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1. Hva er eiendomsrett og fast eiendom?  

Begrepet eiendom reguleres ikke i en egen lov, defineres ikke i lov. Men mange lover 

forutsetter at man kan fastlegge hva eiendom er. 

To typer eiendom: Fast eiendom-løsøre.  

Grensen mellom fast eiendom og løsøre har betydning i mange sammenhenger, for 

eksempel i vurderingen av hva som følger med når man kjøper fast eiendom. Hva som inngår 

i pantet når fast eiendom er pantsatt. 

Grensen mellom fast eiendom og løsøre beror på en konkret, skjønnsmessig vurdering.  

Fast eiendom er kort fortalt et stykke av jordoverflaten, og det som er fast forbundet med 

jorden. Selve grunnen, en del av jordoverflaten, sand, grus og mineraler, trær, anlegg og 

bygninger som er fast forbundet med grunnen. 

Fast eiendom kan omfatte både det som er under jorden og oppover i luften. Løsøre er 

andre ting som kan undergis eiendomsrett, men som ikke er fast forbundet med jorden.  

Rt. 2012 s. 1359 Flytebrygger ble regnet som del av den faste eiendommen i skatterettslig 

forstand, og inngikk derved i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt.  

Fra rettshistorien: Fredrik Brandt, Tingsretten efter den norske lovgivningen (1878), 

beskriver eiendomsretten som: ”Det universelle Herredømme over Tingen i dens 

Totalitet." ”En ubetinget, udelukkende og uindskrænket Ret” Litt rettshistorie. Brandts 

tingsrett 1878.  

Store norske leksikon: rettsbeskyttet adgang til å råde over en ting på alle måter som ikke er 

forbudt ved lov eller strider mot rettigheter som ved særlig adkomst er hjemlet andre enn 

tingens eier; den viktigste av alle formuesrettigheter. Rådighetsretten omfatter både 

rettslige disposisjoner (rett til å selge, pantsette osv.) og faktiske disposisjoner (rett til å 

grave, hogge osv.). 

Eiendomsrett innebærer forskjellige former for rådighet. Det er vanlig å skille mellom 

juridisk rådighet og faktisk rådighet.  

Eierens fulle faktiske og juridiske rådighet er bare et utgangspunkt. I realiteten er det veldig 

mange forhold som legger begrensninger på rådigheten.   

Eiendomsretten er negativt avgrenset: Eieren har alle beføyelser (utnyttelsesmåter) som 

ikke er særskilt unntatt.  

Rt. 2012 s. 808 (Fagervollan) Omregulering av et vassdrag førte til at det oppsto nye 

utnyttelsesmåter. Disse tilfalt grunneieren og ikke de som hadde begrensede rettigheter i 

vassdraget.  
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Etablering av eiendomsrett til fast eiendom Ervervsmåter deles inn i tre hovedgrupper: 

Originære – derivative - ekstinktive.  

Originære erverv. Man blir første eier. Okkupasjon.  

Derivative erverv. Man avleder sin eiendomsrett fra en annen, typisk ved kjøp og salg. Men 

også gave, arv, ekstinksjon, hevd, ekspropriasjon 

Ekstinktive erverv. Utslukker opprinnelig eiers rett, uten at denne medvirker 

Løsøre. Dersom rette eier har oppgitt eiendomsretten (dereliksjon), kan andre bli eier ved 

okkupasjon.    

Hittegods: løsøre som er kommet bort fra eieren mot hans vilje og som noen har funnet og 

tatt til seg, jfr. lov om hittegods av 29. mai 1953. Eieren taper ikke uten videre 

eiendomsretten til tingen når han mister den; hittegods er ikke herreløst gods.  

Opphør av eiendomsrett til fast eiendom I hovedtrekk kan eiendomsretten opphøre på 

samme måte som den etableres: Salg, gave, arv, ekstinksjon, hevd, ekspropriasjon. Den 

andre siden av det å etablere eiendomsrett er at noen andres eiendomsrett som regel 

opphører samtidig. 

Eiendomsenheten.  Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 17. juni 2005 nr. 101. 

Trådte hovedsakelig i kraft i 2010. 

Ordet matrikkel betyr register.  Matrikkel definert i lovens § 3: landet sitt offisielle register 

over fast eigedom, og under dette bygningar, bustader og adresser. 

Matrikkelloven § 1: ”ensartet og pålitelig register”. Feilkilder? 

Matrikkelenheter, § 5. Eiendomsenheter som kan registreres. Først og 

fremst ”grunneiendom”. Legg merke til at denne bestemmelsen ikke sier noe om hva fast 

eiendom er, eller hvor grensene går. ”Så langt privat eiendomsrett strekker seg etter 

alminnelige regler…” 

Grunneiendom angis ved gårdsnummer og bruksnummer. Gården er den opprinnelige 

enheten.  

Gårdsnummer, nummer som sammen med bruksnummer og kommunenavn identifiserer en 

fast eiendom. Ved oppdelinger får hovedbølet (stamfaren) betegnelsen bruksnummer 1 og 

de fradelte eiendommer får det laveste, ledige bruksnummer. 
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2.  Fast eiendoms grenser 

Rettslig grunnlag for eiendomsgrenser: Først og fremst stiftelsesgrunnlaget for 

eiendomsretten. Den rettslige begivenheten som etablerte eiendomsretten, må tolkes. 

Kjøpsavtale, arv, hevd, ekspropriasjon osv. Oppmålingsforretning, matrikkelloven § 33. 

Utgangspunkt for eiendomsgrenser: avtalefrihet 

Litt rettshistorie. Forarbeider til en lov som aldri ble noe av. NOU 1988:16 Rådsegn 14 

Eigedomsgrenser og administrative inndelingsgrenser . Var ment å kodifisere – lovfeste – 

gjeldende rett. Dokumentet gir derfor god oversikt over den ulovfestede retten. Vær 

imidlerid oppmerksom på dokumentets rettskildemessige betydning.  

Eiendomsgrenser faller i to kategorier: Mellomgrenser (nabogrenser) – yttergrenser (utover 

i havet, mot fritt midstykke i innsjøer, ned i bakken, opp i luften. Forskjellige regler om 

grenser for disse kategoriene.  

Mellomgrenser på land Utgangspunktet er en tolkning av stiftelsesgrunnlaget, avtale 

mellom partene, oppmålingsforretning eller lignende. Matrikkelloven § 3.  

Nye grenser: Plan- og bygningsloven § 26-1, Matrikkellov §§ 15 0g 16  

Mellomgrenser i vassdrag Vassdragsloven 1940 §§ 2-4 – hvis ikke annet følger av særlig 

hjemmel.  Avtalefrihet. 

Forskjellige regler avhengig av om eiendommene ligger på hver sin side eller på samme side 

av elva eller vannet. Eiendommer på hver sin side av elv eller bekk, § 2, grensen følger 

djupålen. Eiendommer på hver side av innsjø, § 3, grensen går slik at hvert sted på bunnen 

tilhører den landside som det nærmest er en fortsettelse av. En forlengelse av djupålregel. 

Grensen følger midtlinjen hvis det ikke finnes noe dypeste punkt. 

Eiendommer på samme side i et vassdrag, § 4. 

Mellomgrenser i sjøen Avtalefrihet. Vassdragsloven gjelder ikke i saltvann. Men de 

ulovfestede reglene følger de samme prinsippene, med middels vannstand som 

utgangspunkt.  I Norge er største tidevannsforskjell ca 2 meter (Nord-Norge).   

Yttergrenser mot undergrunnen Ulovfestede hovedregel: Overflateeieren eier så langt ned i 

grunnen som han har praktisk interesse av.  

Rt. 1998 s. 251  Skråboringsdommen:  Grunneier boret etter vann fra sin eiendom, vel fire 

meter fra grensen til naboeiendom. Vann ble funnet på 116 meters dyp. Som følge av en viss 

skråboring ble nabogrensen krysset på 13 meters dyp, og vannuttaket lå 28 meter inne på 

naboens eiendom. Naboens krav om erstatning førte ikke frem. Det ble lagt til grunn at en 
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grunneier hverken kan kreve eiendomsrett eller eksklusiv rådighetsrett til 

grunnvannsressurser i slik dybde som det her var tale om. 

Vannressursloven § 44 Ny regel fra 2000 som gjelder grunnvannsressurser. 

Yttergrenser oppover i luftrommet:  Luften som sådan er eierløs. Men grunneieren kan ha 

rett til å utnytte vindkraften – på samme måte som vannkraften.   

Rt. 2011 s. 780 Vindmøller på Jæren. Det var ikke inngrep i eiendomsretten at naboen 

mistet mulighet til å utnytte vindkraften.  

Yttergrenser i vassdrag Problemstillingen er aktuell i innsjøer med fritt midtstykke. 

Rt. 1951 s. 417 (Bygdin og Tyin) Vurdering av fritt midtstykke i to store innsjøer.  

