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Hva menes med at noe er feil?

• Som alle ord må også begrepet feil forstås utfra sammenhengen
• Feilmargin ved målinger

• Grammatisk feil

• Logiske feil

• Feil skøyteteknikk på ski

• Feil oppførsel

• «Genfeil» 

• Mange begreper gir først mening gjennom hvordan de brukes

• Men selve ordet peker vel i retning av at noe ikke er i 
overensstemmelse med sannheten eller en vedtatt standard



Feil i et register

• Her skal det fokuseres på at noe er feil i matrikkelen
• Først og fremst eiendomsgrenser

• Men dette har også en parallell til feil i andre offentlige registre
• Tinglysingsfeil

• Feil i folkeregisteret

• I denne sammenheng går vi ut fra at feil at noe annet er rett (eller 
riktig)
• Altså at det riktige grenseforløpet er forskjellige fra det som går fram av 

matrikkelkartet



Hva er en rett eller riktig eiendomsgrense?

• Hva er det som gjør at vi kan si at en eiendomsgrense er rett eller 
riktig?
• Med riktig menes i denne sammenheng at noe er i samsvar med de faktiske 

forhold

• Landegrenser er en sak for seg - Folkerett
• Riksgrensen mot Sverige, Finland og Sovjetunionen/Russland

• Traktater fra 1751 og 1949



Hva er en rett eller riktig eiendomsgrense?

• For å kunne svare fornuftig på hva som er en rett eller riktig 
eiendomsgrense i Norge må noen forutsetninger legges til grunn
• At vi har - og har hatt - et samfunn der privat eiendomsrett og avtalefrihet er 

et naturlig utgangspunkt for vår rettstenking

• At en eiendomsgrense samtidig sier hvem som er eier av et område
• Kan være samme person

• At en eier kan håndheve sin rett  av domstoler og namsmann
• Og at ingen kan gå til sak mot seg selv

• At alle eiendommer har grenser, enten mot naboeiendommer 
(mellomgrenser) eller mot eierløse områder (yttergrenser)



Hva er en rett eller riktig eiendomsgrense?

• Forutsetninger forts.
• At alle mellomgrenser må ha et rettslig grunnlag

• Ingen grense blir til av seg selv

• At begrepene fast eiendom eller eiendomsrett ikke sier noe om hva som kan 
eies utover det vi vanligvis forstår med å ha eiendomsrett til fast eiendom
• Med fast eiendom menes normalt selve grunnen og det som er varig knyttet til grunnen

• Hva som kan eies utover dette er et politisk spørsmål

• For eksempel ned i bakken, opp i lufta eller ut i sjø

• At uenigheter om hva som er et riktig grenseforløp må løses av domstolene



Rettslige grunnlag for eiendomsgrenser

• Opprinnelige grenser
• Noen grenser er etablert langt tilbake i tid

• Sparsomt med skriftlig dokumentasjon

• Langvarig bruk som grunnlag for eiendomsrett
• Hevd som rettstyrkningsmåte

• Alders tids bruk

• Slektskapet med okkupasjon og festnet rettstilstand

• De lange tidsaksers jus

• Grensene mot statens grunn er et annet eksempel 



Rettslig grunnlag for eiendomsgrenser

• Tidligere fradeling av fast eiendom
• Skylddelinger, delingsforretninger og oppmålingsforretninger 

• Lover om offentlig medvirkning håndheves ved at eiendommen ikke kan tinglyses

• Noen ganger uten offentlig medvirkning
• Får ikke gjennomført avtalen

• Men hele avtalen trenger ikke være ugyldig

• Rt 2006 s. 539 (Rennesøydommen)

• Nye grenser
• Skal oppmåles i tråd med delingstillatelsen

• Matrikkelloven § 33 tredje ledd



Rettslig grunnlag for eiendomsgrenser

• Jordskifte
• Jordskifteretten har i betydelig utstrekning etablert mange mellomgrenser i 

Norge
• Tolkning av rettsbok og jordskiftekart 

• Ekspropriasjon
• Ved «frivillig» grunnavståelse er avtalen det rettslige grunnlaget
• Ellers vedtaket om ekspropriasjon

• Tidligere dommer om eiendomsgrenser
• Ikke i seg selv et rettslig grunnlag
• Stadfestelse av et omtvistet grunnlag
• Men reglene om rettskraft blir avgjørende



Rettslig grunnlag for eiendomsgrenser

• Yttergrenser er et rettspolitisk spørsmål
• Sjø

• Marbakke, tometer, brådypt og strandrett

• Ned i bakken
• Utnyttelse av mange ressurser er regulert ved lov

• Plansituasjon

• Okkupasjon (først i tid, best i rett)

• Har eieren tatt i bruk undergrunnen har han en beskyttet rettsposisjon 

• Vindkraft
• Rt 2011 s. 780



Hva er en riktig eiendomsgrense?

