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Disposisjon

• Innledning

• Tinglysing på første forsøk 

• Formålet med tinglysing 

• Saksflyt i tinglysingen 

• Ny grunnboksutskrift

• Grunnleggende momenter 

• Sletting 

• Kunngjøring  



Kort om eiendomsdivisjonen

• Nasjonal tinglysingsmyndighet med ansvar for føring av og formidling av data fra 
grunnboken for fast eiendom og andeler i borettslag 

• Sentral matrikkelmyndighet og sørger for utvikling, drift og forvaltning av matrikkelen

• Fastsetter stedsnavn og drifter det sentrale stedsnavnregisteret. Forvaltningsoppgaver 
knyttet til administrative grenser



Forholdet mellom matrikkel og 
grunnbok 
• Matrikkelen er et objektregister som gir alle faktiske opplysninger om den enkelte 

matrikkelenhet

• Matrikkelenheter 

• Matrikkelnummer

• Areal 

• Registrert eier/fester

• Bygninger, herunder bygningstype, bygningsstatus, bruksenheter, bruksareal, 
antall rom mv. 

• Adresser etc. 

• Grunnboken er et rettighetsregister

• Hjemmelsopplysninger

• Heftelser

• Grunndata

• Eiendommen må være innført i matrikkelen for å få eget grunnboksblad, jf. 
tinglysingsloven § 12 a



Noen tall fra 2017

• Ca. 319 årsverk i Eiendomsdivisjonen 

• Ca. 1 616 423 rettsstiftelser registrert (både fast eiendom og borett)

• Ca. 97,25 % av sakene ble behandlet på to dager (fra april 2017)

• Ca. 8,8 % av alle innsendte dokumenter ble returnert uten tinglysing (ca. 6,2 % for 
fast eiendom)

• Ca. 174 864 henvendelser til kundesenteret (tlf., e-post, chat). Gjennomsnittlig svartid 
på 80 sekunder ved tlf. 

• Ca 4,1 km av gjenpartsarkivet (panteboken) er digitalisert



Grunnleggende utgangspunkt 

• Formålet med tinglysing:

• Rettsvern overfor godtroende tredjemann og kreditor 

• Rettsvern oppnås ved registrering i grunnboken 

• Grunnboken er åpen for publikum. Dette sikrer notoritet og publisitet for de tinglyste 
rettsstiftelsene 

• Tinglysing er frivillig 

• Tinglysing av en avtale gjør ikke avtalen med gyldig mellom partene 



Hva kan tinglyses 

• Tinglysingsloven § 12: Såfremt ikke annet er bestemt ved lov, kan et dokument bare 
anmerkes i grunnboken når det går ut på å stifte, forandre, overdra, behefte, 
anerkjenne eller opheve en rett som har til gjenstand en fast eiendom i 
embedskretsen. 

• Dvs. skjøter, pantedokumenter, festekontrakter, servitutter, leiekontrakter, 
utleggsforretninger, rettsbøker (dom/kjennelse/skjønn), forkjøpsretter, urådigheter 
med mer. 



Hva skjer med det innsendte 
dokumentet? 

• Dokumentet tinglyses

• Dokumentet returneres uten tinglysing på grunn av mangler jf. tinglysingsloven § 7 
andre ledd

• Dokumentet nektes tinglyst jf. tinglysingsloven § 7 fjerde ledd



Saksflyt i tinglysingen 
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Ny grunnboksutskrift

• Noen endringer…

• Skiller mellom godkjent, foreløpige og nektede registreringer

• Konsekvensene predikeres på grunnboksutskriften

• Skillet mellom Pengeheftelser og Servitutter forsvinner

• Ny kategori «heftelser»

• Ny rettsstiftelsesident

• 2017/10058291-1/200



De 5 vanligste feilene 

• Uklart dokument – eks. ikke samsvar mellom hjemmelshaver og eiendom

• Samtykke mangler – hjemmelshaver, ektefelle, rettighetshaver til urådighet osv. 

• Vitnebekreftelse mangler eller er mangelfull

• Dokumentavgiftsfeltet ikke korrekt utfylt

• Konsesjon – opplysningene ikke lagt inn i matrikkelen 

• Disse 5 feilene utgjør rundt 50 % av alle returer



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



Klarhet og form 
• Formkrav til de vanligste dokumenttypene, jf. tgl.forskr. § 2

• Skjøte, pantedokument, hjemmelserklæring mv., se www.tinglysing.no

• Dokumentet må være klart, jf. tgl.forskr. § 4

• Hva gjelder rettsstiftelsen?

• Hvem er rettighetshavere til rettigheten?

• Hvor skal det tinglyses?

