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Tinglysing

Temaene:

 Kort om tinglysingsmyndigheten 

 Hvorfor tinglyser vi?

 Tinglysing på første forsøk – vanlige feil 
og mangler

 «Ny» grunnboksutskrift

 Sletting av tinglyste heftelser

 Kort om våre erfaringer fra elektronisk 
tinglysing og registrering av konsesjon i 
matrikkelen



Eiendomsdivisjonen



Noen tall fra 2017

• Ca. 275 årsverk i Eiendomsdivisjonen, tinglysing

• 1 326 259 rettsstiftelser registrert i fast eiendom –
omtrent samme nivå som 2016 (0,1 % økning)

• 251 tinglysingsdager = 5 284 rettsstiftelser per dag

• 97,74 % av sakene ble behandlet på to dager

• Ca. 6,1 % av alle innsendte dokumenter ble returnert uten 
tinglysing (fast eiendom)

• Over 230 000 henvendelser til kundesenteret (tlf, e-post 
og chat). Gjennomsnittlig ventetid på 76 sekunder ved tlf.

• Nedgang for telefon og e-post, økning i antall chat



Hvorfor tinglyser vi?

• Formelt registrere eier (hjemmelshaver) av 
fast eiendom

• 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

Tinglysing er ikke et 
«gyldighetsstempel»



Hvorfor bør vi tinglyse?

•Formålet med tinglysing er å oppnå rettsvern
for rettigheter eller eierskap overfor andre 
rettsstiftelser.

Rettsvern?
o Rettigheten eller eierskapet blir 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

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

o Tinglysingsloven § 20 flg.

«Først i tid, 
best i rett»



Tinglysing på første forsøk –
vanlige feil og mangler

• Uklart dokument

• Egenerklæring om konsesjonsfrihet er ikke 
registrert i matrikkelen

• Samtykke mangler – råderettsbegrensning 
(urådighet)

• Dokumentet er ikke i original

• Mangler ved fullmakter

• Dokumentavgift



Krav til klarhet

• Dokumentet må være klart

• 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

Tinglysingsloven § 8, jf. 
tinglysingsforskriften § 4.                               

• Dokumentet skal være selvforklarende



Konsesjonsavklaring

• Forholdet til konsesjonsloven må avklares før  
dokumentet kan tinglyses

• Avklart forhold til konsesjon er et vilkår for tinglysing

• Konsesjonsloven § 15

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

• Kommunen skal legge inn informasjonen i 
matrikkelen. konsesjonsloven § 4 og forskrift om 
konsesjonsfrihet mv. §§ 2 - 4. 

• Det er kommunen som er konsesjonsmyndigheten

• Tinglysingen har en kontrollfunksjon

• Ta kontakt med kommunen for å avklare forholdet til  
konsesjonsloven



Råderettsbegrensning –
samtykke mangler

• Er det tinglyst 
råderettsbegrensning (urådighet) 
på eiendommen?

«Eiendommen kan ikke 
disponeres over uten samtykke 
fra…»

• Hent inn samtykke fra 
rettighetshaver eller få ham til å 
slette sin rettighet



Krav til originale 

dokumenter

• Alle dokumenter som skal tinglyses må være i  
original – tingl. § 6
• Krav om originale signaturer

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

• Ved papirdokumenter legg alltid ved
tinglysingsgjenpart
• Tingl. § 6 og 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



Fullmakter

• Fullmakt er personlig

• Kan ikke transporteres med mindre ordlyden klart 
tilsier det.

• 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



«Ny» grunnboksutskrift

• Nytt fagsystem 18.04.2017

• Grunnboken var tidligere rubrisert slik:

• Hjemmelsopplysninger

• Pengeheftelser

• Servitutter

• Grunndata

• Nå:



«Ny» grunnboksutskrift forts. 1

• Hele identiteten på dokumentet

• År/dokumentnummer/rettsstiftelsesnummer/
embete

• Elektronisk innsendt

• Klokkeslettprioritet

• Standardtekster om forbehold

• Skillet mellom pengeheftelser og servitutter er 
fjernet – kun én kategori: heftelser

Vedlegg: Eksempel 1



«Ny» grunnboksutskrift forts. 2

• Foreløpig registrering

• Tekst øverst på siden

• Selve dokumentet nederst på siden under 
egen status «Foreløpige registreringer»

• Utskriften vises slik den vil se ut om de 
foreløpige registreringene blir godkjent

Vedlegg: Eksempel 2



«Ny» grunnboksutskrift forts. 3

• Eiendom som er festet bort i sin helhet

• Dokumenter som gjelder eiendomsrett eller 
festerett har egne overskrifter

• Festekontrakten hefter i eiendomsrett og 
festerett

• Papirdokumenter får klokkeslett 21.00

Vedlegg: Eksempel 3



«Ny» grunnboksutskrift forts. 4

• Festegrunn (fnr.)

• Kun informasjon om festeretten

• Tekst om å se grunneiendommen for annen 
informasjon om hjemmelsforhold og 
heftelser som kan ha betydning for den 
aktuelle festegrunn

Vedlegg: Eksempel 4

• Andre endringer, bl.a. seksjonert grunneiendom 
vil vises, men med lite informasjon.



