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DisposisjonDisposisjon  DisposisjonDisposisjon  

• Presentasjon av Tinglysingen 

 

• Formålet med tinglysing 

• Hvorfor tinglyser vi? 

• Hva er rettsvern? 
 

• Utdrag av tinglysingsloven og annen relevant tinglysingsjuss 

 

• Dokumentflyt og avvikshåndtering 

 

• Gjennomgang av de vanligste manglene 

• Konsesjon 

• Identifisering av eiendom og hjemmelshaver 

• Samtykke 

• Dokumentavgift 

• Vitnebekreftelse 

 



Hvem er Tinglysingen? 



Noen tall fra 2013Noen tall fra 2013  Noen tall fra 2013Noen tall fra 2013  

• ca. 275 årsverk i Tinglysingsdivisjonen 
 

• ca. 1 500 000 rettsstiftelser registrert 

• 95 % av sakene ble behandlet på fire dager 
 

• ca. 9,5 % av alle innsendte dokumenter ble returnert  
uten tinglysing (ca 6,5 % for fast eiendom) 

 

• ca. 368 000 henvendelser til kundesenteret 

• Gjennomsnittlig ventetid på 90 sekunder 
 

• ca. 213 700 utsendte grunnboksutskrifter 
 

• Vi har skannet til sammen ca. 2,5 km av gjenpartsarkivet 
(panteboken) 

 

 



Dokumentflyt og avvikshåndteringDokumentflyt og avvikshåndtering  Dokumentflyt og avvikshåndteringDokumentflyt og avvikshåndtering  
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Hvorfor tinglyser vi?Hvorfor tinglyser vi?  Hvorfor tinglyser vi?Hvorfor tinglyser vi?  



Hvorfor tinglyser vi?Hvorfor tinglyser vi?  Hvorfor tinglyser vi?Hvorfor tinglyser vi?  

• Formålet med tinglysing er å oppnå rettsvern 

   overfor godtroende tredjemann 

 

•  Du oppnår rettsvern ved registrering i grunnboken 

•  Grunnboken for fast eiendom og borettslagsandeler  

 

•  Grunnboken er åpen for publikum, slik at vi oppnår  

   notoritet og publisitet for de tinglyste rettsstiftelsene 



Hvorfor tinglyser vi? Hvorfor tinglyser vi? 
forts.forts.  
Hvorfor tinglyser vi? Hvorfor tinglyser vi? 
forts.forts.  

• Sikre realkreditten 
•  Sikre lån med pant i fast eiendom eller borettslagsandel 

 

• Tinglysing har ingen betydning mellom partene 
•  En avtale blir ikke mer bindende eller mer gyldig av å være 

   tinglyst 



Hva er rettsvern?Hva er rettsvern?  
  
Hva er rettsvern?Hva er rettsvern?  
  
• En rettighet er beskyttet mot konkurranse fra andre som mener 

å ha den samme rettigheten eller eiendomsretten som deg 
dersom de 

• ikke har tinglyst sin rett 

• har tinglyst sin rett senere enn deg 

 

• Først i tid, best i rett 

 

• Når du har rettsvern for retten din er du også beskyttet mot 
tidligere rettighetshavers kreditorer 

 

• Tinglysingsloven § 20 flg. 
 
 



Grunnleggende forutsetningGrunnleggende forutsetning  Grunnleggende forutsetningGrunnleggende forutsetning  

• Den som krever noe tinglyst 
(rekvirenten) må sørge for at: 
 

• dokumentet er korrekt utfylt 

• dokumentet fyller lovens krav 

• nødvendige samtykker ligger ved  

• nødvendig dokumentasjon ligger ved  

• m.m. 



Hvem er innsender?Hvem er innsender?  Hvem er innsender?Hvem er innsender?  

