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Noen forutsetninger

• At vi har – og har hatt – et samfunn der privat eiendomsrett og 
avtalefrihet er et utgangspunkt for vår rettstenking

• At en eiendomsgrense samtidig sier noen om hvem som er eier
• Og at det kan være samme person på hver side

• At en eier kan håndheve sin rett gjennom domstoler og namsmann
• Og at ingen kan gå til sak mot seg selv

• At alle eiendommer har grenser
• Mellom grenser

• Yttergrenser



Noen forutsetninger

• At alle mellomgrenser må ha et rettslig grunnlag
• Ingen grense blir til av seg selv

• At myndighetene har et ansvar for hvordan eiendom blir brukt og 
registrert

• At eiendomsgrenser både er en privatsak og et offentlig ansvar?
• Vi har lang tradisjon for å skille mellom avtalers privatrettslige og 

offentligrettslige sider. Matrikkelloven viderefører denne dualismen
• NOU 1999:1 s. 117



Eiendomsgrenser er både en privatsak og et 
offentlig ansvar

• Fra gammelt av kunne private parter stifte de rettigheter de selv ville i 
fast eiendom
• Prinsippet om numerus clausus slo aldri rot her
• I motsetning til de fleste land med røtter tilbake til romersk privatrett
• Mange slags rettigheter i fast eiendom her til lands
• Og ikke alltid så lett å identifisere rettigheten

• Utgangspunkt: Alt som ikke er forbudt, er lov
• Men det fantes forbudslover:

• Tidligere skoglover med krav til forsvarlig utnytting
• Konsesjonslov

• For eksempel forbud mot at utlendinger eller utenbygds folk kunne få bruksrett til malmfunn 
eller gruver uten tillatelse fra Kongen



Ingen heldekkende sivillovbok i Norge

• Mange europeiske land har sivillovbøker
• Formueretten blir mer stringent og systematisk

• Norge har ingen heldekkende sivillovbok
• Vanskeligere å systematisere jussen

• Mer pragmatisk juss

• Men kanskje også et «løsere» rettskildebilde som gjør det lettere for 
domstolene å komme fram til avgjørelser de finner rimelige ut fra konkrete 
interesseavveininger



Lang tradisjon for offentlig medvirkning til 
deling 

• Selv om utgangspunktet er at deling av eiendom er en privatsak har 
det fra gammelt av vært lover om offentlig medvirkning til deling av 
eiendom
• Gulatingsloven hadde for eksempel regler om at det skulle settes ned 

merkesteiner når jord ble skiftet
• Forhindre krangel og usikkerhet om grenseforløpet

• Tidligere skylddelingslover

• Håndhevelse i form av at skylddeling var et vilkår for tinglysing



Offentlig medvirkning til deling

• Krav om offentlig delingstillatelse:
• For hele landet først i 1965
• Før dette bare i landets byer, jf lov om bygningsvesenet fra 1924
• Jordloven 1955

• Delingsloven vedtatt i 1978
• Regler om deling av eiendom i byer blir gjort gjeldende også på landet
• Oppmålingsplikt

• Verken delingstillatelse eller oppmåling er et vilkår for gyldighet
• Men avtalen kan ikke gjennomføres
• Matrikkelloven §§ 6 og 10
• Andre sider ved avtalen kan være bindende



Litt historie om deling av fast eiendom

• Sivillovbokutvalget foreslo å innføre en preseptorisk regel om at 
avtale om ny grense ikke skal gjelde uten at det foreligger 
delingstillatelse.
• Skulle forstå på linje med panteloven § 2-1 (2)

• Ble ikke noe av dette lovforslaget



Matrikkelloven fra 2005

• Ønske om å imøtekomme en økende etterspørsel etter relevante og riktige 
eiendomsopplysninger fordi kvaliteten på GAB/DEK har vist seg å være av 
svært varierende kvalitet
• Kan langt på vei forklares med vår historie
• Skylddelinger og frihet til å overføre eiendom uten offentlig medvirkning

• Et viktig virkemiddel – som ble foreslått for å få til dette - var forslaget om å 
opprette en privat landmålerbransje
• Matrikkelloven og forarbeider er farget av matrikkelutvalgets ønske om å privatisere 

eiendomsoppmålingen
• En lov som både skulle legge til rett for næringsutvikling (privat landmålerbransje) og 

formål om en mer pålitelig eiendomsregister
• Er dette hensiktsmessig lovgivningsteknikk?