Etablering av heftelser

• Tinglyses på den tjenende eiendom
• Den eiendommen som avgir rettigheten

• Avgivereiendom må derfor gå klart frem av 

dokumentet

• Hjemmelshaver må samtykke 

• Rettighetshaveren skal angis
• Rett for person (personlig rettighet)

• Eks. bo-/bruksrett

• Fødselsnummer for rettighetshaveren skal oppgis

• Rett for eiendom (realrettighet)

• Eks. veirett

• Gnr./bnr. skal oppgis



Foreldelse av rettsvern 
«sletting» av tinglyste dokumenter

Dokument År Hjemmel

Pantedokument 30 år Tingl. § 28 første ledd 

Utlegg 5 år Tingl. § 30 første ledd

Arrest og midlertidig forføyning 2 år Tingl. § 30 første ledd

Prioritetsvikelse 3 år Tingl.forskrift § 4 fjerde ledd

Forkjøpsretter/løsningsrett 25 år* Løysingsrettlova §§ 6 og 23

• Sletting på tid – tingl. § 31 1. ledd jf. ovennevnte 

• Sletting som åpenbart opphørt – tingl. § 31 2. ledd

• Sletting på basis av samtykke – tingl. § 32



Hvordan slette heftelser?

• Hovedregel tingl. § 32 første ledd
• Samtykke fra rettighetshaveren

• Personlige rettigheter:
• For eksempel borett, forkjøpsrett, føderåd 

• Rettighetshaveren må samtykke

• Legg ved skifteattest eller annen dokumentasjon på dødsfall 
dersom rettighetshaveren er død

• Realrettigheter:
• Rettighetshaveren er den til enhver tid eier av gnr. 10 bnr. 1

• Nåværende hjemmelshaver til gnr. 10 bnr. 1 må samtykke



Hvordan slette heftelser?
Tinglysingsloven § 32 annet ledd
Pantedokumenter

Hovedregel: Hvis eiendommen er pantsatt må det originale 
pantedokumentet sendes inn for tinglysing av påtegning om sletting, 
jf. § 32 annet ledd første pkt. 

Unntak: Gjelder ikke for enkle pantedokumenter, noterte pant, 
pantsettelseserklæringer og uomsettelige pantedokumenter. , jf. § 32 
annet ledd annet pkt. Eks.: Elektronisk tinglyst pant og dagens 
pantedokumenter uten skylderklæring.

Unntak: Gjelder ikke for banker og institusjoner som nevnt i § 32 
annet ledd tredje og fjerde punktum, dersom banken eller 
institusjonen er rettighetshaver. 

Unntak betyr sletting på løs erklæring eller elektronisk



Hvordan slette heftelser 
tingl. § 32 a
• Tingl. § 32 a første ledd – gjelder pant 

• Skal være umulig eller uforholdsmessig 
vanskelig å få rettighetshavers samtykke. 

• Vilkår: Sletting av pantobligasjon, 
skadesløsbrev på grunnlag av at det er 
sannsynliggjort at heftelsen er bortfalt og 
dokumentet blir innlevert. 

• Vi starter kunngjøringsprosess



Hvordan slette heftelser 
tingl. § 32 a forts.

• Tingl. § 32 a annet ledd

• Enhver heftelse kan slettes hvis den er over 
20 år og det er sannsynliggjort at den er 
opphørt.

• Vi starter kunngjøringsprosess

• Hvis innsigelse, registerfører må vurdere om 
den er åpenbar grunnløs



Kort om våre erfaringer
• E-tinglysing og nytt fagsystem 18.04.2017

o Overgangen har gått bra! 

o Informasjonsbehovet er stort

o 224 aktører med avtale om elektronisk tinglysing per 
01.01.2018 og 166 er aktive innsendere.

o 32,8 § elektronisk innsendte rettsstiftelser (se neste)

• Registrering av konsesjon i matrikkelen

o Det har gått veldig greit! 

o Noe trøbbel for kommuner med nedsatt konsesjonsgrense. 
Det jobbes med ny utforming av skjemaet og tilpasninger i 
systemet. Kommer i løpet av året.

o Vi har en følelse av at det går raskere for 

innsenderne å sende inn dokumentet på nytt 

når konsesjonsavklaring mangler.
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Andel elektronisk innsendte rettsstiftelser i perioden 18. april  - 31. 
desember 2017

 32,8 % elektronisk innsendte rettsstiftelser
 28 % er helelektronisk
 Meldinger fra matrikkelen: 63 % elektronisk innsendt.



Hjelp til selvhjelp
• www.kartverket.no/tinglysing

• Rundskriv for Tinglysingen

• Sjekkliste for tinglysing

• Skjemaer

• Skjøte, pant m.m.

• Artikler & lenker

• www.seeiendom.no

• Matrikkelinformasjon om eiendommer

• Kundesenteret

• 08700 Nytt telefonnummer: 32 11 80 00

• Åpent alle hverdager fra kl. 09.00 til 15.00

https://www.kartverket.no/tinglysing/
http://www.seeiendom.no/


Takk for 
oppmerksomheten!


