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Sensorveiledning – eksamen JUS1211, Høst 2015 

 

I. Innledning 

Nedenfor finnes sensorveiledninger til de to oppgavene gitt ved eksamen JUS1211 høsten 

2015.  

Erfaringene fra sensuren og diskusjonen på sensormøtet er innarbeidet i veiledningene.  

 

II. Veiledning til del I  

1. Innledning 
 
Oppgaven består av en tradisjonell praktikumsoppgave som tar opp sentrale temaer i faget 
fast eiendoms rettsforhold. 
  
Hovedlitteratur i fast eiendoms rettsforhold er Thor Falkanger, Fast eiendoms rettsforhold, 
4. utgave, Oslo 2011.    
 
En nærmere redegjørelse for læringskravene i faget finnes her: 
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1211/fast-eiendoms-rettsforhold/  
 
Jeg har på vanlig måte verken tatt sikte på noen uttømmende angivelse av hva som kan tas 

opp i besvarelsen, eller å angi et mønster for hva som skal til for å få en god karakter. 

 

2.  Praktikumoppgavens spørsmål  

2.1 Innledning 

Oppgaven består av fire delspørsmål som behandles i den rekkefølge de er gitt nedenfor. 

 

2.2 Spørsmål 1: Har Peder Ås hevdet veirett over gårdsveien? 

Oppgaven reiser et klassisk hevdsspørsmål, og kandidatene bør her ganske raskt finne veien 

til det sentrale rettsgrunnlaget – hevdsloven § 7, jf. §§ 2-6 og § 8. Hevdsloven § 7 fastsetter 

sammen med § 8 vilkårene for bruksrettshevd, herunder for servitutter som veirett. 

Hevdsloven §§ 2-6, som gjelder hevd av eiendomsrett, får tilsvarende anvendelse ved hevd av 

bruksrett, jf. § 7 annet ledd.  

Det er flere spørsmål som kan og bør reises ved behandlingen av hevdsspørsmålet, og 

nedenfor berøres de mest sentrale. På vanlig vis, vil det viktigste ved sensuren være 

kandidatenes evne til å se og reise de relevante problemstillingene. Hvilken rekkefølge 

problemstillingene reises, er mindre viktig. 

Et første spørsmål som det er grunn til å reise er kravene til hevdstidens lengde.  

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1211/fast-eiendoms-rettsforhold/
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Hevdsloven § 8 fastsetter som utgangspunkt at bruk som ikke manifesterer seg i «ei fast 

tilstelling» krever 50 års hevdstid, noe som klart ikke er oppfylt i dette tilfellet. Unntak er 

gjort i bestemmelsens annet punktum for «naudsynt veg», hvor 20 års hevdstid er fastsatt. 

Forutsatt at bruken er tilstrekkelig, så vil 20 år være oppfylt i dette tilfellet – den startet i 

1989, og har foregått i hele perioden frem til 2010. 

Spørsmålet blir således om vi her står overfor en «naudsynt veg».  

Her kan det påpekes at Peder Ås har adkomst til Jammerdalen over skogsbilveien. Av 

oppgaven fremkommer det at denne kun kan benyttes om sommeren, når været tillater det. 

Skal Jammerdalen brukes om vinteren, eller når været ikke tillater kjøring på skogsbilveien i 

sommerhalvåret, må gårdsveien benyttes. Dette tilsier etter mitt syn at lovens vilkår om 

«naudsynt veg» er oppfylt. 

I forlengelsen av dette kan man reise spørsmålet om den bruken som er utøvd er tilstrekkelig 

til å kunne hevde. Det fremkommer av faktum at bruken av gårdsveien har vært begrenset til 

vinterhalvåret, og kun to-tre ganger hver vintersesong (oktober til mars). Utover dette er det 

kanskje ikke særlig mye å hente fra faktumsbeskrivelsen.  