• En forutsetning for at et grenseforløp er riktig forutsetter derfor at 
eiendomsgrenser må ha et rettslig grunnlag
• Eiendomsgrenser blir ikke til av seg selv

• Alle eiendommer har en grense, enten mot naboeiendommer eller 
mot eierløse områder



Eiendomsgrenser i matrikkelen

• Matrikkelen skal blant annet sikre at det blir ført et enhetlig og 
pålitelig register over eiendomsgrenser for hele landet (M § 1)

• Hva betyr pålitelig i denne sammenheng?
• At registeret er til å stole på

• At det tar sikte på å vise de riktige eiendomsgrensene
• Altså eiendomsgrenser i overensstemmelse med de faktiske forhold eller i 

overensstemmelse med det rettslige grunnlaget



Hvilken vekt har matrikkelkartet i en 
grensetvist?

• Jordskifteloven § 4-2
• Jskl. §§ 6-1 og 6-15 siste ledd 

• Reglene om bevis i tvisteloven gjelder
• Fri bevisbedømmelse, T § 21-2
• Fri bevisføring, T § 21-3

• Noen eksempler (konkrete avgjørelser):
• LG-2009-60801 

• ØK mot grenser i tidligere utskiftning
• I denne saken falt grensen sammen med ØK

• LF-2011-166441
• ØK kan ha betydelig bevisverdi
• Uavhengig av rettstilstanden la lagmannsretten til grunn at partene var omforent om 

grensene gjennom arbeidet med ØK (på 60-tallet)



Hvilken vekt ?

• Noen eksempler fortsetter
• LA-2009-176001

• Jordskifteretten hadde fastsatt grensen basert på et dokument fra 1800-tallet og 
vitneutsagn

• Lagmannsretten kom til at grensen som var avmerket på ØK i 1971 var stilltiende godtatt 

• LE-2006-39937
• I mangel av andre bevis kom lagmannsretten til at grensen ble fastlagt i samsvar med ØK

• LF-2012-153192
• Lagmannsretten la avgjørende vekt på grensebeskrivelser i skylddelinger, forklaringer og 

vitneutsagn. Dette grenseforløpet var forskjellig fra matrikkelkartet



Hvilken vekt?

• LB-2005-130492
• En rar uttalelse? at det kreves klare holdepunkter for å fravike grensene slik 

de framkommer av ØK

• LB-2014-56621 (dommens pkt. 2.2)
• Matrikkelen er ikke avgjørende for et grenseforløp



Kan eiendomsgrenser i matrikkelen i 
framtiden bli et avgjørende bevis?

• Spørsmålet har en viktig prosessuell side 

• Urealistisk å fravike prinsippet om fri bevisvurdering

• En garanti for en fungerende rettsstat



Kan eiendomsgrenser i matrikkelen gis 
legitimasjonsvirkninger?

• Bør matrikkelen tillegges legitimasjonsvirkninger etter mønster fra 
tinglysingsloven?
• Hvilke hensyn ligger bak regler om ekstinksjon?

• Når bør rette eier vike i forhold behovet for rettslig troverdighet?

• Grunnboka har heller ikke rettslig troverdighet om eiendommens størrelse
• Men avtaler om at et område fortsatt skal tilhøre selger når hele eiendommen selges, 

kan falle bort på grunn av manglende rettsvern



Kan matrikkelkartet få avgjørende betydning 
med tiden? 

• Når bør gammel urett bli rett?
• For eksempel feilaktige eiendomsgrenser som har vært registrert i 

matrikkelen i over 20 år

• Analogier fra reglene om selvstendig hevd i hevdsloven §§ 2-6?
• Hensyn for: Innrettelse (herunder langvarig bruk), hederlig framferd (god tro 

knyttet til undersøkelser av matrikkelen), status quo, passivitet og 
likegyldighet

• Hensyn mot: rett er rett, eiendomsrettens tinglige preg og tankene bak tålt 
bruk


