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SENSORVEILEDNING  

JUS1211  

Våren 2013 

Dato: Onsdag 5. juni 2013 

Tid: Kl. 10:00 – 16:00 

DEL I: Praktikum 

Spørsmålene 1 - 4 omhandler sameierett. Alle 4 spørsmålene omhandler sentrale sameierettslige 

problemstillinger.  Sameieloven, lov 18. juni 1965 nr. 6, behandles både i forelesningene og på 

kursene i faget Fast eiendoms rettsforhold. 

I læreboken, Thor Falkanger: Fast eiendoms rettsforhold, 4. utg. (2011), behandles sameie på 

sidene s. 190 – 227.  

I oppgaven er det snakk om et realsameie. Garasje, parkeringsplass og lekeområde utgjør sameiet, 

og sameiepartene var knyttet til hver av de 10 eneboligene. Om realsameie, se Falkanger s. 198. 

 

Spørsmål 1: Kan Peder og Kari kreve at parkeringsområdet utbedres av sameiet? 

Ifølge saml. § 8 annet ledd første punktum har hver sameier krav på at «tingen vert halden 

forsvarleg ved like».  «Tingen» er altså sameietingen, som i denne oppgaven er garasje, 

parkeringsplass og lekeområde. Det er ikke uenighet om at der Kari og Peder har rett til å parkere 

er det behov for utbedring. Spørsmålet er hvem som skal betale, sameiet eller Peder og Kari.  

Saml. § 9 har regler om kostnadsfordeling. Hovedregelen er at nødvendige utgifter i sameiet skal 

alle sameierne være med å betale, se § 9 første punktum. Reparasjoner anses som en nødvendig 

utgift, se Falkanger s. 209. Men spørsmålet er om det her er snakk om et vedlikehold som Peder og 

Kari alene må dekke i henhold til bestemmelsen i § 9 tredje punktum, jfr. annet punktum. Som 

eksempel på utgifter som bare enkelte av sameierne må dekke, nevner Falkanger på s. 210 

veivedlikehold der bare noen av sameierne benytter den veistrekningen som krever vedlikehold.   

Parkeringsområdet kan etter min mening ikke sammenlignes med veieksempelet. Det er mer 

tilfeldig hvilke plasser på parkeringsområdet de enkelte boligene i sin tid fikk utdelt. Det er neppe 

de tidlige eiernes bruk (de som solgte boligen til Peder og Kari) som har forårsaket skaden. Det kan 

være spesielle grunnforhold på denne delen av området, og også andre vil naturlig kjøre på denne 

delen av parkeringsområdet (når biler ikke er parkert der) når det måkes for snø eller man svinger 

ut og inn fra andre deler av parkeringsområdet. 

Konklusjonen blir at sameiet må bekoste vedlikeholdet. Men det må fremheves at det er ikke feil å 

komme til et annet resultat. Det avgjørende er hvordan dette begrunnes. 
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Enkelte vil kanskje mene at det er opp til flertallet i sameiet å bestemme hvordan utgiftsfordelingen 

knyttet til vedlikehold skal være, se saml. § 4. Det er imidlertid grenser for hva flertallet kan 

bestemme. Et flertallsvedtak må ikke stride mot andre bestemmelser i sameieloven. Flertallet kan 

ikke sette til side bestemmelsene i saml. § 8 om vedlikehold og flertallet kan heller ikke bestemme 

en annen utgiftsfordeling enn det som er bestemt i saml. § 9. Avvikende regler om vedlikehold og 

utgiftsfordeling krever enstemmighet. Sameieloven er deklaratorisk, se saml. § 1.  

Det viser seg at flere kandidater ikke behandler saml. § 9 men bare § 8. Det er kanskje noe rart at 

kandidatene ikke ut fra oppgaven kommer inn på saml. § 9. Men ut fra formuleringen av spørsmål 

1, kan det nok forsvares at flere oppfatter spørsmålet slik at bare § 8 er relevant. Saml. § 9 må 

drøftes under spørsmål 3, og hvis man der viser at § 9 er forstått, kan det ikke trekkes for ikke å ha 

trukket inn § 9 under besvarelsen av spørsmål 1.  