Vannressursloven § 17 Rådigheten over fritt midtstykke 

Yttergrenser sjø. Prinsipal hovedregel: Marbakken, der bunnen begynner å falle bratt. Kan 

være nær eller langt fra land. Subsidiært ved to meters dyp. 

Rt. 2011 s. 556 (Spellsundet) Der det er brådypt med land, strekker den private 

eiendomsretten seg ikke utover i sjøen. Avgjørelsen kritisert av Erlend Baldersheim, Jussens 

venner 2011 nr. 5, ”Eigedomsrett og Høgsterett på djupt vatn” 

Strandretten. Den som er grunneier ved sjøen, har visse tilleggsrettigheter utenfor 

eiendomsgrensen som med en samlebetegnelse kalles strandretten.  

Rt. 1985 s. 1128 (Rugsund) Oppdrettsanlegg utenfor eiendomsgrensen krenket ikke 

eiendomsretten til eierne på land. Ingen fortrinnsrett til utnyttelse utenfor eiendomsgrensen.  

Rt. 2005 s. 1577  (Florø havn) Vern om utfyllingsretten.  
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3. Sameie 

Typer sameie. Fritt/bundet. Bundet sameie er tilfeller der noen eier en formuesmasse 

sammen, for eksempel i et ansvarlig selskap, et uskiftet dødsbo eller uoppgjort  

Selskap når det er betydelig felles opptreden for å utnytte fellesformuen. Momenter for å 

avgjøre når det er selskap og når det er tingsrettslig sameie, Falkanger s. 196, som siterer 

Brækhus og Hærem: Omfanget av forpliktelser overfor tredjemann, heftelsesform utad 

(juridisk person), den enkelte sameiers adgang til å forplikte de øvrige. 

Andre sameieformer Blant annet: Eierseksjonssameie, reguleres av eierseksjonsloven. 

Bygdeallmenning, reguleres av bygdeallmenningsloven. 

Hvem kan være sameiere? Fysiske personer, det offentlige, stat og kommune, selskaper, 

stiftelser, foreninger, sameier osv. 

Etablering av sameie. Sameie kan oppstå på mange måter, noen typetilfeller: Avtale, gave, 

arv, uskiftet bo, særlig lovhjemmel: vannressursloven § 44, ekteskapsloven § 31 annet ledd, 

sammenblandingssameie (Frostating lagmannsrett 5. mai 2012 LF-2011-195493). 

Sameieloven, loven som regulerer de tingsrettslige sameiene.  Loven er fravikelig. Men 

lovens bestemmelser kan supplere uklare avtaler.  Avtale og særleg rettshøve i § 1 annet 

ledd skal forstås vidt. Man kan legge vekt på andre bevismomenter, for eksempel partenes 

opptreden. Noen av bestemmelsene kan ikke fravikes, for eksempel bestemmelsen om hva 

som skal skje med en som misbruker rådigheten sin.  

Partsforholdet Fastlegges ved en tolkning av stiftelsesgrunnlaget. Kjøpesummen kan være et 

moment. Etterfølgende opptreden. Har utgifter og inntekter vært fordelt likt? Tolkning av 

testament, osv. 

§ 2 deklaratorisk hovedregel om partsforholdet. Ingen rettferdighetsregel. I ekteskaps- og 

samboerforhold hvor det konstateres sameie, er det er sterk presumsjon for likerett.  (Til 

illustrasjon: Frostating lagmannsrett 5. mai 2012 LF-2011-195493). 

Skatteskyld. Spesialregel om partsforhold i § 2 annet ledd for sameieandeler som hører til 

registrerte grunneiendommer, og partsforholdet ikke er kjent.  

Realsameie Sameiepart som hører til en bestemt eiendom. Også praktisk i byene, for 

eksempel sameieandel i parkeringsplass eller friareal. Sameieloven bruker ikke begrepet 

realsameie, men loven har flere spesialregler for ” Part som ligg til fast eigedom”. Poenget er 

at en slik realsameieandel ikke skal kunne skilles fra hovedeiendommen.  

Sentralt moment for å avgjøre om det foreligger realsameie er om sameieparten avhjelper 

en mangel ved hovedeiendommen. Til illustrasjon: Frostating lagmannsrett 27. februar 2012 
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LF-2011-100887. Sameiepart i naust ble ikke regnet som realsameie. Det var 31 hytter i et 

område med 4-5 naust.  

Rådighet over sameieparten. Utgangspunkt: Stiftelsesgrunnlaget.  Relativt stor avtalefrihet, 

selvsagt innen rammene av annen lovgivning.  

Faktisk (fysisk) og rettslig (juridisk) rådighet. Sameieloven § 3. Begrensninger av hensynet til 

medeiere: Kvalitative og kvantitative begrensninger.  

Faktisk rådighet: Uturvande eller unødvendig til skade eller ulempe, beslektet med 

tilsvarende formuleringer i servituttloven § 2 og naboloven § 2.  

• Tolking av stiftelsesgrunnlaget 

• Sameieloven § 3 

• Etla til 

• Vanlig brukt til 

• Annet som passer med ”tida og tilhøva” 

• Innenfor eierandelen 

• uturvande eller urimeleg er til meins for nokon medeigar? 

• Konklusjon?  

Omsorgsplikt § 8, omtrent som når man låner en ting av andre. Henvisning fra § 3? 

Bruksdeling, § 14 

Rettslig rådighet, spørsmål om retten til salg, bortleie, pantsettelse. Utgangspunkt: 

Stiftelsesgrunnlaget. Rådigheten kan som ved bruken fremgå forutsetningsvis. Samboere 

som kjøper leilighet sammen: Skal ikke kunne leie ut sin andel til hvem som helst. 

Retten til Salg § 10, mottrekk: de øvrige har forkjøpsrett § 11.Løysingsrettsloven § 8 om 

forkjøpsrett ved overdragelse til nærstående. Hovedregelen om rett til salg gjelder ikke 

realsameie. Delvis avhendelse? I utgangspunktet greit. Men kan føre til økt belastning på 

eiendommen slik at tålegrensen overstiges.  

 Utleie? § 12. Utleie utløser innløsningsrett. Unntak for midlertidig utleie. Delvis utleie må 

også være lov etter denne bestemmelsen. Men stadig utleie av mindre deler for kortere 

perioder kan medføre en belastning som gjør at den generelle tålegrensen er overskredet, at 

utleien er urimelig til ulempe etter § 3.  

Pantsettelse av sameiepart, panteloven § 2-1.  
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Rt. 1967 s. 920 (Hålandsdalen): Noen sameiere oppførte en hytte i sameiestrekning og ga en 

person utenfor sameiet og hans livsarvinger bruksrett til hytten som feriested. Dette ble 

akseptert å ligge innenfor sameiernes juridiske råderett.  

Rt. 2011 s. 153 (Movik) Overdragelse til nærstående. Misbruk av sameiepart. Høyesteretts 

flertall kom til at kravet om utløsning av sameieparten ikke kunne gjøres gjeldende når 

parten var overdratt. De øvrige sameierne kunne ikke benytte forkjøpsrett fordi 

sameieparten ble overdratt til nærstående, jf. sameieloven § 11 første ledd andre punktum. 

Løysingsrettslova §§ 10, 11, 12 Forhåndstilbud, den som ønsker å selge kan gi 

forkjøpsrettshavere forhåndstilbud. Akseptfrist to mnd. Ved avslag kan sameieren selge 

innen to år til samme eller høyere pris. Den som ønsker å benytte forkjøpsretten må i 

utgangspunktet gjøre kravet gjeldende innen 6 måneder. 

Forkjøpsrett til hvilken pris? Sameiel. § 10 jf. løysingsl. § 19. Utgangspunkt: Rett til å tre inn i 

avtalen. Salg til åpenbar underpris. 

Utgifts- og inntektsfordeling i sameieforhold. Husk den generelle omsorgsplikten i § 8. § 9: 

Nødvendige utgifter – Deles etter eierbrøk, den vanlige vedlikeholdsplikten. Objektiv 

vurdering. Noe man må være med på selv om man ikke har lyst, eller kanskje ikke råd. 

Vanlige utgifter – Etter eierbrøk, forutsatt nytte for alle.  

Andre utgifter – Fordeles etter hvem de kommer til nytte. For eksempel Oppussing av en del 

som etter avtale bare disponeres av den ene. 

Flertallsvedtak, sameiel. § 4. begrunnelse. Vilkår: § 7 – Flertall?, § 4,1   etla til?, § 4,1  skikka 

til?, § 4,2 gjør tingen til ”noko anna”?, § 4,3  Urimelig fortrengsel? 

Rt. 1999  s. 146 (Strøm skog), eksempel på flertallsvedtak i et sameie.  

Misbruk av sameierådighet, bestemmelsens formål.  

