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Her setter du kryss for om begjæring gjelder 

oppdeling eller reseksjonering (tidl. seksjo-

nert eiendom) 
 

Her fyller du ut navn og 

adresse på den som 

søker om begjæringen. 

Husk personnr. (11 

siffer) eller organisa-

sjons-nummer (9 siffer) 

1. Dette er rubrikk der 

det opplyses hvilken 

eiendom som skal 

seksjoneres. 

2. Her skriver du hvem 

som eier eiendommen og 

eventuelt andel for hver 

enkelt eier, dersom det 

er flere eiere.  Husk 

fødsels- el. org.nummer 

3. Her fyller du inn hva 

hver enkelt seksjon er, i 

samsvar med arealplan  

B= bolig, N= Næring  

Hvor stor andel (teller) 

seksjonens skal ha. 

Her fører du opp om 

seksjonen har tilleggs-

areal B=Bygning, 

G=Grunn, BG=Både 

bygning og grunn 

Sum av tellere og 
nevner skal være like. 
Sameiebrøken fastsettes 

etter areal, verdi eller 

på annen måte. 

(Sameiebrøken fordeler 

kostn. Iht ESL §23) 

4. Se side 3pkt. 7  i 

skjemaet om hva som 

kan og skal tinglyses 

Hver side bør under-

tegnes i original (ikke 

kopi).  Husk under-

skriften også skal vises 

med blokkbokstaver  
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5. I denne forpliktende 

egenerklæringen, må 

minst en av rubrik-

kene under hvert bok-

stavpunkt, avkrysses. 

Unntak: Ved resek-

sjonering som ikke 

gjelder alle seksjoner, 

kan avkryssing ute-

lates i pkt.b) 

Hvis bare nærings-

seksjoner ingen av-

kryssing i pkt. h) 

 

 

 

5i. Vedtektene skal 

legges ved i ett 

eksemplar. Disse skal 

oppbevares av 

kommunen og 

tinglyses ikke. 

6. Alt skal være i A4 

format.  Disse kan 

være kopier 

 

7. Underskrift må 

være i original på alle 

eksemplarer.  Husk å 

vise underskrift i 

blokk-bokstaver 
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8. Benyttes kun ved 

reseksjonering.  Husk 

underskrift fra den 

som kan signere på 

vegne av styret, må 

dokumenteres 

 

 

9. Fylles ut av 

kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk underskrift 
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Dersom eiendommen 

skal seksjoneres i 

flere enn 60 

seksjoner, benyttes 

dette arket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette tilleggsarket, 

må også underskrives 

dersom det er 

benyttet 