 

Spørsmål 2: Må sameiet dekke utgiftene til fjerning av gamle lekeapparater og 

gammel sandkasse? 

Det fremgår av oppgaveteksten at lekeapparatene, to husker og en sklie, ikke var trygge nok for 

barn. Heller ikke sandkassen var egnet for barn fordi sanden var forurenset av hunder og katter. 

Selv om de andre beboerne ikke selv har små barn, må de bekoste fjerning av lekeapparater og 

gammel sand. Slik lekeplassen nå fremstår, representerer den en risiko for barn, en risiko som alle 

sameierne er ansvarlige for. Selv om man ikke har egne småbarn, kan det komme barn på besøk og 

nabobarn kan mer tilfeldig ta seg inn på området.  

Konklusjonen er at sameierne må bekoste fjerning av huske, sklie og gammel sand. Dette er en 

utgift som alle må være med å dekke etter saml. § 9 første ledd første og annet punktum. 

 

Spørsmål 3: Forutsett at sameiet må dekke utgifter som nevnt i spørsmål 2, må det da 

også dekke utgifter til nye lekeapparater.  

Spørsmålet er om utgifter til nye lekeapparater er en fellesutgift som alle må være med å betale 

etter bestemmelsene i saml. § 9 første ledd første og annet punktum. Eller må Peder og Kari alene 

må dekke disse utgiftene siden bare de har små barn etter § 9 tredje punktum? 

Da boligfeltet ble anlagt ble det avsatt plass til lekeområdet og lekeapparater oppsatt. Selv om det i 

9 av de 10 boligene ikke lenger bor små barn, er området fortsatt et lekeområde og flertallet kan 

ikke bestemme at det skal benyttes til noe annet. Siden det er et lekeområde, må sameiet også 

bekoste nye lekeapparater til erstatning for de gamle og også dekke utgifter til skifte av sand.  

Også en annen konklusjon kan forsvares, men det avgjørende er hvordan dette begrunnes, se foran 

under spørsmål 1. 

 

Spørsmål 4: Kan Lise og Ole Vold kreve at trampolinen fjernes? 
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Spørsmålet gjelder en sameiers fysiske råderett over sameiet, se saml. § 3. Dette er behandlet hos 

Falkanger på s. 200 – 203. 

Området er en lekeplass og Lise og Ole Vold må tåle at det er lyder fra barn som leker. Barna til 

Peder og Kari må også få lov til å ta med seg lekekamerater og sameierne må tåle at det er lyder fra 

flere barn enn Peders og Karis barn. En fornyet bruk av plassen som lekeplass ligger innenfor den 

rett en sameier, her Peder og Kari, har etter saml. § 3 først ledd første passus. Her heter det: «Kvar 

av sameigarane har rett til å nytta sameigetingen til det han er etla eller vanleg brukt til,..» 

Spørsmålet er om oppsetting og bruk av trampoline går ut over den bruk av lekeplassen som Peder 

og Kari har rett til etter saml. § 3 annet ledd. Her heter det at bruken av lekeplassen ikke skal være 

«uturvande eller urimeleg … til meins for nokon medeigar». Bruken av trampoline kan ikke anses 

som «uturvande», spørsmålet er om bruken er urimelig. 

I vurderingen av om bruken av trampoline er urimelig blir spørsmålet om denne bruken ligger 

innenfor det lekeplassen er «etla eller vanleg brukt til, og til anna som høver med tida og tilhøvet». 

Vurderingen av spørsmålet har paralleller til granneloven § 2 og momenter fra naboretten vil være 

av interesse også for vurderingen av spørsmål 4. Et søk på Lovdata brakte opp bare én nabosak om 

trampoline. Naboen som ville ha trampolinen fjernet, fikk her ikke medhold. 

Trampoline er blitt et svært vanlig lekeapparat for barn og plasseres i mange hager. Å anskaffe en 

trampoline må anses å være i samsvar med «tida og tilhøva» også i sameierettslig forstand.  

Etter min mening kan Lise og Ole Vold ikke kreve trampolinen fjernet. Konklusjonen er imidlertid 

ikke opplagt, og et annet resultat kan være godt begrunnet. Drøftelsen må imidlertid skje innenfor 

saml. § 3. Det er ikke opp til sameiets flertall å bestemme om trampoline kan settes opp eller ikke.  