At Peder Ås ikke har hatt et avtalegrunnlag for bruken, fremkommer klart av faktum, og dette 

vil således ikke stenge for hevding av veirett. Man kan for så vidt reise spørsmålet om den 

bruken som har foregått er såkalt «tålt bruk» som i tilfelle vil stenge for hevdserverv.  Faktum 

gir imidlertid ikke mye å spille på her, og det fremkommer heller ikke om bruken har vært 

kjent for grunneieren. Reaksjonen fra grunneieren – Kalle Løvstad – når Peder Ås blir 

stoppet langs veien antyder vel, i seg selv, det motsatte.  

Et sentralt spørsmål som bør reises er om Peder Ås var i aktsom god tro, jf. hevdsloven § 4 

første ledd, jf. § 7 annet ledd. At Peder Ås ikke hadde faktisk kunnskap om de reelle 

forholdene, er etter faktumsbeskrivelsen klart, men det springende punktet er om han har 

vært «så aktsam som han burde etter tilhøva».  

På dette punktet kan det vises til skiltet med teksten «Privat vei til Løvstad gård – 

uvedkommende ingen gjennomkjøring». Skiltets eksistens er imidlertid neppe avgjørende i 

seg selv, hvis man forutsetter at Peder Ås for øvrig hadde grunnlag for å tro at han hadde rett 

til å kjøre på veien. 

Et mulig handlingsalternativ for Peder Ås synes å ha være å sjekke grunnboken til den 

tjenende eiendom – dette ville medført at han ville ha oppdaget at veiretten over 

skogsbilveien var tinglyst, men ikke veiretten over gårdsveien. Dette kunne ha gitt ham en 

foranledning til å reise spørsmålet.  

Av faktum fremkommer det imidlertid at det er Marte Kirkerud som – mot bedre vitende – 

har opplyst at det foreligger et avtalegrunnlag for veirett over gårdsveien. Det umiddelbart 

mest nærliggende – å reise spørsmålet overfor Marte Kirkerud – ville derfor neppe bragt 

Peder Ås ut av den gode tro. Det eneste som derfor synes å kunne ha bragt Peder Ås ut av god 

tro, ville være å pålegge ham å spørre eieren av den tjenende eiendom, Kalle Løvstad. Å kreve 

dette, er etter mitt skjønn å gå langt.   

   

2.3 Spørsmål 2: Har Hans Tastad ekstingvert/utslettet veiretten? 
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For dette spørsmålet fremkommer det av oppgaveteksten at det skal forutsettes at Peder Ås 

har hevdet veirett over gårdsveien.  

Spørsmålet oppgaven reiser er et klassisk spørsmål om det foreligger grunnlag for ekstinktivt 

erverv. 

Kandidatene bør her få frem det rettslige utgangspunktet, det vil si at Hans Tastad ikke 

erverver bedre rett enn sin rettsforgjenger Kalle Løvstad. Det er således Tastads eventuelle 

utslettende erverv som trenger et særskilt rettsgrunnlag. 

Hovedregelen i tinglysingsloven § 20 første ledd vil medføre at Hans Tastads erverv utsletter 

Peder Ås’ erverv, men kandidatene bør raskt finne bestemmelsen i tinglysningsloven § 21.  

Tinglysningsloven § 21 første ledd vil ikke føre til noe annet resultat enn hovedregelen i § 20. 

Av faktumsbeskrivelsen er det på det rene at Hans Tastad ikke kjente til Peder Ås’ veirett, og 

det foreligger heller ingen indikasjoner på at han burde hatt kjennskap til den – Kalle 

Løvstad sa ingenting om veiretten over gårdsveien, og den var heller ikke tinglyst. 

Kandidatene bør imidlertid se at tinglysingsloven § 21 annet ledd, siste punktum løser 

spørsmålet i Peder Ås’ favør. Bestemmelsen innebærer at en hevdet rett vil ha rettsvern 

overfor senere avtaleerverv, uavhengig av tinglysing og pretendentens eventuelle gode tro.  

Konklusjonen blir etter dette at Hans Tastad ikke har ekstingvert veiretten.    

Kjenner kandidatene godt til tinglysingsloven § 21 annet ledd, er oppgaven relativt enkel å 

løse. Det må være fullt ut akseptabelt å gå rett på denne bestemmelsen, og da vil besvarelsen 

bli nokså kort. 