Rt. 1980 s. 215 (Notodden). To brødre kjøpte i 1944 et dårlig lydisolert hus. Avtalte eksklusiv 

bruksrett til hver sin etasje.  Den ene flyttet ut og leide ut sin part til skoleelever. Den andre 

krevet utløsning etter § 13 på grunn av rådighetsmisbruk (utleievirksomheten) og fikk 

medhold.  

Rt. 2011 s. 153 (Movik). Det aktuelle misbruket besto i manglende samarbeid. 

Oppløsning, § 15 Begrunnelse for bestemmelsen. Sameiernes behov for å kunne komme seg 

ut av fellesskapet. Oppløsning skjer prinsipalt ved fysisk deling. Dersom dette ikke er mulig, 

skjer oppløsning ved salg etter reglene om  tvangssalg. Til illustrasjon: Frostating 

lagmannsrett 16. januar 2012, LF-2011-206414. 
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4. Servitutter 

Begrenset bruksrett til andres eiendom. Ordet har latinsk opprinnelse: å tjene (engelsk: to 

serve).  Servitutter er en form for funksjonell deling av eiendomsretten.    

Tjenende eiendom: Eiendom som er påheftet en servitutt. 

Herskende eiendom: Eiendommen som kan benytte en servitutt på en annen eiendom.  

Servituttloven fra1968: Fravikelige bakgrunnsrett 

Servituttloven § 1, Særretter ( i motsetning til for eksempel allemannsrett eller 

allmenningsrett), grunnbyrde, einskilde slag bruk (bestemt bruk), gjelder  faktisk bruk, ikke 

rettslige disposisjoner.  

Servituttyper Servitutter kan deles inn eller kategoriseres på forskjellige måter.  

Positive servitutter Rett til faktisk bruk. Negative servitutter Rett til å forby bruk. For 

eksempel villaklausul, utsiktsservitutt 

Inndeling etter faktisk bruk: Tilegnelsesservitutter, retten til å ta noe (Jakt, fiske, rett til å 

hugge juletre, grus og sandtak, steinbrudd). Bruksservitutter, gå, kjøre, parkeringsplass, 

bryggeplass, opplagsplass for båt om vinteren, retten til å ha campingvogn stående, retten til 

mastefeste for mobilmast. Rett til utvidet bruk av egen eiendom. Avtale om at man får lov å 

gjøre noe som ellers er i strid med naboreglene. Rett til å forby virksomhet på andres 

eiendom (negativ servitutt) 

Tidsbegrensede/varige servitutter Til illustrasjon: Agder lagmannsrett 13. juni 2012, LA-

2011-160376. Hytteeiere inngikk avtale med eieren av et nærliggende småbruk om 

båtplasser og veirett.  Avtalen ble tinglyst noen år senere. Ny eier av småbruket sa i 2009 

opp avtalen. Hytteeierne fikk imidlertid medhold i at ut fra en tolkning av avtalen medførte 

den en varig servitutt for hytteeierne, inkludert adkomstrett til vika ved ferdsel over 

småbruket.  

Personlige/reelle servitutter Realservitutt – Følger eiendom, på samme måte som 

realsameie.  Personlige servitutter følger en bestemt person. Strengt personlig servitutt – § 

9(3) som skal dekke et personlig behov. I tvilstilfeller gjør man som ved realsameier og 

vurderer om servitutten avhjelper en mangel ved den herskende eiendommen.  

Stiftelse av servitutter Aktuelle stiftelsesgrunnlag: Avtale, testamentarisk bestemmelse, 

hevd, ekspropriasjon, jordskifte.  

Lovbestemte grenser for stiftelse av servitutter. Formål med begrensningene. Laks- og 

innlandsfiskeloven § 19 første ledd, viltloven § 28 annet ledd, servituttloven §§ 11-16. 
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Servitutters innhold Utgangspunktet for å fastlegge servitutters innhold er å tolke 

stiftelsesgrunnlaget. Hvis servitutten er etablert ved hevd, vil den hevdsbruken være 

avgjørende. Avtalen må tolkes i lys av alle de omstendighetene som fantes da avtalen ble 

inngått. Ble det betalt vederlag? Er rettighet gitt ved velvillighet eller basert på vennskap kan 

det tale mot å tolke rettigheten utvidende på et senere tidspunkt. Ikke 

hensiktsmessighetstolkning. Men interesseavveiing. 

Servituttens innhold kan deles inn i kvalitativ/kvantitativ rådighet. Kvalitativ – hva slags 

type rettighet? Kvantitativt, hvor mye?  

Servituttloven § 2 Den fravikelige bakgrunnsregelen. Denne brukes til å fastlegge 

servituttens innhold der stiftelsesgrunnlaget ikke gir noe klart svar. Formuleringen er 

beslektet med naboloven § 2 og sameieloven § 3.  

Skade og ulempe Alternative vilkår. Skade betyr fysisk skade. Noe som kan påvises.  

Urimelig eller uturvande. Alternative vilkår. Skaden eller ulempen skal være urimelig eller 

unødvendig. Kvalifiserende moment.  

Hjelpekriterier for urimelig. Ikke selvstendige vilkår.  

Formålet (etla til) 

Tida og tilhøva. Ikke meningen at servituttens innhold skal fikseres en gang for alle. Det 

finnes også regler for å omgjøre en servitutt slik at den får et annet innhold, såkalt 

Omskiping, §§ 5-8. Det at det finnes en slik ordning i loven taler mot at man går alt for langt i 

å tolke servitutten til bruk for nye utnyttelsesmåter.  

Hensynet til naturmangfoldet på stedet. Tilføyd loven i 2009.  

Enebruk, sambruk, overføring, utskillelse/oppdeling av flere parseller gnr, bnr 

Særlig tolkningsspørsmål er om servitutten gir enerett, eller om man må finne seg i å dele 

med andre? 

Overføring til en eller flere. § 9 første ledd Hovedregel om fri overdragelsesrett. Også lov 

med delvis overdragelse, forutsatt at den samlede belastningen ikke går utover det man 

ellers ville hatt rett til. Oppdeling av flere bnr. Følger rettigheten med på de utskilte 

parsellene? Tolkning av stiftelsesgrunnlaget. I utgangspunktet tillatt. 

Forkjøpsrett, § 10 

Særlig om ferdselsrettigheter Tolkning av ferdselsrettigheter er en stor gruppe innen 

servituttretten. Kan rettighetshaveren bearbeide traseen? Er traseen fastlagt? Hyppigst 

tilbakevendende tolkningsspørsmålet er om ferdselsrett/adkomstrett også inkluderer bil? 
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Rt. 1924 s. 583 Solbakken. Høyesterett uttalte: ”En veirett uten rett til bilkjøring ville i våre 

dager blitt regnet som ufullkommen og utilfredsstillende for de aller fleste eiendommer.” 

Rt 1937 s. 355 Skedsmo. Gammel veirett til gårdsbruk ga etter hvert rett til kjøring med 

lastebil. Gårdsbruket var for lite. Lastebilkjøringen var nødvendig bierverv. 

Rt. 1968 s. 695 Deinboll  Tre gårder felles vei som gikk over alle eiendommene. Kunne en av 

servitutthaverne gi 36 utskilte hytteparseller samme rett til bilkjøring? I dette tilfellet var 

økningen i belastningen for de andre for stor.  

Rt 1957 s 1435 Langøya, Stokke Ferdselsrett etablert med hjemmel i reglene om alders tids 

bruk. Ferdselsrett til fots samt rett til å føre dyr. Ikke ferdselsrett med hest og vogn eller bil.  

Agder lagmannsrett 21. juni 2012, LA-2011-177679, Lagmannsretten aksepterte at veiretten 

for en campingplass var akseptabel med en økning fra 100 til 450 campingvogner, men at 

tålegrensen da var nådd. 

Gulating lagmannsrett – 9. oktober 2012 - LG-2011-110956 Omfanget av veirett til 

naustparsell. Reguleringsplan åpnet for etablering av småbåtanlegg for inntil 75 båter og 

parkeringsplasser for inntil 25 biler på naustparsellen. Lagmannsretten kom til at at en slik 

bruk av veien var urimelig til skade og ulempe for den tjenende eiendommen. 

Omskiping Liberal tolkning av stiftelsesgrunnlaget kan løse mye, og partene kan inngå nye 

avtaler, men noen ganger trenger man mer hjelp. §§ 5 og 6 bestemmelser om omskiping, 

omlegging.  

Mulighetene, § 5 Flyttet, fastlagt eller omskipa på annen måte. 

Mer omfattende omskiping, § 6 Omskiping også der den nye ordningen ikke vil være like 

god for motparten. Mye om å gjøre. Fordelene vesentlig større enn ulempene. Vederlag. 

Avskiping § 7 Dersom en tilfredsstillende ordning ikke kan oppnås gjennom omskiping, kan 

hele servitutten avskaffes etter reglene om avskiping. Vilkår: klart mer til skade enn gagn, 

problemet ikke kan løses ved omskiping. 

