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Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av etterstående fordelingsliste.
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Dato Utstederens underskrift

OBS! Her påføres kun opplysninger som skal og kan tinglyses. Ved reseksjonering skal dessuten oppgis hva endringen består i og eventuelt
på hvilken måte fellesarealene endres.

4. Supplerende tekst

4) 4) 4) 4)5) 5)4)6) 6) 6) 6) 6)5)5)5)

7)

Plass for tinglysingsstempel

Adresse

Postnr. Poststed

Ref. nr.(Under-)organisasjonsnr./fødselsnr.

Rekvirentens navn

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner reseksjonering

Kart- og oppmålingskontoret
Veileder seksjonering
Her oppgis tinglyste eiere av eiendommen begjæringen gjelder.a. Personer må oppgi fødselsnummer (11 siffer). Firmaer og organisasjoner må oppgi organisasjonsnummer (9 siffer).b. Navn på person, firma eller organisasjon som står som eier.c. Hvis eiendommen eies av flere må det oppgis hvor stor andel av eiendommen den enkelte eier (sameiebrøk).I enkelte tilfeller er det ikke samsvar mellom det som er tinglyst og reell eier. I slike tilfeller må eierforholdet rettes opp før eiendommen kan seksjoneres. Ta kontakt med kundesenteret til Tinglysingen tlf. 08700 eller www.tinglysing.no for bistand til dette.

Kart- og oppmålingskontoret
Veileder seksjonering
S-nr: Nummer på seksjonene. Søkeren foreslår nummer på seksjonene som samsvarer med plantegningene.Formål: Skriv inn bokstav: B=boligseksjon, N=næringsseksjon, SB=samleseksjon bolig, SN=samleseksjon næring. Formålet må være i samsvar med gjeldende arealplan.Brøk (teller): Sameiebrøk. Telleren oppgis for hver seksjon. Telleren angir hvor stor andel av det totale sameie hver seksjon representerer. Brøken er utgangspunktet for fordeling av fellesutgiftene. Det er søker som bestemmer brøken. Grunnlaget for brøken er vanligvis forholdet mellom hver enkelt seksjons bruksareal eller verdi.Tilleggsareal: Er andre deler av bygningsmassen som tilhører seksjonen. Dette kan være deler av andre bygninger på eiendommen (ikke selvstendige boenheter), f eks boder og garasjer. Tilleggsareal merkes som B i skjemaet dersom tilleggsarealet gjelder bygning, G dersom tilleggsarealet gjelder grunn, eventuelt BG hvis tilleggsarealet gjelder både bygning og grunn.MERK: Uteareal som ikke er regulert til felles formål eller ikke er nødvendig for at andre seksjoner skal fungere, kan være tilleggsareal. Utearealet må oppmåles etter reglene i matrikkelloven. Det må betales gebyr for oppmålingen jfr. matrikkelloven og kommunens gebyrregulativ.Ved reseksjonering oppgis bare de seksjonene som berøres av reseksjoneringen i pkt 3.

Kart- og oppmålingskontoret
Veiledning seksjonering
Completed angitt av Kart- og oppmålingskontoret

Kart- og oppmålingskontoret
Veileder seksjonering
None angitt av Kart- og oppmålingskontoret

Kart- og oppmålingskontoret
Veileder seksjonering
Dette punktet må fylles ut ved reseksjonering. Beskriv hvilke endringer som inngår i reseksjoneringen.

Kart- og oppmålingskontoret
Veileder seksjonering
a. Kommunenummer for Trondheim er 1601b. Kommunens navn: Trondheimc. Gnr/ bnr på den eiendom som seksjoneringen gjelder. Festenummer hvis det er registrert med festenummer (registrering med festenummer er svært uvanlig i Trondheim). Ved reseksjonering må seksjonsnumrene på de seksjonene som blir berørt av endringen oppgis.
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5. Egenerklæring

7. Underskrifter

Sted, dato Ektefelle/registrert partner
(Ved reseksjonering kreves samtykke fra ektefelle/registrert
partner for de seksjoner hvor sameiebrøken reduseres)

Hjemmelshaver (§§ 7 og 12) / Styret (§ 13)

Undertegnede erklærer at

eller

f)

e)

eller

ingen bruksenheter omfatter deler av eiendommen som er nødvendig til bruk for andre bruksenheter i
eiendommen, eller deler som etter bestemmelser, vedtak eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan-
og bygningsloven, er fastslått å skulle tjene beboernes eller bebyggelsens felles behov

areal som skal tjene sameiernes felles bruk eller eiendommens drift er fellesareal. Fellesarealet omfatter ikke
vaktmesterbolig som er utleid til andre enn vaktmesteren, og hvor leier har kjøperett (§ 14)

a)

b)

c)

d)

g) hver bruksenhets hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen og 
har egen inngang fra fellesareal eller naboeiendom

h)

Plantegninger over kjeller, alle etasjene og loft.
På tegningene er grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom tydelig angitt
(§ 7, annet ledd).

Liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen. (Skal ikke følge med til tinglysing.)c)

6. Tegninger mv.

Alle vedlegg skal være i A4 format og fortløpende sidenummerert. Vedlegg som skal følge seksjoneringsbegjæringen:

b)

Situasjonsplan (§ 7, annet ledd).a)

Vedtekter (§ 28). (Skal ikke følge med til tinglysing.)

Samtykke fra panthaver ved reseksjonering (§§ 12 og 13).

d)

e)
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eller

eller

i)

Undertegnede er kjent med at det er straffbart å avgi eller benytte uriktig erklæring
(straffeloven § 189 og § 190)

seksjoneringen gjelder planlagt bygning hvor byggetillatelse er gitt,

seksjoneringen gjelder bestående bygning hvor seksjoneringen bare omfatter bruksenheter som er ferdig utbygd

seksjoneringen omfatter alle bruksenhetene i eiendommen

inndelingen i bruksenheter gir en formålstjenlig avgrensing av de enkelte bruksenheter

bruksenhetens formål (bolig eller næring) er i samsvar med gjeldende arealplanformål,

det foreligger tillatelse til annen bruk etter plan- og bygningsloven

hver boligseksjon har kjøkken, bad og wc innenfor hoveddelen av bruksenheten. Bad og wc er i eget eller egne rom

boligseksjonen er en fritidsbolig,

alle boligene inngår i en samleseksjon bolig

det er fastsatt vedtekter (§ 28)

Kart- og oppmålingskontoret
Veileder seksjonering
Egenerklæringen består av en del punkter som må krysses av, og for noen av punktene er det flere alternativer. Det må være krysset av under alle bokstavene. Mangler det kryss for noen bokstav, er begjæringen mangelfull og vil bli avvist.a: Gjelder det nybygg og det ikke er andre bygg på eiendommen, kan det seksjoneres ut fra igangsettingstillatelsen. Er det et bestående bygg må bruksenhetene være ferdig bygd. Er det planlagt ombygging i forbindelse med seksjoneringen, er det ikke nok at det er gitt tillatelse til ombygging. Ombyggingen må være ferdig utført.b: Det må være samsvar mellom det faktiske antallet boenheter og antall seksjoner som opprettes.d: Det må være samsvar mellom seksjonenes formål (bolig eller næring) og gjeldende arealplan.f: Rom som inneholder tekniske installasjoner som hovedvannkran, felles varmtvannsbereder og felles sikringsskap må være fellesareal.i: Vedtekter må være fastsatt og de må være vedlagt begjæringen.

Kart- og oppmålingskontoret
Veileder seksjonering
a: Her menes et kart over eiendommen som viser eiendommens grenser og hus inntegnet.  Dersom det er flere bygninger på eiendommen (garasje, bod etc) og bygget skal tillegges enkelte seksjoner som tilleggsareal, må det tegnes inn på kartet.Leveres i ett eksemplar.Bygningene som inngår i seksjoneringen skal ligge på en og samme eiendom.b: Plantegninger for bygningen vil si tegninger over kjeller, alle etasjer og loft. Tegninger av etasjer som i sin helhet er fellesareal skal også vedlegges. På tegningene skal det tegnes på entydig måte hvilke rom den enkelte seksjon skal bestå av og hva som skal være fellesareal. Seksjonsnummer, forbindelse mellom etasjene (trapper) og bruken av de enkelte rom skal angis. Tegningene skal være i samsvar med situasjonen på det tidspunkt søknaden leveres. Unntak er seksjonering av nybygg der det kan seksjoneres ut i fra tegninger som er vedlagt igangsettingstillatelsen.Ved reseksjonering kreves det plantegninger bare over etasjene reseksjoneringen berører.Leveres i ett eksemplar.c: Bekreftelse på om det er leiere av bolig på eiendommen eller ikke. Dersom det er leiere, skal navn og adresse på samtlige oppgis. Leiere av bolig i eiendommer som søkes seksjonert har en del rettigheter, kjøpsrett til 80% av markedsverdi og klagerett. Trondheim kommune ved kart- og oppmålingskontoret skal varsle leierne om vedtak om seksjonering og hvilke rettigheter de har. Ved nybygg faller dette bort.Levers i ett eksemplar.d: Vedtekter. Vedtekter skal leveres sammen med begjæringen. Minstekrav til vedtektene er 1) opplysninger om eiendommens gårds- og bruksnummer og 2) hvor mange medlemmer styret skal ha. Vedtektene tinglyses ikke, men oppbevares i kommunens arkiv. Ved reseksjonering er det ikke krav om at vedtekter fremlegges.Leveres i ett eksemplar.e: Samtykke fra panthaver. Ved reseksjonering kreves det ofte samtykke fra panthaver (banken) til de berørte seksjonene. Vi kan opplyse om dette er nødvendig i den aktuelle saken.

