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Innledning

› De aktuelle aktørene

› Landmåleren

› Andre aktører ifm eiendomstvister

› De typiske eiendomstvistene

› Eiendomsgrenser, servitutter, sameie, naboloven

› Mellom tidligere og ny hjemmelshaver

› Forebygge tvister

› Eiendomsdannelse

› Utbygging

› Bruksutøvelse

› Eiendomsovergang



Innledning

› Landmåleren
› Formell kompetanse og realkompetanse

› Utdanninger 
› NMBU

› Master i eiendomsfag – ca 120 stp eiendomshistorie, tingsrett, diverse 
forvaltningsrett og jordskiftefag

› NTNU i Gjøvik

› Årsstudium – 10 stp «juss og matrikkellære»

› HVL

› Bachelorgrad ca 55 og mastergrad ca 55 stp eiendomshistorie, tingsrett, 
diverse forvaltningsrett og jordskiftefag

› Realkompetanse

› Den kommunale landmåleren
› Den private landmåleren
› Ingeniøren i jordskifteretten



Innledning

› Andre aktører ifm eiendomstvister

› Jurister/advokater

› Formell kompetanse cand.jur. eller mastergrad i rettsvitenskap

› Typisk (eks UiB) 13 stp tingsrett

› Eiendomsmeglere

› Formell kompetanse bachelorgrad i eiendomsmegling

› Typisk (eks. BI) 30 stp «Eiendomsjuss» hvorav ca 3-5 stp tingsrett

› Takstmenn

› I utgangspunktet ikke en beskyttet tittel

› Norsk Takst (tidligere NTF og NITO Takst)/ NEAK i samarbeid med HVL



Tvister vedrørende fast eiendom

› Aktualitet 

› Feil og mangler

› Foreligger det feil og mangler som danner grunnlag for å fremsette krav 

om utøvelse av mangelsbeføyelser i forbindelse med kjøp av fast 

eiendom?

› Jurist/advokat

› Takstmann

› Arealmåling innendørs, byggtekniske forhold (herunder våtrom)

› Eiendomsmegler

› Tilbehør/løsøre, 

› Den private landmåleren

› Arealmåling av tomt, høyde på bygninger osv
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Tvister vedrørende fast eiendom

› Aktualitet
› Eiendomsgrenser

› Rekonstruksjon av mellomgrenser på land, i vassdrag, i sjø og innsjø

› Landmåleroppgave

› Den kommunale landmåleren 

› Matrikkelloven § 33 om oppmålingsforretning

› Den private landmåleren

› Utredning av stiftelsesgrunnlagene

› Ingeniøren i jordskifteretten

› Jordskifteloven § 6-18(3) Rettsmekling av teknisk personale

› Jordskifteloven § 4-1 Rettsutgreiing (jfr § 4-4)

› Jordskifteloven § 4-2 Grensefastsetjing (jfr §4-4)

› Jurister/advokater??
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Tvister vedrørende fast eiendom

› Aktualitet

› Eiendomsrett, total bruksrett (tomtefeste) eller partiell bruksrett (servitutt)

› Hvilke rettigheter er overført ved 

eiendomsdannelsen/stiftelsesdokumnetet og har eventuelt etterfølgende 

forhold endret dette?

› Jurister/advokater

› Landmåler

› Den private landmåleren

› Ingeniøren i jordskifteretten

› Jordskifteloven § 6-18(3) Rettsmekling av teknisk personale

› Jordskifteloven § 4-1 Rettsutgreiing (jfr § 4-4)
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En praktisk tilnærming…

› Jeg blir kontaktet av to personer som ønsker å få en utredning av 

eiendomsforholdene i tilknytning til 1253-96/77, 1253-96/78, 1253-

96/79 og 253-96/80

› Parter har dokumentasjon i form av skjøter og kontrakter fra 1851
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Ole Johannesen Fotland
Matrikkelnummer 27/1
Nytt matrikkelnummer 96/1



Magne Nilsen Fotland
Matrikkelnummer 27/3
Nytt matrikkelnummer 96/3



John Andersen Fotland
Matrikkelnummer 27/2
Nytt matrikkelnummer 96/2



John Andersen Fotland
Matrikkelnummer 27/2
Nytt matrikkelnummer 96/2

Ole Johannesen Fotland
Matrikkelnummer 27/1
Nytt matrikkelnummer 96/1

Magne Nilsen Fotland
Matrikkelnummer 27/3
Nytt matrikkelnummer 96/3



En praktisk tilnærming…
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En praktisk tilnærming… (skjøte fra Hosanger kommune)
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En praktisk tilnærming…
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Kart-, oppmåling- og 

skylddelingsforretning

› Eiendommene får eget 

matrikkelnummer

› Ved eiendomsdannelsen oppstår 

det nye eiendommer på tvers av 

de opprinnelige arvefestene til 

27/1 (96/1) og 27/3 (96/3). Blir til 

Holmahagen 96/77 og Osen 96/78

› Arvefesteavgiften tilknyttet 27/3 er 

innløst som grunnbyrde. Dette 

knyttes til Osen 96/78 

› Det opprinnelig arvefeste på 27/2 

består. Blir til Mølletomten 96/79 



Feil ved skjøte og 

informasjon gitt i 1977

› For Holmahagen skulle 

arvefesteavgiften betales til 

27/1 nå 96/1 som da eies av 

Osmund Fotland.

› I skjøte blir det derimot ved en 

feil oppgitt Ola J. Fotland som 

mottaker av grunnbyrden.



Feil ved skjøte og 

informasjon gitt i 1977

› For Mølletomten skulle 

arvefesteavgiften betales til 

27/2 nå 96/2 som eies av 

Ola J. Fotland. 

› I skjøte blir det derimot ved 

en feil oppgitt Osmund 

Fotland som mottaker av 

grunnbyrden. 



En praktisk tilnærming…

› Innkalling til møte mellom partene

› Alle dokumenter og forklaringen på disse blir lagt frem

› … er det mulig å komme til enighet og sørge for retting av 

grunnboken?

› NEI…(!)

› … fordi en advokat for 10 år siden fortalt 

grunnbyrdemottakerne at de var sameiere i eiendommene og 

kan påberope seg tomtefesteloven med utgangspunkt i 

avtalene fra 1851 – uten å være kjent med de øvrige 

dokumentene i saken.

› Den nye dokumentasjon er partene ikke interessert i!
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