Flere regler om omskiping og avskiping servituttloven § 8 og § 18 annet ledd 

Misbruk § 17 Varig, ikke enkeltstående hendelse. Formuleringen i servituttloven § 17 er nok 

skrevet med tanke på positive servitutter (feks en veirett), men gjelder også for de negative 

servituttene (feks byggeforbud). Erstatning kan altså være aktuelt både hvis grunneieren 

misbruker sin rådighet over eiendommen (slik tilfellet var i Rt 2011 s 228), samt når 

servitutthaveren misbruker sin begrensede rettighet.  

Opphør Vanlige rettstiftende begivenheter avtale, ekspropriasjon. tidsbegrensning utløper, 

innehaveren av personlig servitutt dør, avtale, konfusjon (rettighet og plikt kommer på 

samme hånd) 
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Negative servitutter Retten til å hindre virksomhet på annen eiendom. Skille ut tomter, sikre 

at de ikke blir bebygget industrielt, slik at man plutselig får en fabrikk som nabo, sikre utsikt, 

sikre ensartet bebyggelse. Problemstillingen: Kan private parter med slike avtaler binde eller 

begrense myndighetenes mulighet for utbygging og samfunnsutvikling?  

Negative servitutter og reguleringsplaner 

Rt. 1995 s. 904 (Gjensidigebygget) - Negative servitutter falt bort når konkurrerende 

reguleringsplan realiseres. 

Rt. 2002 s. 145 (Bortelid) - Negative servitutter falt ikke nødvendigvis bort når 

konkurrerende reguleringsplan realiseres. 

Rt. 2008 s. 362 (Naturbetong) Negative servitutter faller ikke bort ved regulering eller 

utbygging. 

Rt. 2011 s. 228 (Naturbetong II) Utbygging i samsvar med offentlig byggetillatelse kan være 

et brudd på en negativ servitutt, og medføre erstatningsansvar overfor servitutthaveren. 

Plan- og bygningsloven § 21-6 privatrettslige forhold: ”Eventuell tillatelse etter denne lov 

innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold.” 
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5. Naborett 

Naboloven fra 1968 Bygger blant annet på rettpraksis etter naboloven fra 1887. Regler med 

lange tradisjoner. 

Fra forarbeidene: ”Bygningslova grip inn på mange område i granneretten med 

offentlegrettslege føresegner som gjeld ved sida av dei privatrettslege føresegnene i 

grannelova.”  

Fravikelig Ikke bare uttrykkelig avtale, men også en underforstått aksept kan være forhold å 

bygge på.  

For rådigheten over fast eiendom i våre dager er også plan- og bygningsloven særlig viktig. 

Plan- og bygningsloven § 1-6 definisjonen av tiltak 

Plan- og bygningsloven § 20-1 tiltak som krever søknad og tillatelse  

Hva hvis man har søkt og fått slik tillatelse, er tiltaket likevel ikke nødvendigvis lovlig overfor 

naboene. 

 Nabobegrepet Alle eiendommer som påvirkes av skade eller ulempe fra en annen eiendom 

regnes som naboer i nabolovens forstand. Også selv om de ligger et stykke fra hverandre.  

Grensene for det lovlige, naboloven § 2  

Skade eller ulempe Inngangsvilkåret. Skade= fysisk skade, noe som er konstaterbart. Det 

følger av Høyesterettspraksis at også personskade omfattes. 

Ulempe, støy fra flyplass, lukt fra fabrikk, trafikk til og fra et kjøpesenter. Annet punktum. At 

noe regnes for farlig kan også være en ulempe, for eksempel hvis det er sannsynlig at det 

kan føre til skade på eiendom eller person. Økonomisk tap er ikke noe krav. 

Uturvande Samme type vurdering som finnes i servituttloven § 2 og sameiel § 3.  Uturvande 

= unødig, unødvendig. Alternativt til urimelig. Tilstrekkelig at ett av dem er oppfylt. Ulemper 

fra handlinger som ikke har noe nytteformål vil kunne være unødvendige. Skade eller 

ulempe som på føres bare i sjikanehensikt vil være unødvendige.  

Rt. 1969 s. 757 Sandvika Gjestgiveri Anleggsstøy var unødvendig ulempe fordi det kunne 

vært forebygget/utbedret ved valg av andre tekniske løsninger. Dommen er imidlertid ikke 

konkret på hvilke tekniske løsninger man her så for seg, og hva det ville kostet.  

Rt. 1971 s. 378 Søndre Fjeldstad  Luktproblemer fra storproduksjon av gris. Høyesterett 

drøftet teknisk mulige løsninger for å avhjelpe ulempene, herunder alternativ plassering av 

grisefjøset. Konkluderte med at virksomheten var lovlig og at plasseringen av fjøset ikke var 

brudd på naboloven. 
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Rt. 1972 s. 142 Jernverket i Mo i Rana  Spørsmål om plikt til å installere renseanlegg. 

Høyesterett vurderte at med de tekniske og økonomiske problemene jernverket hadde, var 

det forsvarlig å vente noen år med valg av rensemetode. Fabrikken jobbet hele tiden med 

spørsmålet. Renseanlegget ble også forsinket av årsaker fabrikken ikke kunne gjøre noe med. 

Dissens. 

Urimelig. Det praktisk viktigste vilkåret i naboloven § 2.  Til hjelp i urimelighetsvurderingen 

har loven oppstilt hjelpekriterier i annet og tredje ledd, ikke selvstendige vilkår. Momentene 

skal drøftes, men trenger ikke oppfylles.  

Forarbeidene presiserer at dette med tekniske og økonomiske muligheter skal vurderes 

etter en objektiv norm. Poenget her er at tiltakshaveren ikke skal være nødt til å gjøre hva 

som helst for å minimere ulempene.   

Hensynet til naturmangfoldet. Da naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009, ble det samtidig 

gjort endringer i naboloven. Om denne endringen står det i forarbeidene til 

naturmangfoldloven, Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) s. 457: ”Hva som anses å ha nevneverdig 

betydning for naturmangfoldet på stedet, må avgjøres konkret i den enkelte sak.”   

Ventelig. Hjelpemoment. En forventet samfunnsutvikling vil som regel ikke være i strid med 

naboloven. Ventelig er det som sannsynligvis kommer til å skje. Ventelig er derfor ikke helt 

det samme som påregnelig.  

Rettspraksis om ventelighetsvurderingen, flyplasser:  

Rt. 1973 s. 1193 Bodø – Bosettelsestidspunktet 

Rt. 1974 s. 524 Fornebu – Stortingsbeslutning om bygging av flyplass 

Rt. 1977 s. 1155 Flesland  - Også den som arver, må akseptere eksisterende ulemper.  

Rt. 1982 s. 588 Kjevik – Vurderingstidspunkt: Regjeringens fullmakt til å velge sted  

Rt. 2006 s. 486 Gardermoen – Overgang til hovedflyplass var upåregnelig 

 

Rt. 2011 s. 780 Vindmøller på Jæren Var ikke i strid med naboloven. Legg merke ti at det var 

gitt konsesjon/tillatelse og vindmøllene var bygget. Søksmålet fra naboen kom etterpå.  

Naboloven § 2 fjerde ledd nærføringsulemper Sikkerhetsventil, der noen blir sittende med 

store ulemper uten erstatningsrettslig vern etter hovedreglene, typisk fordi tiltaket regnes 

som ventelig. Leddet ble tilføyd bestemmelsen i 1989. Bakgrunnen var et lovarbeid for å 

utvikle reglene om erstatning som følge av forurensningsskade.  
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To vilkår: Tiltaket må gi utslag i bruksforholdene, typisk at huset blir ubeboelig. Tiltaket 

rammer utelukkende eller i særlig grad rammer en begrenset krets. Denne begrensede 

kretsen kan godt være mange, men de skal klart kunne identifiseres, og de ekstraordinære 

ulempene skal klart kunne tilbakeføres til dem.  

Rt. 2002 s. 1080 Trekantsambandet En viktig avgjørelse for anvendelsen av naboloven § 2 

fjerde ledd. Feriestedet til en verkstedklubb lå like ved en av de store trafikkmaskinene i 

dette anlegget. Høyesterett understreket at fjerde ledd er en sikkerhetsventil og en snever 

unntaksregel, og det ble ikke tilkjent erstatning.  

I Rt. 2006 s. 486 Gardermoen oppsummerte Høyesterett bestemmelsen slik: Er ulempen 

ventelig, må man over en svært høy tålegrense for å tilkjenne erstatning.   

Betydningen av nabovarsel, plan- og bygningsloven § 21-3. 

Retting, naboloven § 10 Plikt til å bringe tiltaket under tålegrensen, men heller ikke lenger. 