Kart- og oppmålingskontoret
Veileder seksjonering
Ved seksjonering skal begjæringen underskrives av hjemmelshaver (eier). Der eiendommen eies av flere med ideelle andeler må alle hjemmelshavere underskrive søknaden. Er eiendommen festet må også fester underskrive.Ved reseksjonering skal begjæringen også være underskrevet av ektefelle/ registrert partner i tilfeller der sameiebrøken reduseres.Ved reseksjonering må også styret (signaturberettigede) signere her i følgende tilfeller:- fellesareal utvides ved at en seksjon avgir areal til fellesareal- fellesareal utvidet ved at en seksjon utgår til fellesareal- ny(-e) seksjon(-er) opprettes av tidligere fellesareal- del av fellesareal tillegges seksjon- teller i sameiebrøken endres uten arealoverføring



8. Styrets samtykke mv. ved reseksjonering  8)

Underskrift

eller

Kommunen skal gi tillatelse til seksjonering/reseksjonering og skal deretter sende begjæringen til tinglysing. Begjæring,
situasjonsplan og plantegning sendes kommunen i tre eksemplarer.

Noter:

Plass for tinglysingsattest, påtegninger mv.

Det er Enhetsregisterets organisasjonsnummer som skal brukes.

Feltet for ideell andel utfylles bare når det er flere hjemmelshavere.

B=boligseksjon, N=næringsseksjon,  SB=samleseksjon bolig, SN=samleseksjon næring.

Sett B dersom tilleggsarealet gjelder bygning, G dersom tilleggsarealet gjelder grunn, eventuelt BG hvis tilleggsarealet
gjelder både bygning og grunn.

Ved oppdeling skal det for hver seksjon fastsettes en sameiebrøk med hele tall i teller og nevner.

Det er bare rettsstiftelser som skal og kan tinglyses som skal tas inn her. Legalpanterett etter eierseksjonsloven § 25
første ledd kan ikke tinglyses. Her tas bare med panterett som kommer i tillegg, jf. § 25 tredje ledd. Panterett inntatt i
oppdelingsbegjæringen gir ikke tvangsgrunnlag.

Etter eierseksjonsloven § 12 skal styret i noen tilfeller samtykke til reseksjonering. I de tilfeller hvor sameiemøtets
samtykke er nødvendig, innestår styret for at samtykket er innhentet, jf. § 30.

Kommunen skal legge ved målebrevkart med tinglysingsgjenpart.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

9. Kommunens tillatelse til seksjonering/reseksjonering

Kommunen erklærer at tillatelse til seksjonering/reseksjonering er gitt for:

Stempel og underskrift

Bnr. Snr.Festenr.Gnr.

Dato

Kommune

Utstederens underskriftDato
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Sted, dato

Styret samtykker til reseksjonering (§ 12),

Styret erklærer at sameiemøtet har samtykket til reseksjonering (§ 30)

Befaring er foretatt

Målebrevkart for tilleggsdeler er utarbeidet og vedlagt  9)

Tillatelsen er inntatt nedenfor

Tillatelsen følger vedlagt

Kart- og oppmålingskontoret
Veiledning seksjonering
Velg "Styret samtykker til reseksjonering (§12)" når:'- det opprettes nye fellesarealer  eller endringen medfører en økning av fellesarealene- reseksjoneringen medfører endringer av bebyggelse eller tomt som er av mindre vesentlig karakter på fellesarealerVelg "Styret erklærer at sameiemøtet har samtykket til reseksjoneringen (§30)" når:- reseksjoneringen medfører endringer av bebyggelse eller tomt som går ut over vanlig forvaltning av fellesarealer- omgjøring av fellesareal til ny seksjon eller utvidelse av eksisterende seksjon- formål for en seksjon endres (bolig, næring)- det opprettes nye seksjoner og det medfører at stemmeantallet økes



Vedlegg til:  Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering
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3. Begjæring

Eiendommen begjæres oppdelt i eierseksjoner slik det fremgår av etterstående fordelingsliste.
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Kart- og oppmålingskontoret
Veiledning seksjonering
Denne siden fylles bare ut når det er flere enn 61 seksjoner som opprettes eller reseksjoneres.
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