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InnholdInnhold

Tema:

• Rubrisering av grunnboken
• Gjennomgang av grunnboksutskrifter
• Gjennomgang av bestemmelsene om sletting av heftelser
• Sletting av spesielle type heftelser



Ny grunnboksutskriftNy 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 grunnboksutskriftNy 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.



E-tinglysing av matrikkeldokumenterE-tinglysing av matrikkeldokumenter

 3 brukstilfeller i Matrikkelen som kan gå elektronisk 
1. Opprett ny grunneiendom ved fradeling

• Avgivereiendommen kan ikke være en del av uregistrert jordsameie, ikke ha 
teig med flere matrikkelenheter eller tvisteteig

2. Opprett ny grunneiendom fra festegrunn 
• Samme som for 1. i tillegg til at festegrunnen ikke er seksjonert og 

forretningen består av én festegrunn
3. Sammenslåing av matrikkelenheter 

• Matrikkelenhetene er tinglyst med identiske eiere med samme andel, som er 
på samme nivå og som ikke er seksjonert eller som har festegrunner som er 
seksjonert



Ny rettsstiftelsesidentitetNy rettsstiftelsesidentitet

Dokumentnr.

Rettsstiftelsesnr. 

Embetenr.

Årstall



Sammenslåing og arealoverføringSammenslåing og arealoverføring

• Matrikkelloven § 18

• Matrikkelforskriften § 43

• Eiendommene som ønskes sammenslått må ha samme hjemmelshaver

• Det må ryddes i heftelsene slik at man unngår prioritetskollisjoner



Når blir det prioritetskollisjon?Når blir det prioritetskollisjon?

• Like heftelser på alle matrikkelenhetene
• Ingen kollisjon

• Bare den ene matrikkelenheten har heftelser
• Som hovedregel ingen kollisjon, men vær likevel obs på løsningsretter 

eks. forkjøpsretter og kjøpekontrakter

• Er det panteheftelse på en av matrikkelenhetene og den/de 
andre matrikkelenhetene også har en eller annen type 
pengeheftelse
• Alltid prioritetskollisjon



Hvordan løse en prioritetskollisjon?Hvordan løse en prioritetskollisjon?

• Sletting av pengeheftelsen (helt eller delvis)

• Tinglysing av en prioritetsvikelse
• Rettighetshaveren må undertegne på en eventuell 

prioritetsvikelse

• Heftelsen kan også utvides til å gjelde flere 
matrikkelenheter (f.eks. ved kjøpekontrakter)



Hvordan slette heftelser?Hvordan slette heftelser?

• Hovedregel tinglysingsloven. § 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 eiendommen som er registrert 

som rettighetshaver
• Nåværende hjemmelshaver til rettighetshaver eiendommen må samtykke



Hvordan slette heftelser?Hvordan slette heftelser?

• Sletting av panterett – tgl. § 32 andre ledd

• Ikke lenger krav om innlevering av originalt dokument ved sletting av 
pantedokumenter uten skylderklæring, de som det ikke er knyttet noen 
virkning til å ha dem i hende.

• Banker med konsesjon etter finansforetaksloven § 2-7, filial av 
utenlandsk bank etter finansforetaksloven § 5-2, og institusjoner unntatt 
finansforetaksloven etter § 1-6 første ledd kan også slette negotiable 
dokumenter på nærmere (de som det er knyttet en virkning til å ha dem i 
hende) 



Hvordan slette heftelser tingl. § 32aHvordan slette heftelser tingl. § 32a

• Tingl. 32 a første ledd  

• 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 Hvordan slette heftelser 

• Tingl. 32 a annet ledd

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

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



Sletting ex officio – tingl. § 31Sletting 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 leddSletting 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 heftelserSletting 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 heftelserSletting av spesielle typer heftelser

• Sletting av enkelte elementer i en jordskiftesak:

• Legg ved nødvendig dokumentasjon for at det er gitt en 
rettighet, eks første siden og den aktuelle siden av rettsutdraget.
Rettigheten må være tydelig avmerket slik at det er utvilsomt hva    
som skal slettes eller endres.

• Legg ved dokumentasjon på at rettigheten ikke skal hefte i den 
nyopprettede eiendommen.



Sletting av spesielle typer heftelserSletting 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. 



Hjelp til selvhjelpHjelp til selvhjelp

•www.kartverket.no 

• Rundskriv for tinglysingen
• Prinsipputtalelser fra departementet
• Skjemaer
• Temaartikler
• Lenker til aktuelle sider
• Info om eiendomsrettsseminar