Noen av ulempene kan derved fortsette. Unntak fra retteplikt 

Erstatning, naboloven § 9 Kan forholdet ikke rettes, har den krenkede parten krav på 

erstatning for sitt økonomiske tap. Hensyn: Det er ikke slik som i servitutt- og sameieretten, 

at man kan bli kvitt parten som misbruker sin rett. Naboen kan ikke pålegges å flytte 

Naboens trær Spesialbestemmelse i naboloven § 3, som suppleres av den alminnelige 

regelen i § 2.  

Vilkårene: nemndande om å gjera for eigaren - nevneverdig . Objektiv vurdering. Både 

økonomiske og ikke-økonomiske hensyn hensyn kan inngå i vurderingen. Flere momenter er 

om trærne gir ly for vind, hindrer innsyn, representerer en estetisk verdi. Produktiv skog eller 

at treet er et grensemerke er eksempel på trær det vil være om å gjøre for eieren å beholde.  

”naturmangfaldet på staden” Fra forarbeidene: ”Det kan f.eks. være treet i seg selv som er 

spesielt i forhold til de artene eller eksemplarene som ellers forekommer i området, eller 

treet kan ha en viktig funksjon for annet biologisk liv i området, f.eks. slik tretopper har for 

måltrost, eller som reirplass for en sjelden fugleart. Også hensynet til naturmangfoldet i 

kulturlandskapet vil være sentralt.” 

Særlig ulempe. Krav til kvalifiserende forhold (ulempe er ikke nok i seg selv). Eksempel på 

særlig ulempe: at treet kan velte. 

”nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på”. Avstanden til eiendomsgrensen eller 

bebyggelsen er ikke nødvendigvis avgjørende.  

Tredjeparten av treets høyde. Er treet 3 meter høyt, må det stå 1 meter fra. Er det 15 meter 

høyt, må det stå 5 meter fra. 
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6. Hevd 

Hevd, er rettsregler som gjør at man gjennom langvaring bruk i god tro kan bli eier av fast 

eiendom eller løsøregjenstander, selv om man opprinnelig ikke var eier. 

Hevd er et stiftelsesgrunnlag for eiendomsrett og begrensede rettigheter. Hevd hører til de 

ekstinktive ervervsformene, der opprinnelig eiers rett blir slukket. 

Hensyn bak hevdsinstituttet: Den sentrale begrunnelsen for hevdsinstituttet er likevel å ikke 

rive opp etablerte forhold. Men eiendomsrett går som den store hovedregel ikke tapt ved 

passivitet. Man mister ikke eiendomsretten selv om man ikke bruker eiendommen.  

Bruk av eiendom kan jo også være et uttrykk for at man faktisk er eier, eller rettighetshaver, 

selv om det ikke kan bevises. Hevd er derved en ordning som noen ganger bidrar til å 

formalisere de reelle eierforholdene, der bevis ikke finnes. 

Hevdsloven fra 1966. Det fantes ingen alminnelig hevdslov før dette. Rettspraksis bygget på 

spredte lovbestemmelser fra eldre lovgivning. 

Snikhevdloven 1874, lov som skulle hindre at det uten videre ble etablert bruksrettigheter i 

eiendom. Det var den gang enda vanskeligere enn nå å føre kontroll med utmarken. Da 

snikhevdloven kom, innstrammet den datidens praksis og fastsatte at bruksrettigheter som 

ikke viste seg ved en fast innretning ikke kunne hevdes. Begrunnelsen – slik bruk vanskelig å 

oppdage for grunneieren.  

Varianter av hevd Ikke noe grunnlag for bruken fra før, selvstendig hevd.  Grensehevd. 

Utfyllende hevd, mangel ved stiftelsesgrunnlaget. For eksempel testamentarisk 

bestemmelse om at eiendommen ikke kan selges ut av familien. Når hevdsvilkårene 

oppfylles, vil slike mangler kunne repareres.  

Rettsvernshevd, tinglysningsloven § 21 annet ledd. 

Eiendomshevd - hevd av bruksrett/ servitutt. 

Eksempel på spørsmål om hevd av bruksrett, gjenfylt jernbaneundergang, Eidsivating 

lagmannsretts dom 7. juni 2012, LE-2011-134109.  

Lovbestemte sperrer mot hevd  Hvis det er spørsmål om hevd av servitutter i strid med 

lovforbud, for eksempel  som i laks- og innlandsfiskeloven § 19 første ledd, viltloven § 28 

annet ledd, servituttloven §§ 11-16, må hevdstiden være utløpt før lovbestemmelsens 

vedtakelse. Hevdsforbud på Svalbard, Svalbardloven § 22. Begrunnelse: kontrollhensyn.  
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Vilkår for eiendomshevd Hvor mange vilkår? Avhenger av hvordan man deler inn. Fire 

hovedgrupper: Bruk, Tid, God tro, Rettsstrid 

Bruk, Vilkåret fremkommer i § 2. Bruk som sin egen. 

 Rt. 1970 s. 1398 (Nipetjern): Hevderen hadde utøvet rådighet som var naturlig for en 

fritidseiendom av en slik art. Bruken av området hadde blitt utøvet ved at kjøperen og 

familien hadde tatt vann fra en bekk, de hadde tatt ved i skogen til brensel trær var felt til 

reparasjon av hytta, bærbusker, potetdyrking og satt ut fiskeyngel i tjernet.  

Rt. 2000 s. 604 (Kjelsberg): Gjerdet rundt eiendommen var plassert slik at tomten ble 500 

kvm for stor. Hevd førte ikke frem grunnet manglende god tro. Men bruksutøvelsen var i 

orden. Eieren hadde kastet haveavfall og brent gresset.  Juridiske disposisjoner kan være en 

måte å bruke en eiendom som sin egen på. Overdragelse, pantsettelse, bortleie, låne bort, 

påhefte servituttet, la andre bruke fiskerett, osv. 

Eksklusivitet: Rt. 1972 s. 643 Bottenvollen Stenger rette eiers bruk for hevd? 

Utmarksområde ved Røros. Den aktuelle bruken hadde vært vedhogst, fiske, jakt. 

Høyesteretts flertall uttalte: Utgangspunktet er at det ikke kan stilles så store krav til bruk fra 

rette eiers side, før hevd fra andre er utelukket. Ses i sammenheng med at det i 

utgangspunktet ikke er noen plikt til å bruke eiendom man eier.  

Kontinuitet Kravet kommer til uttrykk i loven ved at det står ”samanheng”. En periode med 

opphold av naturlige årsaker trenger ikke stoppe hevden, dersom bruken totalt sett fremstår 

som kontinuerlig. Utenlandsopphold. Sykdom. Sesongeiendom. Kontinuiteten brytes ved 

søksmål, § 6 

Tid Hevdstiden fremgår av § 2, 20 år for eiendomshevd. Flere personers hevdsbruk som 

følger etter hverandre i tid kan legges sammen, § 3.  Samtlige hevdsvilkår må være oppfylt 

for begge/alle.  

God tro Krav til aktsom god tro. Kravet til god tro fremgår av § 4.  Fra forarbeidene: Hevd er 

utelukket i tilfeller hvor en alminnelig fornuftig person ville forstått at noe er galt. Ikke en 

ren objektiv målestokk. Kravene kan variere med hevderens personlige forutsetninger. 

Det kan være forhold ved selve eiendommen som kan gi grunnlag for nærmere undersøkelse, 

grensemerker, et gammelt gjerde, eller det at andre bruker eller anfører å ha rett til 

eiendommen. 

Rt. 2000 s. 604 (Kjelsberg)  Kjøperen overtok en etablert eiendom som hadde vært gjerdet 

inn av forgjengeren. Høyesterett sa at det ikke var noe generelt krav at nye eiere må 

kontrollmåle eiendomsgrensene., ”med mindre det er særlige omstendigheter som gir grunn 

til mistanke om at gjerdet et plassert feil”. Og det var det i denne saken. Selgeren hadde 

vært tilstede under en tidligere delingsforretning. Høyesterett la da vekt på at selgeren var 
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kjent med, eller i hvert fall burde være kjent med den riktige eiendomsgrensen. Han var ikke 

i aktsom god tro, og kunne ikke hevde. Kjøperen hadde eid eiendommen i 18 år. Hennes 

hevdstid var ikke fullført. Skulle hun hevdet, måtte hun bygget på tidligere eiers hevdsbruk, 

men han var altså ikke i god tro.  

Rettsvillfarelse?  Det generelle utgangspunktet – også utenfor fast eiendoms rettsforhold – 

er at man ikke kan bygge rett på misforståelse av rettsregler. Hvis man tror at hevdstiden er 

18 år, hjelper ikke det. Mye rettspraksis taler likevel for at rettsvillfarelse i noen tilfeller kan 

danne grunnlag for god tro. Forskjell på om man er i villfarelse om en sentral hovedregel, 

eller en lite kjent forskriftsbestemmelse. 

Rettsstrid, § 5 Ingen hjemmel fra før. Det er et vilkår for å hevde at bruken er rettsstridig. 

