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Innhold

Tema:

• Rubrisering av grunnboken

• Gjennomgang av grunnboksutskrifter

• Gjennomgang av bestemmelsene om sletting av heftelser

• Sletting av spesielle type heftelser

• Vanlig feil og returer

• Registrering av jordsameie



Ny grunnboksutskrift

• Nytt fagsystem for tinglysingen, og ny løsning for elektronisk 

innsending av dokumenter ble satt i produksjon 18. april 2017

• Åpnet for elektronisk innsending av enkelte dokumenttyper, hvor 

løsningen vil bli utvidet med flere etter hvert  

• Med nytt fagsystem ble grunnboksutskriftene også endret.



Ny grunnboksutskrift

• Endret rubrisering av grunnboken – gamle heftelser skaper nye 

utfordringer

• Skillet mellom pengeheftelser og servitutter er fjernet og alle heftelser 

fremkommer under rubrikken heftelser på grunnboksutskriften.



Ny rettsstiftelsesidentitet

Dokumentnr.

Rettsstiftelsesnr. 

Embetenr.

Årstall



Sletting ex officio – tingl. § 31

• Tinglysingsloven  § 31

«Når virkningen av tinglysingen er falt bort, skal registerføreren av 

eget tiltak slette heftelsen. 

Det samme gjelder når den åpenbart er opphørt.»

Bestemmelsene om når en heftelse er bortfalt følger av tinglysingsloven 

§§ 28-30 eller av særlovgivningen, eks løsningsrettsloven § 6.



Sletting ex officio - § 31 annet ledd

• Vilkår: ”åpenbart” at heftelsen er bortfalt – streng vurdering

• Rt. 2010 s. 252 

«Det følger av tinglysningsloven § 31 andre ledd at registerføreren av eget 

tiltak kan slette en heftelse «når den åpenbart er opphørt». Dette vilkåret må 

tolkes strengt. Det er således ikke tilstrekkelig at det er sannsynlig at heftelsen 

er falt bort. Foreligger det berettiget tvil med hensyn til om retten fortsatt 

består, skal heftelsen ikke slettes.»



Sletting av spesielle typer heftelser

• Sletting av utskiftning og jordskifte:

• Gamle utskiftninger og grensegangsaker vil ha betydning hvis den 

utskilte parsellen er berørt av den grensen som saken gjelder

• De er en del av eiendommens historikk, og er ikke særlig tyngende.

• Utskiftningene kan ofte ha bestemmelser om jakt-, fiskerett, 

sameieretter, disse kan ikke slettes uten etter samtykke.



Sletting av spesielle typer heftelser

• Skjønn: Kan knyttes til ekspropriasjon av areal eller vannfall.

• Vanskelig for registerfører å ta stilling til om det er åpenbart at 

heftelsen ikke skal ligge på et bestemt areal. 

Felles for slike type heftelser er at vi får inn eks. uttalelse fra 

kommunen som kan fortelle om disse heftelsene berører arealet til den 

nyopprettede matrikkelenheten.

Tinglysingsmyndigheten behandler slettebegjæringen etter reglene om 

sletting og hvis vilkårene er oppfylt så sletter vi. 



Landmålerens oppgaver

• § 33 Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og 

rettar i tråd med partane sine påstandar og framlagde dokument, og 

elles bringe fram opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for 

matrikkelføring og eventuelt tinglysing. Den som utfører 

oppmålingsforretninga, skal ta vare på alle partar sine interesser og 

utføre forretninga i samsvar med god landmålarskikk.



Landmålerens oppgaver

• Fra Miljøverndepartementets prinsipputtalelse av 22.06.2012

«Eksisterende grenser skal beskrives og merkes i tråd med partenes 

påstander og framlagte dokument. Det klare utgangspunktet er 

således at partene selv har ansvaret for å avklare og dokumentere 

rettsforholdene. Samtidig skal landmåler aktivt medvirke til å rydde 

opp i rettsforholdene. Landmåler må herunder finne fram opplysninger 

om det berørte arealet i matrikkelen, grunnboken og kommunens egne 

arkiver.»



Samspillet matrikkel-grunnbok

•Tinglysingsloven § 12a første punktum, en tinglysingssperre

• ”Når det etter matrikkellova skal utføres oppmålingsforretning, kan 

dokument som gir grunnbokshjemmel til eiendoms- eller festerett, 

ikke tinglyses uten at melding til tinglysing om opprettelse av 

matrikkelenheten senest samtidig blir registrert i grunnboken.” 

•Matrikkellova § 12

•Unntak matrikkelforskriften § 30.



Matrikuleringsplikt

Må fylle vilkårene for matrikulering av festegrunn

• Matrikkelloven § 12

• ”Matrikulering skal gjennomførast før del av grunneigedom eller 
jordsameige blir festa bort, dersom festet kan gjelde i meir enn 
10 år.”

• Med ”feste bort” menes det offentlig rettslige festebegrepet, i 
motsetning til det privatrettslige festebegrepet i tomtefesteloven.

• Eksklusiv bruk til et areal utløser oppmålingsplikt



Matrikulering av festegrunn

• Unntak for matrikulering av festegrunn fremgår av 

matrikkelforskriften§ 30.

• Skal grunnen bebygges, settes opp anlegg så er det 

oppmålingsplikt

• med mindre arealet er under 8 m2 eller

• anlegget kan flyttes til et annet sted uten at det er til ulempe 

for fester, bortfester eller panthaver. 



Jordsameie vs. realsameie

• Def. av jordsameie matrikkelloven § 5 første ledd litra d):

• jordsameige, grunnareal som ligg i sameige mellom fleire 

grunneigedommar, og der sameigepartane inngår i 

grunneigedommane.