• Dokumentet bør være kort og så vidt mulig bare inneholde bestemmelser som 
kan tinglyses, jf. tgl. § 12

• Alle dokumenter som skal tinglyses må være i  original, jf. tgl. § 6

• Krav om originale signaturer, med noen unntak

• Tinglysingsgjenpart skal legges ved, jf. tgl. § 6 og tgl. forskr. § 6

http://www.tinglysing.no/


Samtykke 

• Det kan være nødvendig med flere samtykker for å få tinglyst dokumentet, 
eksempelvis: 

• Hjemmelshaver selv – gjelder alle frivillige rettsstiftelser, jf. tgl. § 13

• Ektefelle – gjelder bare felles bolig, jf. el. § 32 

• Rettighetshaver til urådighet/tinglysingssperre

• Signaturrett: 

• Organisasjoner/virksomheter og andre juridiske subjekter som er registrert i 
Brønnøysundregistrene 

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

• Dersom ingen er særlig utpekt, må hele styret samtykke

• Ikke-registrerte lag og foreninger

• Den/de som iht. lagets vedtekter og siste årsmøteprotokoll kan forplikte laget 
(som oftest hele styret) 

• Husk å legge ved dokumentasjon 

http://www.brreg.no/


Fullmakter 

• Fullmakter er personlige

• Kan ikke transporteres med mindre ordlyden klart tilsier det

• Fullmakter skal som hovedregel fremlegges i original 

• Dersom det legges ved en kopi må en person som kan bevitne dokumenter alene, 
jf. tgl. forskr. § 3, bekrefte at fullmakten er rett kopi og innestå for at fullmakten 
fortsatt gjelder. Denne erklæringen skal dateres. 

• Se Rundskriv for tinglysingen pkt. 4

• Tinglysingen oppbevarer ikke originale fullmakter 

• Fullmakter må derfor legges ved i hver forsendelse

• Selvkontrahering 

• Det må fremgå spesifikt av fullmakten dersom fullmektigen selv kan motta 
eiendom eller etablere pant til fordel for seg selv, jf. LB-2017-78642



Vitnebekreftelse 

• Vitnebekreftelse er nødvendig på 

• Skjøter

• Pantedokumenter

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

• Etter hovedregelen skal hjemmelshaverens underskrift bevitnes av to myndige vitner, 
bosatt i Norge, eller av ulike myndighetspersoner som kan bevitne alene, jf. tgl. § 17, 
tgl.forskr. § 3.

• Erverver, nær familie av erverver eller en som er ansatt hos erverver kan ikke 
bekrefte utsteders underskrift (med noen unntak) 

• Dersom et dokument først har blitt tinglyst med mangelfull bevitnelse, er dette å anse 
som brudd på en ordensforskrift, som ikke medfører at dokumentet blir ugyldig. 
Mangelfull bevitnelse gir dermed ikke grunnlag for retting etter tgl. § 18, jf. LB-2016-
110689.  



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

dokumentavgift, dal. § 7

• Dokumentavgift gjelder ved hjemmelsoverføring av hjemmel til grunn og feste, 
dokumentavgiftsloven § 7

• Rundskriv om dokumentavgift:

• Stortingets vedtak om dokumentavgift (dav)

• Dokumentavgiftsloven (dal)

• Dokumentavgiftsforskriften (daf)

• Det betales dokumentavgift av salgsverdien på tinglysingstidspunktet

• 2,5 % av salgsverdien, dav. § 1

• Se bort fra den negative verdien av privatrettslige heftelser

• Oppgitt avgiftsgrunnlag skal gjenspeile den andel som overføres

• Fritak for dokumentavgift må ha konkret hjemmel i dokumentavgiftsregelverket

• Unntak må påberopes – vis til hjemmelen for unntaket i dokumentet 

• Eksempler på fritak er bygg under arbeid, arv etter loven, ektefeller, 
samboere, gave til forening med allmennyttig formål osv. 



Konsesjon 

• Tinglysingsmyndigheten skal kontrollere at tinglysing av erverv oppfyller kravene til 
konsesjon, jf. konsesjonsloven § 15. Et vilkår for tinglysing.

• Utgangspunkt: Tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring,  festekontrakter og andre 
langvarige bruksretter krever konsesjon, jf. konsesjonsloven §§ 2 og 3.