Man kan ikke hevde noe man har rett til . Rettsstriden må være av en slik art at den gir rette 

eier oppfordring til å gripe inn.  

Rettens gang 2007 s. 1649 (Lillevann) Saken gjaldt bla spørsmålet om befolkningen hadde 

hevdet ferdselsrett på en sti langs vannet. Ferdselen hadde tidligere vært lovlig i medhold av 

allemannsretten/friluftsloven. Etter at bygningen ble gjort om fra hytte til bolig, og utmark 

ble omdannet til innmark, kunne rettsstridig hevdsbruk i prinsippet påbegynnes. Men øvrige 

hevdsvilkår var ikke oppfylt. 

Tålt bruk? En særlig problemstilling innenfor hevdsvilkåret om at bruken må være 

rettsstridig. Vil si at rette eier har tålt elle tolerert bruken som har pågått, uten å gripe inn. 

Tålt bruk er ingen tillatelse eller rettighet, og dekkes ikke av ordlyden i § 5. Det er likevel 

sikker rett at § 5 skal tolkes slik at den dekker også tilfeller der eieren bare stilltiende har tålt 

bruken.  

Borgarting lagmannsrett 6. juni 2012, LB-2011-20955  (Killingen) Båtvirksomhet på øya 

Killingen utenfor Bygdøy kongsgård ble ansett for å ha hevdet rett til biltransport av 

materialer, varer mv. til kai på kongsgårdens område og rett til å legge joller på området. 

Bruken som hadde pågått var rettsstridig. Kongsgården var klar over bruken, hadde altså en 

klar foranledning til å gripe inn, men gjorde det ikke.  

Rettsvirkninger av eiendomshevd Man blir eier, og man får rettsvern, tinglysningsloven § 21 

annet ledd.   

Brukshevd, hevd av begrenset rettighet/servitutt Begrensede bruksrettigheter, servitutter, 

kan også hevdes. Ved fullført bruk i god tro i hevdstid, hevder man rett som samsvarer med 

hevdsbruken. 

Vilkår, §§ 7 og 8. Noen av vilkårene for brukshevd skiller seg fra eiendomshevd. Ikke 

nødvendigvis krav til eksklusiv bruk. De alminnelige hevdsvilkårene gjelder for øvrig. 
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§ 8 Spesialregel om hevdstid. ”usynlige” rettigheter 50 år. Videreføring av den tidligere 

snikhevdloven. 

”Fast tilstelling” Begrunnelse. Hva kan være fast tilstelling? Vei eller sti? Fast betyr fast. Kan 

ikke hevde fiskerett selv om man jevnlig setter garn. 

Nødvendig vei og opplagsplass unntak fra unntaket, tilbake til hovedregel om 20 års 

hevdstid. Dette beror på interesseavveiinger foretatt av lovgiver. Snarvei er ikke nødvendig 

vei. Opplagsplass var tømmervelter osv. I dag kanskje parkeringsplass? 

§ 8 annet ledd Formålet med bestemmelsen. Hensikten var å avløse deler av de ulovfestede 

reglene om alders tids bruk. Lempeligere krav til god tro. 

Mothevd Hevdsloven har to spesialvarianter av hevd som retter seg mot begrensede 

rettigheter, servitutter. Mothevd og frihevd. Mothevd og frihevd er bortfallsgrunner for 

bruksrettigheter i fast eiendom. § 9 Brukt i strid med. En veirett blir pløyd opp. En sti blir 

sperret. Motbruk i god tro i hevdstid gjør at rettigheten opphører.  

Aksessorisk og selvstendig mothevd Bare terminologisk, ikke rettslig betydning. Aksessorisk: 

Hevdsbruken gjelder hele eiendommen, inkludert servitutten. Selvstendig: Motbruk rammer 

bare servitutten.  

Frihevd § 10 Selvstendig: Rette eier sitter med tingen i hevdstid, uten at servitutten blir 

brukt). Aksessorisk: Noen hevder hele eiendommen, utøver ingen spesiell motbruk men 

servitutten ligger ubrukt gjennom hele hevdsperioden. Viktigst: god tro 

Svalbardloven. Forbud mot mothevd og frihevd 

Alders tids bruk Rettsgrunnlag for erverv av rettigheter i eiendom gjennom lang tid. Særlig 

utmarksforhold. Ulovfestede, domstolsskapte regler. Mye til felles med hevd. Viktige 

forskjeller at det ikke stilles like strenge krav til bruksintensiteten, kontinuiteten, og den 

gode troen. Dette kompenseres med krav til bruk over lengre tid.  

Tilleggslitteratur Gunnar Eriksen, Alders tids bruk, (2008). 

Rt 1910 s 200 Kristinegaard Befolkningen i Bergen by ervervet rett etter alders tids bruk til å 

ferdes over privat eiendom. Hevdsl § 8 annet ledd (langhevd) utformet etter denne dommen.  

Rt 2001 s. 769 Selbu Samer hadde beiterett for rein i privateide utmarksområder på 

grunnlag av alders tids bruk. 

Rt. 2001 s. 1229 Manndalen Langvarig utmarksbruk ga etter reglene om alders tids bruk 

grunnlag for eiendomsrett. 
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7. Beskyttelse av eiendomsretten mot konkurrerende rettigheter: 

Ekstinkjson og godtroerverv 

Ekstinksjon, latinsk  opprinnelse, betyr å slukke eller utslette. Det motsatte av ekstinksjon 

(utslettelse) er vindikasjon (å få tilbake).  

Problemstillingen flere konkurrerende og uforenelige rettigheter til samme ting.  

Ekstinktivt erverv er et ervervsgrunnlag for fast eiendom. I denne samme kategorien er også 

hevd. Ervervsformer som går ut på at man utsletter opprinnelig eiers rett uten 

vedkommendes medvirkning.  

Hjemmelsmannskonflikt – dobbeltsuksesjonskonflikt (dobbeltsalgskonflikt)  

Utgangspunkter: Ingen kan overføre bedre rett enn han selv har. Først i tid, best i rett. 

Hensyn, legitimasjon, notoritet, publisitet. 

Rettsvern. Rettighetsstiftelse i fast eiendom får rettsvern ved tinglysning. Unntak 

tinglysningsloven § 21 annet ledd, noen rettigheter har rettsvern uten tinglysning (for 

eksempel hevd og allmenn ferdselsrett etter friluftsloven § 2). Rettsvernsakten for 

overdragelse av løsøre er overlevering. 

Kolliderende rettigheter i  løsøre, lov om godtroerverv § 1  

Borgarting lagmannsrett 11. april 2011, LB-2010-55862 . Eksempel til illustrasjon: En 

bruktbilforhandler som hadde kjøpt en bil for kr. 180 000 måtte levere bilen tilbake til 

tidligere eier som ikke hadde fått oppgjør. Bruktbilforhandleren ble vurdert å ikke ha vært i 

god tro. 

Kolliderende rettigheter i fast eiendom Dobbeltsuksesjonskonflikt, tinglysningsloven § 20 

første ledd. Den som tinglyser sin rettsstiftelse først, går foran. Krav til god tro, 

tinglysningsloven  § 21 første ledd . Hjemmelsmannskonflikt, tinglysningsloven § 27.  

Ulovfestet godtroerverv ? 

Rt. 1992 s. 352 Sigdal  Hytter kjøpt i god tro. Ny grensemåling viste at hyttene ikke lå på 

selgerens eiendom, men hos naboen. Rette eier ville ha hyttetomtene tilbake.  Vilkår for 

ekstinksjon etter tinglysningsloven var ikke oppfylt. Vilkårene for hevd var heller ikke oppfylt 

(det hadde gått 19 år). Høyesterett kom til at hyttekjøperne hadde ervervet rett til tomtene 

på ulovfestet grunnlag, også omtalt som ulovfestet ekstinksjon eller ulovfestet godtroerverv.  

Rt. 2009 s. 203 (Øyer statsallmenning) Saken gjaldt om seks gårdsbruk hadde eiendomsrett 

til særskilt matrikulerte setre i en statsallmenning. Høyesterett fant at registreringen i 

matrikkelen med gårds- og bruksnummer kun var relevant for skatteskylden. Situasjonen lå 
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utenfor virkeområdet til tinglysningsloven § 27, og gårdbrukerne hadde heller ikke 

ekstingvert eiendomsrett til setrene med på ulovfestet grunnlag.  

Fellesnevnere for lovfestet og ulovfestet godtroerverv  

Det må foreligge en avtale/rettshandel, erververen må ha foretatt seg noe for å sikre sin 

posisjon (rettsvernsakt, tinglysning, overlevering), avhenderen må være legitimert, 

erververen må være i god tro.   
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8. Tomtefeste  

Kjennetegnes normalt ved at én eier grunnen, og en annen eier bygningene.  

Lovregulert avtaleforhold. Avtalen trenger ikke være inngått mellom dagens parter, men 

kanskje mellom deres forgjengere. 