• Innsenderen (rekvirenten) må være entydig 
identifisert 

• Bruk fødselsnummer eller organisasjonsnummer 
 

• Sørg for at det er samsvar mellom 
rekvirentopplysningene på dokumentet og på 
følgebrevet 

• Ved ev. motstrid legger vi som hovedregel til 
grunn opplysningene som fremgår av følgebrevet 
 

• Innsenderen får tilsendt det tinglyste dokumentet 
og fakturaen for tinglysingen 

 

• Innsenderen er ansvarlig for betaling av 
tinglysingsgebyr og dokumentavgift, jf. tingl. § 12 b 
og dal. § 6 

 



Krav til originale Krav til originale 
dokumenterdokumenter  
Krav til originale Krav til originale 
dokumenterdokumenter  

• Alle dokumenter som skal tinglyses skal være i 
original  
• Krav om originale signaturer 

• Finnes unntak, for eksempel tinglysing av dom (bekreftet 
kopi med rettens påtegning om at den er rettskraftig) 

 

• Legg alltid ved tinglysingsgjenpart 
• Tingl. § 6 sammenholdt med tingl.forskr. § 6 

• Banker, advokater, eiendomsmeglere må bekrefte rett kopi 

• Registerfører må forvisse seg om at en gjenpart som ikke er 
bekreftet, er en rett kopi 

• Tingl.forskr. § 6 fjerde ledd første punktum 

 



Krav til klarhet og formKrav til klarhet og form  Krav til klarhet og formKrav til klarhet og form  
• Dokumentet må være klart (tingl.forskr. § 4) 

• Hva gjelder rettsstiftelsen? 

• Hvor skal det tinglyses? 

• Hvem er rettighetshavere til rettigheten? 

• Særlig viktig å tenke på ved utforming av erklæringer og 
avtaler i fritekst 

• Dokumentet skal være selvforklarende 

• Dokumentet bør være kort og så vidt mulig bare inneholde 
bestemmelser som kan tinglyses (jf. tingl. § 12) 

 

• Formkrav til de vanligste dokumenttypene (tingl.forskr. § 2) 

• Skjøte, pantedokument, festekontrakt m.m. 

• Skjemaene finner du på www.tinglysing.no 

 



Hvem har Hvem har 
grunnbokshjemmel?grunnbokshjemmel?  
Hvem har Hvem har 
grunnbokshjemmel?grunnbokshjemmel?  

• Grunnbokshjemmel som eier har bare den grunnboken utpeker 
som eier (tingl. § 14) 

• Eller den som godtgjør at rådigheten er gått over til ham ved 
eierens død (typisk ved hjemmelserklæring) 
 

• Den som har grunnbokshjemmel, har også hjemmel til de 
bygningene som er eller blir oppført på eiendommen (tingl. § 15) 

• Eks. ikke tinglyst festeforhold 

• Grunneieren vil inneha den formelle hjemmelen også til festerens 
bebyggelse 

• Har betydning blant annet for beregning av dokumentavgift 

 

• Formelt eierskap 

• Grunnboken gir ikke nødvendigvis uttrykk for det reelle 
eierskapet 

 



5 feil = 50 % av alle returene5 feil = 50 % av alle returene  5 feil = 50 % av alle returene5 feil = 50 % av alle returene  

1.  Egenerklæring om konsesjonsfrihet mangler 
 

2.  Feil hjemmelshaver/feil eiendom 
 

3.  Samtykke mangler - tinglysingssperre 
 

4.  Dokumentavgiftsfeltet ikke korrekt utfylt 
 

5.  Vitnebekreftelse mangler eller er mangelfull 



KonsesjonKonsesjon  KonsesjonKonsesjon  

• Kreves det konsesjon eller egenerklæring om 
konsesjonsfrihet? 
Tinglysingsmyndigheten skal kontrollere at konsesjonskravene 
er oppfylt ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring, 
festekontrakter og andre langvarige bruksretter, jf. 
konsesjonsloven § 15 og forskrift om konsesjonsfrihet § 4.  

• Legg ved egenerklæring om konsesjonsfrihet dersom det 
kreves. Dersom dette ikke er nødvendig fordi eiendommen er 
bebygd og under to mål, husk å oppgi eiendommens areal i 
margen på skjøtet eller i følgebrevet.  