 

2.4 Spørsmål 3: Har de fradelte tomtene veirett over gårdsveien?  

For dette spørsmålet fremkommer det av oppgaveteksten at det skal forutsettes at Hans 

Tastad ikke har ekstingvert veiretten over gårdsveien. 

Spørsmålet henger sammen med spørsmål 4 – her er spørsmålet om veiretten over 

gårdsveien også gjelder til fordel for de tomtene som er fradelt til Jens Ås’ søsken, og i 

spørsmål 4 er spørsmålet hvilket innhold den forutsatte retten for de fradelte tomtene har.  

De kandidatene som kjenner Rt. 2015 s. 120 vil ha god nytte av det, og dommen er inntatt i 

domssamlingen man har anledning til å ta med på eksamen. Den er imidlertid ikke nevnt i 

læremidlene. 

Utgangspunktet for vurderingen må tas i stiftelsesgrunnlaget for veiretten. Da vi her står 

overfor et hevdsgrunnlag, gir ikke dette avgjørende veiledning og løsningen bør også søkes i 

bakgrunnsretten. Spørsmålet har vært behandlet av Høyesterett ved flere anledninger. I Rt. 

2015 s. 120, avsnittene 21 og 22, oppsummerer Høyesterett rettsstillingen på følgende måte: 

«Det er i rettspraksis lagt til grunn at en avtalt veirett under visse forutsetninger også gir rett 

til videre avgivelse ved fradeling av parseller. De ankende parter har særlig vist til en 

prinsipiell dom inntatt i Rt. 1915 s. 20 der det konkluderes slik om dette: 

https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-1915-20
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«Naar intet motsat fremgaar av vedkommende dokument, og ikke særlige forhold 
foreligger, maa formodningen være for, at veiret tilkommer senere utskilte parceller 
...» 

Dette utgangspunktet er senere fulgt opp i Rt. 1968 s. 750 og i Rt. 1973 s.229. I sist nevnte 

dom, som er avsagt etter at servituttloven trådte i kraft, legger Høyesterett til grunn at det 

avgjørende er om en avgivelse av veirett ved fradeling av parseller er «urimeleg eller 

uturvande» til skade eller ulempe for eieren av den tjenende eiendom, jf. servituttloven § 2.» 

Uttalelsene knytter seg til praksis hvor stiftelsesgrunnlaget er en avtale, men har også 

gyldighet hvor veiretten er hevdet, jf. dommens avsnitt 24 flg. Utgangspunktet for vurdering 

bør etter dette forankres i servituttloven § 2.  

Servituttloven § 9 første ledd fastsetter retten til delvis overdragelse, hvor dette tillates om en 

slik overdragelse ikke «fører til annan auke i tyngsla enn det elles var høve til.» Dette bringer 

en over i servituttloven § 2. Hvorvidt kandidatene tar veien via § 9, eller går rett til § 2, kan 

etter min mening ikke spille særlig rolle.  

Faktumsbeskrivelsen gir ikke all verden til vurderingen, og her må en kort drøftelse være 

akseptabelt. I det ovenfor siterte ligger det vel også en viss antydning i at utgangspunktet nok 

er at det er adgang til å gi de fradelte tomtene veirett. Omstendigheter det kan være grunn til 

å berøre i en drøftelse kan blant annet være antallet hytter, avstand mellom gårdstunet og 

veien og utvikling i tråd med «tida og tilhøva». 

  

2.5 Spørsmål 4: Hvis det forutsettes at de fradelte tomtene har veirett over gårdsveien, har 

de rett til å kjøre på gårdsveien hele året?  

Her er spørsmålet hvilket innhold den forutsatte veiretten for de fradelte tomtene har.  

Igjen må utgangspunktet tas i stiftelsesgrunnlaget – dvs. brukshevden. Av oppgaven 

fremkommer det at Peder Ås utelukkende benyttet gårdsveien om vinteren. Bruken som lå til 

grunn for hevdservervet taler dermed, isolert, for at gårdsveien ikke kan benyttes året rundt, 

heller ikke av eierne av de fradelte tomtene. Spørsmålet er imidlertid om dette i seg selv 

berettiget kan legge de endelige rammene for veiretten. Rt. 2015 s. 120 gir også her 

veiledning, da Høyesterett kom til at en hevdet veirett har tilsvarende innhold som om retten 

var stiftet ved avtale. Her vil man også komme over i en vurdering etter servituttloven § 2 – 

dvs. om utnyttelsen er «urimeleg eller uturvande».  