 

Spørsmål 5: Har eierne av de ti boligene krav på erstatning av veimyndighetene? 

Spørsmålet her gjelder grunneiers rettigheter i undergrunnen. Dette behandles hos Falkanger på s. 

95 -97. Spørsmålet om eiendomsrettens grenser oppad og nedad behandles på forelesningene. 

Også i kursundervisningen vil man være innom dette spørsmål, selv om det ikke er et eget tema slik 

som f.eks. sameie er. Spørsmål 5 omhandler også ekspropriasjon. Dette er behandlet hos Falkanger 

på s. 137 – 148. Ekspropriasjon er også behandlet i undervisningen.  

I det foreliggende tilfellet har de ti boligeierne utnyttet undergrunnen til å hente opp bergvarme fra 

200 meters dybde. Veimyndighetene anfører at boligenes rettigheter under ingen omstendigheter 

går så langt ned i undergrunnen.  

I læreboken slås det fast på s. 95: «Utgangspunktet er enkelt: Har overflateeieren utnyttet 

undergrunnen, kan andre bare ekspropriere seg rett til tilsvarende utnyttelse. Problemet er om 

andre kan legge beslag på (utnytte) undergrunnen når overflateeieren ikke har gjort det.» 
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Her er undergrunnen benyttet til bergvarme, og når det nye veianlegget kutter bergvarme-

«brønnene», må overflateeierne ha krav på erstatning etter vanlige ekspropriasjonsrettslige 

prinsipper, jr. Grl. § 105. 

Vanskeligere ville spørsmålet vært om boligene ennå ikke hadde anlagt bergvarme, men bare gikk 

med planer om det. 

Dette spørsmålet har nok vært vanskelig for mange. Kommer man til at huseierne ingen rettigheter 

har så langt ned i grunnen, er det feil. Man sier gjerne at rettighetene går så langt ned som 

grunneier har praktisk og teknisk mulighet for utnyttelse. Her er det jo godtgjort at huseierne 

gjennom å hente bergvarmen teknisk og praktisk har utnyttet grunnvarmen selv om det er langt 

ned. 

Det viser seg at mange har problemer med å finne grunnlaget for huseiernes krav på erstatning. 

Som nevnt har grunneierne utnyttet sine rettigheter i undergrunnen, og de har krav på erstatning 

etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Noen forankrer drøftelsen i alminnelige 

erstatningsrettslige prinsipper. Det må kunne forsvares på dette trinn i studiet. Men kommer man 

til at huseierne ikke har krav på erstatning er det feil. 

*** 
3. juni 2013 

Kirsti Strøm Bull 

DEL II: Teori 

 

Gjør rede for hva som inngår i et samboeruskifte. 

Litteratur: Lødrup/Asland Arverett 6. utg. Kap. 2.3 og 10.3.  Annen litteratur er Thomas Eeg FAB 

2010 og Torstein Frantzen i LoR 2009. 

 

Oppgaven gjelder omfanget av gjenlevende samboers rett til uskifte.  Grunnvilkårene i § 28 a skal 

ikke behandles, men kan gjerne kort nevnes. Det er også greit å ta med litt historikk innledningsvis. 

I 2008 ble kapittel IIIA tatt med i arveloven. Det ble innført en legalarverett for gjenlevende 

samboer samt en begrenset rett til uskifte. I oppgaven er det bare uskifte som skal behandles, men 

arveretten kan også kort nevnes. Legalarveretten til gjenlevende samboer er høyst begrenset.  Mens 

ektefellen arver en brøk eller minstearven, har samboere i kraft av loven bare rett til 4 ganger 

grunnbeløpet ved dødsfallet. Retten til uskifte vil derfor være langt viktigere for gjenlevende. 

Uskifte. For uskifte er det § 28 c som skal behandles. Ektefeller har formuesordningen felleseie 

eller særeie og retten til uskifte gjelder for hele felleseiet. Samboerne har eneeie eller sameie og 
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uskifteretten gjelder bare for visse aktiva. § 28 c omfatter eiendeler som avdøde eiet.  Siste ledd 

omfatter gjenlevende samboers egne eiendeler. 