• Dette ligner veldig på definisjonen av et realsameie. Men ved et 

realsameie kan sameieobjektet være noe annet enn fast eigedom. 

• Det er sameiegjenstanden og måten sameiet har oppstått på, som avgjør 

hvilken matrikkelenhetstype det er.  



Registrering av jordsameie

• Jordsameier har vanligvis oppstått ved ufullstendig garddeling eller ved 

at flere eiendommer har fått eiendomsrett til et område i fellesskap, og at 

andelene gjennom tidene har blitt knyttet til og behandlet som en del av 

brukene.

• Det kan også være mer komplisert som for eksempel ved privatisering 

av allmenning. 



Registrering av jordsameie

• Jordsameie egen matrikkelenhetstype, matrikkellova § 5. 

• Eksisterende jordsameie blir registrert og tildelt eget 

matrikkelnummer, uten at sameiet blir fradelt eiergårdene. 

• Jordsameie blir ikke matrikulert som grunneiendom, da det er en del 

av eiergården og inngår i skylda, det blir kun registrert, jf 

matrikkellova § 14.



Registrering av jordsameie

• Matrikkellova § 14 Registrering av jordsameie

• Jordsameige kan registrerast i matrikkelen med eige matrikkelnummer når det er 

gjort sannsynleg at eininga er eit jordsameige

• Matrikkellova § 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev

• Så snart oppretting av ny matrikkeleining, samanslåing, endring av eigarseksjon eller 

arealoverføring er ført i matrikkelen, skal kommunen sende melding om dette til 

tinglysing.  

5. ledd:

• I sak som gjeld matrikulering av umatrikulert grunneigedom eller umatrikulert 

festegrunn etter § 13, eller registrering av jordsameige etter § 14, skal tinglysing 

berre skje når det er kravd særskilt. 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-20050617-101.html&13
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-20050617-101.html&14


Registrering av eksisterende  
jordsameie

• Ved registrering av eksisterende matrikkelenhet i matrikkelen, vil det 

ikke blir generert ”melding til tinglysing”

• Hvis eierforholdet ikke er rettslig avklart må partene søke om 

grunnbokshjemmel etter kunngjøring i medhold av tgl. § 38a. 

• Hjemmelsforholdet vil bli registrert med gnr. og bnr. på de 

matrikkelenhetene som har andel i sameiet, samt sameiets navn. 

• Det vil bli registrert en urådighet.



Registrering av eksisterende 
jordsameie

• Det vil i utgangspunktet ikke fremkomme pengeheftelser på jordsameiets 

grunnboksblad, kun teksten: 

• ”FOR EVT. HEFTELSER I GRUNNEN SE MATRIKKELENHETER SOM ER REGISTRERT 

SOM HJEMMELSHAVERE. VED UTSKILTE PARSELLER VIL ALLE HOVEDBRUKETS 

PANTEHEFTELSER FØR FRADELINGSDATO HEFTE I DEN UTSKILTE GRUNNEN 

INNTIL DET ER REGISTRERT PANTEFRAFALL.”

• Servitutter og festekontrakter som gjelder selve jordsameiet, tinglyses på 

sameiets grunnboksblad. Øvrige pengeheftelser tinglyses på ”eiergårdene”.



Registrering av eksisterende 
jordsameie

• Festegrunn som fysisk ligger på arealet som nå har blitt registrert som 

jordsameie må omnummereres.

• Tidligere var det vanlig å registrere det på det laveste gnr. og bnr. 



Oppretting av enheter i et uregistrert 
jordsameie

• Matrikkelloven § 10 setter krav til geografisk klarhet for å kunne 

matrikkelføre ny matrikkelenhet. Bestemmelsens andre ledd lyder som 

følger:

• ”Ny matrikkeleining kan berre opprettast når det er klart kva for 

matrikkeleining eller matrikkeleiningar den nye eininga blir utskilt 

frå eller oppretta på.”

• Rundskriv T5/09:

• ”Det kan bl.a. innebære at umatrikulert grunn eller uregistrert 

jordsameie må føres inn i matrikkelen før det kan gjennomføres 

arealoverføringer eller opprettes nye matrikkelenheter i området.”



Oppretting av enheter i et 
uregistrert jordsameie

• Rundskriv fra KMD H 18/15:

• «Som hovedregel må derfor grunnen være registrert i matrikkelen og 

grunnboken før det kan skilles ut parseller fra grunnen. Det kan bl.a. innebære at 

umatrikulert grunn eller uregistrert jordsameie må føres inn i matrikkelen før det 

kan gjennomføres arealoverføringer eller opprettes nye matrikkelenheter i 

området.

Hva som menes med geografisk klarhet i matrikkellova § 10 

andre ledd må imidlertid vurderes konkret i de enkelte 

situasjonene nevnt i matrikkellova § 9 første ledd bokstav b til 

h. I noen slike unntakstilfeller vil rettighetshaver til parsellen 

likevel ha krav på å få denne matrikulert selv om det av 

matrikkelen ikke framgår klart hvilken matrikkelenhet parsellen 

skal utskilles fra eller opprettes på, jf. § 27 femte ledd.»



Oppretting av enheter i et uregistrert 
jordsameie

• Ved oppretting av festegrunn, må enheten festegrunnen er en del av, 

alltid være ført inn i matrikkelen før festegrunnen kan matrikuleres. 

Krav til klarhet i grunnboken vil være til hinder for dette. Festegrunn 

kan derfor ikke opprettes i uregistrert jordsameie.



Hjelp til selvhjelp

•www.kartverket.no 

• Rundskriv for tinglysingen

• Prinsipputtalelser fra departementet

• Skjemaer

• Temaartikler

• Lenker til aktuelle sider

• Info om eiendomsrettsseminar