Kandidatene må på sedvanlig vis vurderes ut fra sin evne til å oppstille adekvate 

problemstillinger og behandle disse på en skjønnsom måte med tilpasning til den konkrete 

problemstillingen. I drøftelsen vil – naturlig nok – en del av de samme momentene som er 

aktuelle under drøftelsen i spørsmål 3 kunne være sentrale. 

 

Herman Bruserud 

 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-1968-750
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/rt-1973-229
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1968-11-29/%C2%A72
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III. Veiledning til del II  

1. Innledning 

Oppgaven behandler temaer på tvers av pensum. Pensum vil hovedsakelig finnes i 

Lødrup/Sverdrup: Familieretten 7. utg. fjerde kapittel (s. 106 – 219) og syvende kapittel (s. 

333- 360). Om studentene definerer oppgaven bredere vi også tredje og femte kapittel i 

læreboken kunne være aktuelle.  

Oppgaven setter betydelig krav til oversikt og modning. Ved vurderingen bør det derfor ses 

hen til at studentene dels studerer på første år og dels at de har gått opp til eksamen i det 

kortere høstsemesteret hvilket har medført begrenset tid mellom siste forelesningsrekke og 

eksamen.  

2. Avgrensning av oppgaven mv. 

Oppgaven er en sammenliknende oppgave der studentene skal redegjøre for de likhetene og 

forskjellene som foreligger på dette området. Det må være vesentlig for vurderingen at en slik 

sammenlignende drøftelse gjennomføres. Når det gjelder hva som sammenlignes og hvordan, 

antas det at flere avgrensninger av oppgaven kan være mulige.  

Oppgaven er begrenset til «formuesforholdene». Den bør derfor avgrenses mot inngåelse og 

oppløsning av ekteskap og samboerskap. Det vil imidlertid fremstå som naturlig å omtale 

underholdsplikten i ekteskap og fraværet av en slik plikt i samboerskap.  

Den forklarende parentesen i oppgaveteksten tilsier at en sammenligning av reglene om 

opphør (brudd og død) av samlivet utgår.  

Sensor bør imidlertid søke å akseptere den avgrensningen som studenten har valgt, om 

oppgaven som sådan viser innsikt i hovedspørsmålet.  

3. Oppgavens innholdsmessige del 

 

a. Det vil være å forvente at besvarelsen på et overordnet nivå peker på at en hovedforskjell 

ved den rettslige reguleringen av ekteskap og samboerskap er at det eksisterer en relativt 

detaljert lovgivning spesifikt rettet mot ektefeller, men at det samme ikke eksisterer for 

samboere. Formuesforholdene for samboere reguleres i utgangspunktet av alminnelige 

formuerettslige regler. Det kan imidlertid med fordel pekes på at de domstolskapte reglene 

på området reduserer forskjellene i reguleringen.  

Kandidaten bør imidlertid ikke nøye seg med å behandle spørsmålet allment. Det er naturlig 

å behandle spørsmålet område for område. Rekkefølgen er av underordnet betydning. Det 

kan heller ikke settes krav til at alle temaene behandles sett hen til den tiden som er til 

rådighet. 

b. Det er naturlig å peke på at ektefeller har en formuesordning basert på felleseie eller 

på særeie, mens det ikke er regler om en formuesordning for samboere. Rent faktisk er det 

imidlertid betydelig likheter mellom særeie og «samboereie». I begge tilfeller eier partene sitt 

gjennom samlivet og samlivet påvirker i liten grad eierskapet utover at samlivet i begge 

tilfeller ofte vil føre til sameie i de enkelte aktiva. Sameie kan oppstå på ulike grunnlag, dette 

kan beskrives.  
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c. Verken ekteskapet eller samboerskapet medfører i utgangspunktet noen 

begrensninger i en ektefelles eller samboers rett til å erverve eiendomsrett eller til å råde 

over det hun er han eier, jf. ekteskapsloven § 31 og alminnelig formuerett. 