Konsesjon forts.Konsesjon forts.  Konsesjon forts.Konsesjon forts.  

• Forholdet til konsesjonsloven må avklares før 
dokumentet kan tinglyses 

• Konsesjon er et vilkår for tinglysing 

• Konsesjonsloven  § 15 

 

• Det er kommunen som er konsesjonsmyndigheten 

• Tinglysingen har en kontrollfunksjon 

• Ta kontakt med kommunen for å avklare forholdet til 
konsesjonsloven 



Hvilken eiendom Hvilken eiendom --        
hvem er hjemmelshaver?hvem er hjemmelshaver?  
Hvilken eiendom Hvilken eiendom --        
hvem er hjemmelshaver?hvem er hjemmelshaver?  

• Finn riktig gnr. og bnr. ved å søke i ”Se eiendom” 

• www.seeiendom.no 

• Se kart, bygningsinformasjon mm. 

• Sjekk om eiendommen består av flere gnr./bnr. 

 

• Kontrollér navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer 

• Tinglysingen er koblet opp mot folkeregisteret og 
foretaksregisteret – feil i dokumentet kan føre til retur 

 

• OBS! Enkeltpersonforetak kan ikke registreres som 
hjemmelshaver eller rettighetshaver 

• Se Tinglysingens rundskriv punkt 3.1 



Hvem kan/skal samtykke?Hvem kan/skal samtykke?  Hvem kan/skal samtykke?Hvem kan/skal samtykke?  

• Hjemmelshaver selv 

• Gjelder alle frivillige rettsstiftelser jf. tingl. § 13 
 

• Særlig om juridiske subjekter registrert i 
Brønnøysundregistrene 

• Den/de signaturberettigede iht. oppslag i www.brreg.no  

• Dersom ingen er særlig utpekt, må hele styret samtykke 
 

• Særlig om ikke-registrerte lag og foreninger 

• Den/de som iht. lagets vedtekter og siste årsmøteprotokoll 
kan forplikte laget 

• Husk å legge ved dokumentasjonen 
 

• Ektefelle 

• Gjelder bare felles bolig jf. el. § 32 
 

• Rettighetshaver til ev. urådighet mv. 

• Urådighet er en tinglysingssperre 

 



Samtykke iht. fullmaktSamtykke iht. fullmakt  Samtykke iht. fullmaktSamtykke iht. fullmakt  

• Fullmakter er personlige 

• Kan ikke transporteres med mindre de selv må tolkes 
slik 
 

• Fullmakter skal som hovedregel fremlegges i original 

• Dersom du legger ved en kopi må en person som kan 
bevitne et dokument alene jf. tingl.forskr. § 3  

• bekrefte at fullmakten er en rett kopi 
      og 

• innestå for at fullmakten fortsatt gjelder. Denne 
erklæringen skal dateres 

• Se Tinglysingens rundskriv punkt 4 
 

• Tinglysingen oppbevarer ikke originale fullmakter  

• Fullmakter må derfor legges ved i hver forsendelse  



DokumentavgiftDokumentavgift  DokumentavgiftDokumentavgift  

• Tinglysing av hjemmelsoverføringer utløser som hovedregel 
plikt til å betale dokumentavgift 

• jf. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1 

 

• Det er registerføreren som avgjør om det foreligger en 
hjemmelsoverføring av grunnbokshjemmel som eier 

 

• Det gis ikke fritak uten at det er direkte hjemmel for det i 
Stortingets vedtak om dokumentavgift eller i 
dokumentavgiftsloven 

 

• Husk at et unntak må påberopes 

• Vis til hjemmelen for unntaket 

 
 



Beregningen av Beregningen av 
dokumentavgiftendokumentavgiften  
Beregningen av Beregningen av 
dokumentavgiftendokumentavgiften  