• Unntak fra konsesjon for bebygd eiendom under 2 dekar, forutsatt at kommunen ikke 
har nedsatt konsesjonsgrense, jf. forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 2

• Flere unntak i lov og forskrift – må ofte godtgjøres med egenerklæring om 
konsesjonsfrihet

• Kommunen må legge inn informasjon om konsesjon i matrikkelen før tinglysing

• Se Rundskriv for Tinglysingen punkt 15



Matrikuleringsplikt 

• Avtaler om bruksrett, leie osv. kan utløse plikt til matrikulering/oppmåling, jf. 
matrikkelloven §§ 6 og 12, samt matrikkelforskriften § 30 

• Utgangspunktet er at alle anlegg og tiltak av varig karakter skal registreres og 
kartfestes, så lenge festeretten er for mer enn 10 år 

• Festebegrepet i matrikkelloven er videre enn festebegrepet i tomtefesteloven

• Konkret vurdering av blant annet varighet, eksklusivitet, størrelse, om anlegget 
lett kan flyttes osv.

• Tinglysingsmyndighetens kontrollplikt følger av tinglysingsloven § 12 a 

• Ved tvil om et anlegg eller tiltak utløser oppmålingsplikt kan vi be kommunen, som 
lokal matrikkelmyndighet, om å ta stilling til spørsmålet



Sletting av heftelser 

• Flere ulike slettegrunnlag i tinglysingsloven 

• Sletting etter samtykke fra rettighetshaver, jf. tgl § 32 

• Noen endringer knyttet til kravet om påtegning på originalt dokument

• Sletting på bakgrunn av at rettsvernet er foreldet, jf. tgl. § 31

• Pantedokument – 30 år – tgl. § 28 

• Utlegg – 5 år – tgl. § 30 

• Arrest og midlertidig forføying – 2 år – tgl. § 30 

• Prioritetsvikelser* 3 år – tgl. forskr. § 4 

• Sletting av heftelser som åpenbart er opphørt, jf. tgl. § 31

• Forkjøpsretter/løsningsretter – 25 år* - lov om løysingsrettar §§ 6 og 23 

• Sletting etter kunngjøring, jf. tgl. § 32 a



Sletting etter kunngjøring 

• Hovedregel – sletting etter samtykke fra rettighetshaver § 32, eller sletting ved 
foreldelse av rettsvern 

• Sletting etter kunngjøring, tgl. § 32 a

• Dersom det er umulig eller forbundet med uforholdsmessige vanskeligheter å få 
innhentet samtykke

• Enhver heftelse som er over 20 år og som det er  sannsynliggjort at er opphørt, 
kan slettes etter kunngjøring i  Norsk lysingsblad og i lokalavisen

• Krever en begjæring fra rettighetshaveren eller  hjemmelshaveren



Grunnbokshjemmel etter 
kunngjøring 

• Hovedregel – overføring av hjemmel med signatur fra nåværende hjemmelshaver

• Grunnbokshjemmel etter kunngjøring – tingl. § 38 a

• Dersom eiendommen tilhører noen som ikke har  grunnbokshjemmel, men det av 
ulike årsaker vanskelig lar seg gjøre å overføre hjemmelen etter hovedregelen

• Hjemmelsoverføring skjer ved tinglysing av hjemmelserklæring som Tinglysingen 
utsteder etter vi har foretatt en kunngjøring

• Særlig praktisk ved eldre eller store arveoppgjør

• Flere vilkår som må være oppfylt:

• Skriftlig erklære å være eier

• Utøve eierrådighet

• Sannsynliggjøring av eierskap i minst 20 år – må dokumenteres

• Følger vanlige regler knyttet til dokumentavgift, konsesjon osv. 



Anke over 
tinglysingsavgjørelser

• Tinglysingsavgjørelser kan ankes til Borgarting lagmannsrett

• Anke direkte til lagmannsretten 

• Statens kartverk er ikke part i saken

• Anke over tinglysingsavgjørelser – tar ikke stilling til det materiellrettslige

• Statistikk:

• 14 kjennelser vedrørende tinglysingsavgjørelser avsagt det siste året.

• 9 av disse kjennelsene gjaldt retting etter tinglysingsloven § 18.

• I 11 av kjennelsene ble anken forkastet. Lagmannsretten var enig i Statens 
kartverk sitt syn på saken. I de tre øvrige kjennelsene ble anken enten hevet eller 
avvist. 

• 2 avgjørelser ble anket til Høyesterett; den ene anken ble nektet fremmet, mens 
den andre anken ble forkastet. 



Nyttige sider og dokumenter

• www.tinglysing.no

• Rundskriv for Tinglysingen 

• Sjekkliste for tinglysing

• Skjemaer 

• Artikler og lenker

• www.seeiendom.no

• Matrikkelinformasjon om eiendommer

• Grunnboksbladet til den enkelte matrikkelenhet

• Kundesenteret

• 32 11 80 00 – Åpent alle hverdager fra kl. 09.00 til 15.00

• www.skatteetaten.no

• Rundskriv om dokumentavgift 

http://www.tinglysing.no/
http://www.seeiendom.no/
http://www.skatteetaten.no/