 

Både ektefeller og samboere kan i tillegg til å erverve eiendomsrett ved direkte bidrag til 

anskaffelsen også erverve eiendomsrett ved såkalte indirekte bidrag, (der ikke annet følger 

av avtale, herunder en stilltiende avtale). For ektefeller hjemles dette i ekteskapsloven § 31 

tredje ledd og rettspraksis, mens hjemmelen for samboere følger utelukkende av rettspraksis. 

Det er et relativt bredt tilfang av dommer på dette feltet, og det bør forventes at studentene 

kan vise til slik praksis. De to sentrale vilkårene for erverv av eiendomsrett på bakgrunn av 

indirekte bidrag er at det har vært et felles prosjekt og at begge har bidratt. De typiske 

formene for indirekte bidrag er husarbeid, pass og stell av barn og betaling av 

forbruksutgifter, jf. Rt. 1978 side 1352 og Rt. 1984 side 497. Selv om det rettslige grunnlaget 

ikke er det samme, vil det i hovedsak være den samme eiervurderingen som foretas i 

samboerskap som i ekteskap. 

 

Det teller videre positivt dersom kandidaten ser at indirekte bidrag bare vil gi grunnlag for 

sameie der det direkte bidraget stammer fra inntekt eller arbeidsinnsats under ekteskapet. 

Om det direkte bidraget består av arv, gave eller midler den ene hadde fra før, vil det som 

oftest fremstå som klart at ervervet ikke kan være muliggjort via indirekte bidrag.  

 

Erverv via låneopptak og direkte og indirekte bidrag til nedbetaling av gjeld, herunder 

stilltiende og forutsetningsvise avtaler, kan man også vente at enkelte studenter tar opp.  

  

d. Ektefeller har av beskyttelsesgrunner begrenset rådighet over felles bolig og innbo 

uten den andres samtykke, jf. ekteskapsloven §§ 32 og 33 og reglene om omstøtelse i § 35. 

Det eksisterer ingen tilsvarende beskyttelsesregler for samboere. 

 

e. Både ektefeller og samboere er selvstendige rettssubjekter og kan ikke stifte gjeld med 

virkning for den andre, jf. ekteskapsloven § 40 og alminnelig formuerett. Også kreditorenes 

dekningsrett er parallell for ektefeller og samboere. Ektefeller har imidlertid en begrenset 

adgang til å inngå avtaler på vegne av begge knyttet til det daglige husholdet og oppfostring 

av barna, jf. ekteskapsloven § 41. En slik lovfestet adgang eksisterer ikke for samboere. Om en 

samboer skal opptre utad på vegne av den andre, krever dette hjemmel i avtale, herunder 

fullmakt.  

 

f. Det eksisterer en betydelig avtalefrihet både i ekteskap og samboerskap. Friheten er 

imidlertid størst i samboerskapet. For ektefeller oppstiller loven enkelte skranker for 

avtalefriheten blant annet mht. hvilke avtaler som kan inngås om formuesordningen. Gaver 

er en ensidig disposisjon som er underlagt enkelte begrensninger for ektefeller, men ikke for 

samboere. Gaver mellom ektefeller - utover de vanlige - må f.eks. skje ved ektepakt for å være 

gyldig, jf. § 50. 

 

Katrine Fredwall 
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IV. Avslutning 

 

På tradisjonelt vis har eksamen bestått av en praktikumsdel og en teoridel, med antydet 

tidsbruk på henholdsvis fire og to timer. Dette bør i utgangspunktet danne grunnlaget for 

vektingen mellom de to oppgavene, men karaktersettingen må uansett basere seg på en 

totalvurdering i det enkelte tilfellet.  

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å minne om at kandidatene vi her står ovenfor 

kun har studert jus i to semestre. Man må derfor ikke stille for høye krav til juridisk modenhet 

eller dybde.  

Oslo, 10. desember 2015 

 

Herman Bruserud 

Faglig eksamensleder 

 