Hensyn bak lovreguleringen. Lange kontraktsperioder (livstid), store verdier (hus, hytte), en 

kontraktstype som har stor velferdsmessig betydning.  

Tomtefeste er et alternativ til kjøp. Gjør det overkommelig for flere å oppføre egen bolig, 

fordi man slipper høy engangssum til tomten, men isteden kan betale en lavere årlig 

festeavgift.  

Lov om tomtefeste (1975) - opphevet 

Lov om tomtefeste (1996) – i kraft 1. januar 2002 

Tolkningen av festekontrakten vil avhenge av om avtalen er inngått før 1975-loven, etter 1. 

januar 1976, eller etter 1 januar 2002 (da 1996-loven trådte i kraft). 

Lovens anvendelsesområde, § 1 Bare hvis man leier grunn til bebyggelse, ikke til andre 

formål. For eksempel grunn til alpinbakke. Men festekontrakten kan også omfatte ubebygd 

grunn, for eksempel parkering. Rt 2013 s. 72: Tomtefesteloven kom til anvendelse selv om 

det ikke forelå konkrete planer om bebyggelse på eiendommen.  

Festetomt er egen matrikkelenhet. Kan registreres som en egen eiendomsenhet, 

matrikkelloven § 5e. Men det kan finnes festeavtaler på eiendom som ikke er festegrunn i 

matrikkellovens forstand – såkalt punktfeste. 

Festenummer. Der Festetomten er skilt ut som egen enhet får den et festenummer i tillegg 

til gårds- og bruksnummeret. (fnr). 

Festeformål  Festeavtaler kan inngås for flere formål. Valg av formål har rettsvirkninger. Det 

kan gjelde forskjellige regler avhengig av festeformålet.  Vanskelige avgrensningsspørsmål 

kan oppstå ved kombinasjonsbygg eller eiendommer som tjener flere formål.  

Inngåelse av festeavtale  Skriftelighet er gyldighetskrav.  Alminnelige avtalerettslige 

tolkningsprinsipper er aktuelle også for festeavtaler. 

Festeforholdets varighet § 7 er bestemmelsen om festetid. Selv om loven er fra 1996, i kraft 

2002, så har vi fortsatt gyldige kontrakter som er inngått før 1976, den gang det ikke fantes 

noen tomtefestelovgivning, og i perioden 1976 til 2002 da den forrige tomtefesteloven gjaldt. 

Bestemmelsen i § 7 om festeforholdets varighet avspeiler kontraktstyper fra disse tre 

periodene. Nye avtaler til bolig og fritid er i prinsippet evigvarende. Næring eller andre 

formål kan være tidsbegrenset. 
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Rådighet over tomten Festeren eier bygningen, det er selve premissen med 

tomtefesteforholdet. Rådighetsspørsmålet gjelder derfor bare tomten. Skille mellom faktisk, 

juridisk.  

Faktisk rådighet, § 16 Utgangspunktet: Rådighet som en eier.  

Rt. 2013 s. 30 Arnljot Gellines vei. Høyesterett til at festeren, som var et borettslag, hadde 

rett til å bygge flere boliger på eiendommen. Dette var utgangspunktet etter 

tomtefesteloven § 16, og verken bakgrunnen for etableringen av festeforholdet eller 

innholdet i festeavtalen ga tilstrekkelige holdepunkter for å fravike lovens hovedregel. 

Juridisk rådighet: Tomtefesteloven § 17- overdragelse, tomtefesteloven § 18 – pantsettelse, 

tomtefesteloven § 19 – Stiftelse av begrensede rettigheter.  

Festeavgift, avtalefrihet med begrensninger, forbud mot urimelig høy festeavgift, 

tomtefesteloven § 11.   

Regulering av festeavgift Problemstillingen: Langvarige kontraktsforhold. Kan festeavgiften 

kreves regulert i samsvar med endringer i pengeverdi eller markedsverdi? Etter hvert ser 

man at avgiften ikke er i samsvar med det som er rimelig. En festeavgift på 10 kroner i året 

var kanskje markedspris for 100 år siden, men er lommepenger i dag.  

Historisk kom det to viktige prinsippavklaringer fra Høyesterett i 1988, plenumssaker.  

Rt. 1988 s. 276 (Røstad)  og Rt. 1988 s. 295 (Skjelsvik)  Høyesterett verdijusterte 

festeavgiften i samsvar med endring i pengeverdien (konsumprisindeksen), og etablerte 

grunnlag for senere justeringer. Hjemmelen for det Høyesterett gjorde var bestemmelsen 

om avtalerevisjon i avtaleloven § 36. Disse dommene og etterfølgende rettspraksis dannet så 

grunnlag for lovbestemmelsen som i dag er inntatt i tomtefesteloven § 15. 

Tomtefesteloven § 15 Viktig forskjell på endring i pengeverdi, markedsverdi. Ikke lov å 

avtale justering i takt med endring i markedsverdi. Markedsverdi kan jo i prinsippet gå både 

opp og ned, men i realiteten har den de siste 100 årene bare gått opp.  

Næringsfeste Utgangspunktet, regulering etter pengeverdi. Men lov å regulere etter 

markedsverdi dersom dette ”tvillaust” er avtalt.  

Opphør av festeforholdet Avtale, kontrakten utløper, mislighold. I praksis oppstår 

problemene når kontrakten utløper. Etter § 32 kan festeren kreve innløsning av tomten når 

festetiden er ute. Han kan kreve å få kjøpe tomten. Men hvis han ikke vil eller har råd til å 

kjøpe tomten, har festeren rett til forlengelse på samme vilkår etter tomtefesteloven § 33 

Fordel ved forlengelse er at det på kort sikt er billigere for festeren. Ulempen for festeren er 

at vedkommende ikke overtar eiendomsretten.  

Rt. 2007 s. 1281 Øvre Ullern Forlengelse på samme vilkår, tomtefesteloven § 33 
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Rt. 2007 s. 1306 Numedal Forlengelse på samme vilkår, tomtefesteloven § 33, samme regler 

for bolig og fritidseiendom. Høyesterett kom til at tfl. § 33 ikke var i strid med Grunnloven 

eller EMK P 1-1.  

12 juni 2012: Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) kom til at tfl § 33 var et brudd 

på EMK P 1-1, vern om eiendomsretten.  

22. oktober 2012: saken nektet fremmet for EMDs storkammer 

15. februar 2013 – Regjeringen oppnevner utvalg som skal foreslå endringer i 

tomtefestelovens regler om forlengelse på samme vilkår for bolig og fritidsfeste (tfl. § 33)  
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9. Vern om eiendomsretten etter Grunnloven og EMK p 1-1 

Grunnloven § 105 Bestemmelsen reiser to hovedspørsmål: Hvilke inngrep gir rett til 

erstatning. Og hvis rett til erstatning, hvilket beløp? Fordrer statens tarv at noen må avgi 

eiendom. Hovedregel: Grunneieren har rett til erstatning ved ekspropriasjon, men ikke ved 

rådighetsinnskrenkning.  

Rt. 1970 s. 67 (Strandlovdommen) Sentralt prejudikat for at rådighetsinnskrenkninger ikke 

gir rett til erstatning. Avgjørelsen gjaldt krav om erstatning for byggeforbud etter en lov som 

innførte byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. En holme ble ubebyggelig fordi den var 

så liten at det ingen steder var lenger enn 100 meter til sjøen. Høyesterett i plenum kom 

enstemmig til at en slik rådighetsbegrensning ikke kunne likestilles med å gi fra seg 

eiendomsretten, og at byggeforbudet ikke kunne likestilles med ekspropriasjon med rett til 

erstatning. 

Rt. 2004 s. 1985 Barns fiskerett Barn under 16 år fikk gjennom lovendring rett til fritt 

innlandsfiske. Grunneieren beholdt eiendomsretten, men måtte dele bruken med flere. 

Dette var en rådighetsinnskrenkning som ikke ga rett til erstatning.  

Hva er full erstatning? Omfanget av erstatningsplikten ved ekspropriasjon er Kløftadommen, 

Rt 1976 s. 1: Full erstatning omfatter ikke samfunnsskapt verdistigning.  

Grunnloven § 97 Forbud mot at lover kan ha tilbakevirkende kraft.    

Rt. 2007 s. 1281 Øvre Ullern Tilbakevirkningsforbudet var tema i denne 

høyesterettsdommen om forlengelse av festeavtalen ”på samme vilkår”. Høyesterett 

understreket at ved langvarige kontraktsforhold er det grunnloven § 97 og ikke 105 som skal 

benyttes når man vurderer grunnlovmessigheten.  Bestemmelsen om forlengelse av 

festekontrakter på samme vilkår var ikke i strid med tilbakevirkningsforbudet. 

Grunnloven 110 b . Kom i 1992, men tilføyd i 1800-talls språk. Bestemmelsen er betegnet 

som et ”lovgivningsprogram”. Grunnlovsbestemmelsen skal forme innholdet i andre lover, 

deriblant lover om fast eiendom. 

