene kan gis midlertidig enerett til bruk av fellesareal. Slike 

eneretter har i praksis vært brukt til å fordele blant annet parkeringsplasser, boder og 

hageareal. I ny lov er det regulert at slike midlertidige eneretter ikke kan gjelde for mer 

enn 30 år. I kombinerte sameier – sameier med både bolig- og næringsseksjoner – gis 

det på visse vilkår anledning til å etablere evigvarende eneretter.   
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Styret kan fremme krav. Styret gis partsevne på vegne av sameiet for krav mot 

utbygger for mangler på fellesareal og forsinket ferdigstillelse. Bestemmelsen vil gjøre 

det enklere å forfølge krav overfor utbygger i nyetablerte sameier.  

 

Lovfestet panterett. Sameiets lovfestede panterett øker fra 1 til 2 grunnbeløp. 

 

Øvrige endringer. Loven innebærer også andre endringer enn de som er nevnt over. 

Som eksempel nevnes nye seksjoneringsregler, forenkling av krav til oppmåling av 

utearealer som skal bli tilleggsdeler, koblingsregel mot plan- og bygningsloven og 

endringer av kjente begrep, uttrykk og frister. Sameiermøtet skifter navn til årsmøtet, 

sameier blir seksjonseier og fristen for å avholde årsmøtet blir fra og med 2018 den 

samme som for borettslag; 30. juni.  

 

Ny lov medfører behov for endring av sameiets vedtekter. Det er styrets ansvar å 

tilpasse sameiets vedtekter til den nye loven men TOBB kan tilrettelegge dette arbeidet 

og bistå i den grad styret ønsker. Vi anbefaler styret å igangsette dette arbeidet nå slik 

at man kan legge frem et gjennomarbeidet forslag om vedtektsendringer på vårens 

årsmøte. Endring av sameievedtektene krever 2/3 flertall av avgitte stemmer i årsmøtet.  

 

Noen vedtektsendringer vil være lik for alle sameier men behovet vil være ulikt når det 

kommer til bl.a. tilpasning til regler om bruksrett på sameiets fellesareal og bytteordning 

for HC-plasser. Endringsfristen for påbudte vedtekter er senest ett år etter at loven trer i 

kraft (1. jan. 2019). For øvrig følger det av lovens overgangsregler at avtaler og/eller 

vedtektsbestemmelser i strid med loven opphører å gjelde senest ett år etter at loven 

trer i kraft. Eksisterende avtaler om midlertidige eneretter til å bruke fellesareal i strid 

med trettiårsbegrensningen vil bestå, men ikke lenger enn tretti år fra lovens 

ikrafttredelse. 

 

TOBB vil sende en epost med questback til styreleder den 15. november. Styret vil her 

få mulighet til å bestille bistand til vedtektsendringer og for øvrig melde inn andre behov 

i revideringsarbeidet.  

 

Kurs i ny eierseksjonslov. Våre advokater holder kurs for styremedlemmer som 

ønsker mer inngående kunnskap om den nye loven og hva den innebærer for 

eksisterende eierseksjonssameier. Neste kurs avholdes i Trondheim 29. november og på 

Levanger 6. desember. Påmelding kan gjøres på vår hjemmeside www.tobb.no/for-

styret/kurs eller ved epost til advokat@tobb.no.  

 

Ta kontakt med oss ved spørsmål om den nye loven og hvilken betydning den vil få for 

ditt sameie.  

 

Trondheim, 08.11.2017 

 

Med vennlig hilsen 

Boligbyggelaget TOBB 
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