Uskifte etter loven. § 28 c inkluderer det som for de fleste vil utgjøre mesteparten av deres formue: 

a) felles bolig og innbo og b) bil og fritidseiendom som tjente til felles bruk for samboerne. Den 

viktigste begrensning er at finansaktiva faller utenfor bestemmelsen. Omfanget av uskifteretten vil 

derfor bero på hvordan samboerne har valgt å plassere sine aktiva. Har de valgt å sette alt i en 

bolig, vil uskifteretten omfatte så godt som hele formuen. Andre velger å bo rimelig og heller ha 

penger plassert i bank eller aksjer. I slike tilfeller vil uskifteretten dermed bli mer begrenset. Om 

flere boliger kan falle inn under bestemmelsen, er vel uklart. Stor praktisk betydning har dette ikke. 

Ofte vil en av boligene da være en fritidseiendom som allikevel faller inn under punkt b). En 

odelseiendom kan antakelig ikke være gjenstand for samboer uskifte, likeså næringsvirksomhet. 

Uttrykket innbo vil vanligvis ikke skape problemer. Loven er ikke begrenset til vanlig innbo. Som 

innbo regnes ikke samlinger av kunst og andre rene investeringsobjekter. Flere biler kan inkluderes 

i uskifteretten hvis alle bilene tjener til samboernes felles bruk. 

I teorien anses det som usikkert om flere fritidseiendommer kan inngå i et uskiftebo. Dersom en 

hytte på fjellet bare tjener som utleieobjekt, faller den utenfor uskifteretten. 

§ 28 d bør nevnes sammen med c). Gjenlevende samboer som sitter i uskifte blir ansvarlig for all 

gjeld som påhvilte avdøde. Dette gjelder også gjeld som ikke har noen tilknytning til aktiva i § 28 c. 

Et eksempel kan være gjeld på en fritidseiendom som ikke har tjent til felles bruk. 

Uskifte utvidet etter testament. I andre ledd i § 28 c gis samboerne rett til å utvide uskifteretten til 

andre eiendeler enn de som er nevnt i loven. Uskifteretten kan således omfatte alt avdøde eiet. 

Retten må fastsettes i testament eller arvingene må samtykke. Livsarvingenes pliktdel er ikke til 

hinder for dette. Forutsetningen for uskifte for samboere er at de har felles barn. Overfor 

særkullsbarn gjelder uskifteretten bare hvis de samtykker. Utvidet rett til uskifte er derfor bare 

aktuelt overfor felles livsarvinger. 

 

Uskifte begrenset etter testament. Etter fjerde ledd kan retten til uskifte begrenses ved testament. 

Kunnskapskravet etter § 7 gjelder også da hvilket er presisert i fjerde ledd. 

 

Gjenlevendes formue. Etter § 28 c siste ledd går visse eiendeler som tilhører gjenlevende inn i 

uskifteboet. Dette er eiendeler som naturlig hører sammen med de eiendeler som vedkommende 

har overtatt i uskifte. To klare eksempler: felles bolig er i sameie og gjenlevende eier halvparten. 

Her går hele boligen inn i uskifte. Innbo. Hver av samboerne vil i praksis eie en del innbo. Når 

gjenlevende blir sittende i uskifte med avdødes innbo, går vedkommendes eget inn i uskifteboet. 

13. juni 2013 

Peter Hambro 
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Avsluttende bemerkninger fra faglig eksamensleder: 

Den samlede oppgaven består av to deler – én praktikumsdel og én teoridel. I 

oppgaveteksten er det antydet en tidsbruk på henholdsvis fire og to timer på det to 

delene. Dette bør i utgangspunktet også være retningsgivende ved sensuren, ved 

vektingen mellom de to delene. Sensuren må imidlertid baseres på en totalvurdering 

av besvarelsen i sin helhet, og det må på sedvanlig vis utøves vanlig godt 

sensorskjønn.  

Det minnes også om at vi her står overfor kandidater som har studert juss i et år ved 

avleggelse av eksamen. At kandidatene er såpass ferske må det selvfølgelig tas 

hensyn til ved sensuren. 

 

Oslo, 13. juni 2013 

Herman Bruserud 

 