• Utgangspunktet er salgsverdien av den faste eiendommen 

• Herunder bygninger og faste anlegg som det erverves 
eiendomsrett til 

• Dette følger av dokumentavgiftsloven § 7 
 

• ”Erverves eiendomsrett til” skal forstås som erverv av 
formell hjemmel som eier 

• Det er uten betydning hvem som er den reelle eieren 
 

• Det er på tinglysingstidspunktet den formelle 
overdragelsen skjer 

• Det er således salgsverdien på tinglysingstidspunktet som 
skal legges til grunn for beregningen 

• Enstemmig lagt til grunn i Rt. 2008 s. 1160 



Beregningen av Beregningen av 
dokumentavgiften forts.dokumentavgiften forts.  
Beregningen av Beregningen av 
dokumentavgiften forts.dokumentavgiften forts.  

• Hva er salgsverdien? 

• Det samlede vederlaget selger vil kunne få for   
eiendommen når partene ikke har felles interesser         
som kan påvirke prisfastsettingen 

 

• Den fulle og ubeheftede eiendomsverdien 

• Vær obs på at det i dokumentavgiftssammenheng  
ikke skal tas hensyn til privatrettslige heftelser,         
som f.eks. bo- og bruksretter 

 

• Avgiftsgrunnlaget skal gjenspeile den andelen som blir overført 

• Eks. Dersom ½ av hjemmelen overføres, skal 
avgiftsgrunnlaget utgjøre ½ av eiendommens salgsverdi 

 

 



Beregningen av Beregningen av 
dokumentavgiften fortsdokumentavgiften forts..  
Beregningen av Beregningen av 
dokumentavgiften fortsdokumentavgiften forts..  

• Særlig om bygg under arbeid og førstegangs overføring av 
en i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk 

• jf. Stortingets vedtak om dokumentavgift § 3 

• Dokumentavgiften beregnes av tomteverdien 

 

 

• Særlig om bygg på fremmed grunn 

• Det må betales dokumentavgift av bebyggelsen selv om 
erververen har oppført denne selv 

• Ses i sammenheng med tingl. § 15 - hvem er hjemmelshaver? 

• Borgarting lagmannsretts avgjørelse LB-2007-167696 

 

 

 



Rundskriv om Rundskriv om 
dokumentavgiftdokumentavgift  
Rundskriv om Rundskriv om 
dokumentavgiftdokumentavgift  

• Rundskriv nr. 12/2014 S om dokumentavgift 

• www.toll.no (under regelverk og avgiftsrundskriv) 

 

• Inneholder 

• Stortingets vedtak om dokumentavgift (dav.) 

• Dokumentavgiftsloven (dal.) 

• Dokumentavgiftsforskriften (daf.) 

• Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer 

 

• Nyttig verktøy når du jobber med dokumenter som utløser 
dokumentavgiftsplikt ved tinglysing 



VitnebekreftelseVitnebekreftelse  VitnebekreftelseVitnebekreftelse  

• Vitnebekreftelse er nødvendig på 

• skjøter 

• pantedokumenter 

• fullmakter som gir fullmektigen fullmakt til å 
overdra eller pantsette fast eiendom 
 

• Hovedregelen er at hjemmelshavers signatur 
skal bekreftes av to myndige vitner, bosatt       
i Norge 
 

• Tingl. § 17 jf. tingl.forskr. § 3 

• Se Tinglysingens rundskriv punkt 3.7 



Hjelp til selvhjelpHjelp til selvhjelp  Hjelp til selvhjelpHjelp til selvhjelp  

• www.tinglysing.no 

• Rundskriv for Tinglysingen 

• Sjekkliste for tinglysing 

• Skjemaer 

• Skjøte 

• Lenker til aktuelle sider 

• Nyhetssaker 

• Artikler 
 

• www.seeiendom.no 

• Matrikkelinformasjon om eiendommer 
 

• Kundesenteret 

• 08700 

• Åpent alle hverdager fra kl. 09.00 til 15.00 

http://www.tinglysing.no/
Skjote_BOKM.pdf
http://www.seeiendom.no/