Traktatsforpliktelser Norge er også bundet av internasjonale traktater. Traktatene er ikke 

bindende mellom private parter. Det er statene som er pliktsubjektet.   

Vannscooterforbudet i småbåtloven § 40 Hvis det er forbudt å bruke noe det er tillat å 

kjøpe, kan det være et brudd på EØS-avtalens prinsipp om fri flyt av varer. Den 15. januar 

2013 sendte miljøverndepartementet ut på høring et forslag om å oppheve 

vannscooterforbudet som følge av vurderinger fra EFTAs overvåkningsorgan. 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) Vern om eiendomsretten i 

tilleggsprotokoll1 artikkel 1 (p 1-1) Traktatens eiendomsrettsbegrep (posession ,property) er 
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langt videre enn eiendomsrettsbegrepet i Grunnloven § 105. Alt fra pensjonsrettigheter til 

fartøykvoter i torskefisket og søknad om varemerke har blitt regnet for å falle inn under 

eiendomsvernet. Grunnleggende forutsetning for vern etter p 1-1 at rettigheten har 

økonomisk verdi.  

Menneskerettsloven  Inkorporerer EMK som norsk rett. Traktaten gjelder som norsk lov 

med en forrangsbestemmelse i § 3.  

Semikonstitusjonelt vern henspeiler på at traktatsforpliktelsene ikke har grunnlovs rang, 

men forrang ved motstrid med norske lovbestemmelser. 

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Avgjør saker der statene er part. Sakene 

avgjøres i kammer, et fåtall saker kan etter klage få ny behandling i storkammer. 

Rettspraksis fra EMD om eiendomsrettsvern: 

Banér v. Sweden, 9. mars 1989 Lov som åpnet for fritt innlandsfiske uten erstatning til 

grunneiere var ikke et brudd på EMK. Rådighetsinnskrenkning som var tillatt innen rammene 

av statens skjønnsmargin.   

Chassagnou and Others v. France, 29. april 1999 Lov som påla små skogeiere å åpne for jakt 

på sin eiendom. Inngrepet ble betraktet som en rådighetsinnskrenkning og ikke avståelse av 

eiendom. Grunneierne måtte ikke gi fra seg eiendom eller rettigheter, men ble pålagt å dele 

med flere. 

J.A. Pye LTD v. United Kingdom, 30. august 2007  Adverse possession. Hevdslignende regler 

som gjør at man kan miste eiendomsrett i løpet av 12 år, uten at motparten er i god tro. 

Reglene ble ikke ansett for å være et brudd på eiendomsvernet i EMK. 

Friend v. the United Kingdom (application no. 16072/06) og Countryside Alliance and 

Others v. the United Kingdom (no. 27809/08), avvisningsavgjørelse 24. november 2009. 

Forbud mot revejakt med hund for England og Wales ble vedtatt gjennom Hunting Act 2004.   

Loven hjemlet ikke rett til erstatning til de som mistet jaktretten, selv om flere grunneiere 

utvilsomt ble påført økonomiske tap. Lovligheten av vedtaket ble prøvet gjennom tre 

instanser og besto også vurderingen hos House of Lords i 2007. EMD konstaterte gjennom 

en avvisningsavgjørelse med syv dommere i 2009 at lovforbudet ikke var i strid med vernet 

om eiendom i P 1–1. Mangelen på erstatningsmuligheter ble særlig drøftet. Staten har vis 

skjønnsmargin når det gjelder hensynet til i dette tilfellet – dyrevelferd.  

Brosset-Triboulet and others v. France, og  Depalle v. France  29. mars 2010  Storkammer.  

Gjennom lov ble eiere av bygninger beliggende ulovlig på statsgrunn pålagt å rive sine 

bygninger for egen regning, uten erstatning. Bygningene hadde vært i eiernes familier i flere 

generasjoner, men det manglet tillatelse til å ha bygningene stående på statsgrunn. Loven 

ble ikke ansett for å stride mot vernet om eiendomsretten etter EMK. 
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Ved traktatsbrudd er det ikke noe oppskrift på hvordan staten skal løse saken. Norge er nylig 

dømt for brudd på eiendomsrettsvernet i tomtefestesaken. Bestemmelsen om rett til 

forlengelse på samme vilkår i tfl. § 33 gir ikke bortfesterens eiendomsrett tilstrekkelig vern. 

Det er nå oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan bestemmelsen bør endres.  
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10. Allemannsretten og friluftsloven 

Allemannsretten er en samlebetegnelse på rettigheter som gjør at vi kan ferdes fritt i 

naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen. Allemannsretten består av tre 

hovedelementer: Ferdselsretten – oppholdsretten – høstingsretten. 

Friluftsloven 1957 De fleste reglene om allemannsretten står i friluftsloven, men også flere 

andre lover regulerer friluftsaktiviteter. 

Hovedregel Allemannsrettens hovedregel står i friluftsloven § 2: I utmark kan enhver ferdes 

til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. 

Unntak Friluftsloven § 19. Hvis det finnes unntak med hjemmel i lov eller forskrift, går dette 

foran allemannsrettens hovedregel. 

Begrensninger i allemannsretten kan blant annet vedtas etter friluftsloven § 15 

(atferdsregler) eller § 16 (sperring av område). 

Hensynsregelen Friluftsloven § 11, angir rammene for lovlig utøvelse av allemannsretten.  

Hvor gjelder allemannsretten? I utgangspunktet i utmark, men ikke i innmark, friluftsloven § 

1a. Ferdselsrett på sti og vei i innmark som leder til utmark, friluftsloven § 3a. Sondringen 

mellom innmark og utmark er ikke alltid tilstrekkelig til å avgjøre om det er ferdselsrett i et 

område, for eksempel asfalterte områder, golfbane osv. Andre lover, for eksempel plan- og 

bygningsloven, kan her være avgjørende. 

Rettspraksis om grensen mellom innmark og utmark: 

Rt. 1998 s. 1164 (Furumoa) – Hustomtbegrepet i friluftsloven gjelder ikke hele tomten, men 

bareden private sonen rundt bebyggelse. 

Rt. 2005 s. 805 (Hvaler) – Den som etablerer seg i strandsonen må akseptere å få 

allmennheten tettere inn på seg. 

Rt. 2008 s. 803 (Kongsbakke) – Ikke ferdselsrett mellom hytter som var arrondert rundt en 

felles gressplen. Ferdsel her ville være til ”utilbørlig fortrengsel” for hytteeierne, og området 

skulle regnes som innmark. 

Rt. 2012 s. 882 (Kyststi på Nesodden) – Merking av kyststi mot grunneierens vilje, 

friluftsloven § 35.  En sti i strandsonen som på det nærmeste gikk bare 5,5 meter fra 

bebyggelse ble regnet for å ligge i utmark. Bebyggelsen og uteoppholdsområdene lå 4-5 

meter høyere i terrenget, og ferdsel ble derfor ikke antatt å være til ”utilbørlig ulempe” for 

eieren.  

Hvilke aktiviteter kan gjøres innen rammene av allemannsretten? Ferdsel til fots, 

friluftsloven § 2 første ledd. Sykling, ridning, bare på sti og vei, friluftsloven § 2 annet ledd. 
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Kommersielle eller organiserte aktiviteter. Ikke noe generelt forbud, bortsett fra det som 

nevnes i § 3a. Men aktivitetene må holdes innen rammene av den generelle hensynsregelen. 

Tilrettelegging er ikke en del av allemannsretten. Merking, skilting, bygging av broer og 

lignende trenger grunneierens tillatelse. 

Oppholdsretten, hovedregelen om telting friluftsloven § 9, 150 meter fra bebyggelse, 

maksimalt to døgn på samme sted. Privat brygge kan ikke brukes uten grunneierens 

samtykke, friluftsloven § 7.  

Rt. 2011 s. 1115 (Kjennvassmoen) En telter fikk 6000 kroner i bot for å ha hatt lavvoen sin 

stående over lengre tid i et fjellområde. Området ble regnet for ”høyfjellet” der 

begrensningen på to døgn ikke gjelder. Men teltingen var brudd på oppholdsretten fordi det 

ble regnet for å være til ulempe for allmennheten. 

Bålreglene står i forskrift om brannforebyggende tiltak, med hjemmel i brann- og 

eksplosjonsvernloven. Hovedregel: Bålforbud mellom 15. april og 15. september. Lokale 

forskrifter går foran. 

Høstingsretten, friluftsloven § 5. Tolkes i lys av straffeloven (2005) § 323. NB – ikke trådt i 

kraft. 

Gjerder, friluftsloven § 13. Gjerder som står oppført med hjemmel i lov eller forskrift kan 

ikke kreves fjernet etter denne bestemmelsen.  

Avgift for adgang til friluftsområde, friluftsloven § 14. 

 

 

 

 