• Ikke politisk flertall for privatisering



Matrikkelloven 2005

• Nå er lovens formål først og fremst å skape et landsdekkende register 
over eiendomsgrenser

• Lovens formål er en viktig når lovbestemmelser skal tolkes
• Bare som et eksempel Rt 1994 s. 1286

• A (domfelt)satt uten førerkort ved rattet til en bil som ble slept
• Vegtrl. § 2 3. ledd:”med motorvogn forstås kjøretøy som blir drevet fram med motor

• Ønsket om å sikre et pålitelig register over eiendomsgrenser er derfor 
et viktig tolkningsmoment
• Samtidig som loven må tolkes i lys av at det ikke ble noe av privatiseringen

• For eksempel plikt til å kartlegge rettsforhold (§ 33)



Litt om matrikkelloven § 33

• «klarleggje og beskrive grenser og rettar i tråd med partanes sine 
påstander og framlagde dokument, og elles bringe fram opplysningar
og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuelt 
tinglysing»

• «den som utfører oppmålingsforretningen skal ta vare på alle partar
sine interesser og utføre forretninga i samsvar med god 
landmålerskikk»

• Til sammenligning la delingsloven primært vekt på klarlegging, 
merking, og innmåling av grenser
• NOU 1999:1 s. 117



To spørsmål

• Hvorfor er det viktig med et pålitelig register over eiendomsgrenser?

• Hvorfor er det viktig å stedfeste rettigheter i matrikkelen?



Leie og feste

• Leie og feste er særskilt regulert i § 12 
• Eksklusiv rådighet for leieren/festeren

• Matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriften § 30, fastsetter når 
det skal avholdes oppmålingsforretning ved opprettelse festegrunn

• Festebegrepet i matrikkelloven er annerledes enn etter 
tomtefesteloven 

• Viser til Karverkets hjemmesider 



Servitutter

• Servitutter kan ikke registreres i matrikkelen

• Men kan tinglyses

• Stadfestelse av rettigheter som vilkår for tinglysing

• Tinglysingsforskriften § 2 – bruk av standardisert oppsett
• «Rettigheter og heftelser som er knyttet til en fysisk del av en fast eiendom skal 

stedfestes. Dette gjelder spesielt for veiretter, rett til å ha vann- og kloakkledninger i 
grunnen, parkeringsplasser og andre stedbundne bruksretter.

• Slike rettigheter bør tegnes inn på et kart eller i en skisse over eiendommen, eller en 
nøyaktig tekstlig beskrivelse av hvor rettigheten skal utøves. Kartet eller beskrivelsen må 
enten være en del av selve avtalen, eller være et vedlegg til avtalen som sendes inn 
sammen med hoveddokumentet.»

• Kartverkets hjemmeside



Fallrettigheter

• Bortleie eller salg av fallrettigheter - tinglysing
• Tinglyses i dag som heftelser på eiendom – vanlige regler for tinglysing

• Før 1980 kunne fallrettigheter bli særskilt matrikulert (egne gnr./ bnr.)

• Må fremgå hvor i landskapet fallrettigheten ligger
• «Av den innsendte dokumentasjonen må det fremgå hvor i landskapet fallretten ligger. 

Dette gjøres lettest med et kart hvor gårds- og bruksnummer og kotehøyder for 
begynnelse og slutt fremgår.

• Dersom avtalen i tillegg til selve fallrettigheten innebærer en rett til å sette opp 
kraftstasjon, rørgater, anleggsvei, inntaksdam eller lignende må tiltakshaver kontakte 
kommunen for oppmåling av eget festenummer eller bruksnummer som viser hvilken del 
av eiendommen avtalen omfatter, jf. matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriften §
30.» 

• Men dersom rørgatene graves ned kan det bli annerledes med oppmålingsplikten
• Konkret vurdering (Kartverkets hjemmeside)



Strøksservitutter

• Husk utgangspunktet om at det finnes mange slags rettigheter i fast eiendom

• Negative strøksservitutter og strøksservitutter
• Servituttloven § 4

• Pbl § 21-6
• Tanken om at myndighetene ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold

• Tolkning av strøksservitutter
• Tolkes ofte innskrenkende

• Rt 2004 s. 883

• Strøksservitutter og reguleringsplaner
• Rt 1995 s. 904, Rt 2002 s. 145, og Rt 2008 s. 362

• Rt 2004 s. 883
• Er gamle strøksservitutter et hinder for fradeling?
• Nei sa flertallet i denne saken



Plan- bygningslov – landmåling
- et utgangspunkt

• En viktig del av samfunnets infrastruktur er nedgravde ledninger i 
grunnen 

• Gjenanskaffelsesverdien for vann- og avløpsledningene er eksempel 
beregnet til 500 milliarder

• 140 000 tiltak i grunnen
• Flere tusen graveskader hver år

• Feil utført arbeid viktigste årsak

• Nr. 2 – feil i dokumentasjon

• Spør først - grav siden



Stedfestelse av rettigheter i grunnen

• Plan- og bygningsloven kapittel 2 handler om kart- og stedfestet 
informasjon mv.

• Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig 
kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven, jf § 2-1.
• Kart over vann- og avløpsrør

• Og et kommunalt planregister, § 2-2



Stedfestelse av rettigheter i grunnen
- kort om gjeldende rett

• Det finnes ingen regler på nasjonalt nivå om hvilken informasjon som skal 
registreres om ledninger i grunnen 

• Men det finnes databaser om ledninger i både privat og offentlig regi
• Private netteiere av strømledninger
• Geomatikk AS tilbyr ulike tjenester til ledningseiere for forvaltning av ledningseiernes 

informasjonsgrunnlag og videreformidling av informasjon til de som har behov for 
slik informasjon, for eksempel ved kabelpåvisning

• Geomatikk AS dekker omtrent 70 prosent av det samlede ledningsnettet under 
bakken målt som andel av transaksjonsvolumet på landsbasis

• Kravene til dokumentasjon og innmålingsnøyaktighet innen de forskjellige 
ledningssektorene er til dels ulike
• Noen ganger er det ikke fastsatte slike krav eller kravene er svært mangelfulle



Stedfestelse av rettigheter i grunnen
- behov for et regelverk

• Det finnes flere utredninger og lovforslag knyttet til behovet for et 
helhetlig regelverk
• Lovforslag fra miljødepartementet 3/9 -13

• Her foreslås det innført krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning 
og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen

• Plikt til å registrere nye ledninger, samt ukjente eller uregistrerte ledninger man støter på 
i forbindelse med et anleggsarbeid

• Relevante deler av informasjonen skulle gjøres tilgjengelig for allmenheten som en del av 
det offentlige kartgrunnlaget



Stedfestelse av rettigheter i grunnen
- behov for et regelverk

• Mange innspill i høringsrunden som pekte på behovet for bedre og enklere 
tilgang til informasjon også om eksisterende ledninger

• Nye utredninger i forbindelse med lovarbeidet. Blant annet:
• Oslo Economics AS:

• Argumentere for at en mer omfattende registrering av informasjon om ledninger i grunnen, og bedre 
løsninger for utveksling av denne informasjon, ville kunne gi betydelige gevinster

• Samfunnsøkonomisk analyse AS (2015):
• På oppdrag fra Geomatikk AS

• Store gevinster ved forbedring av ledningsdokumentasjon
• Men hensynet til informasjonssikkerhet og datakvalitet taler for å ha en tilrettelegger mellom utbyggere 

og ledningseiere

• Konklusjon med at det ikke var samfunnsøkonomisk lønnsomt med et ledningseierregister i offentlig regi

• Gjennomføring av bredbåndsdirektivet
• Lovforslaget om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (2016)



Behov for et regelverk

• 16. desember 2014 satte flere departementer ned en arbeidsgruppe
for å utrede hvordan det er mulig å forbedre samordningen og 
koordineringen mellom myndigheter, netteiere, og andre aktører ved 
legging av ledninger og andre anlegg i grunnen

• Lovforslag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om 
endringer i plan- og bygningsloven og matrikkelloven 21.april 2017 -
Prop. 110 L (2016-2017)

• lovforslaget bygde på de på de konklusjoner som arbeidsgruppen la 
fram.

• Ny bestemmelse i plan- og bygningsloven § 2-3



Ny bestemmelse i pbl § 2-3

• 2-3. Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv.

• Eieren av infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag skal dokumentere opplysninger om plasseringen av og 
egenskaper ved infrastrukturen, slik at den kan lokaliseres på en effektiv og sikker måte.

• Eieren skal på forespørsel utlevere opplysninger om plasseringen av og egenskaper ved infrastrukturen til 
den som har et saklig behov for opplysningene. Opplysningsplikten gjelder uavhengig av taushetsplikt, men 
omfatter ikke informasjon som er sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven, eller informasjon om objekter som 
er klassifisert etter sikkerhetsloven. Den som mottar opplysninger etter første punktum, kan bare gi 
opplysningene videre dersom det er saklig behov for det. Mener eieren at et bestemt arbeid ikke kan utføres 
uten fare for skade på infrastrukturen, skal han påvise hvor infrastrukturen er plassert.

• Den som under arbeid avdekker eksisterende infrastruktur i grunnen, sjø eller vassdrag, skal dokumentere 
opplysninger om plasseringen av og egenskaper ved infrastrukturen og rapportere opplysningene til berørte 
kjente eiere.

• Det kan ikke kreves betaling for utlevering av opplysninger, påvisning og dokumentasjon, uten at dette 
framgår av forskrift etter femte ledd at det er adgang til å kreve betaling.

• Departementet kan gi forskrift om hvilke anlegg som omfattes av paragrafen her, om dokumentasjon av og 
behandling av opplysninger om slike anlegg og om frister for dette, herunder regler om utlevering og 
påvisning etter andre ledd, rapportering etter tredje ledd og betaling etter fjerde ledd.



Ny bestemmelse i pbl § 2-3

• Lovbestemmelsen trer i kraft når forskriftene er ferdig

• Bestemmelsen gjelder all infrastruktur i bakken
• Ikke bare ledninger (som for eksempel: elektrisitet, telekommunikasjon, 

fjernvarme, gassforsyning, og signalkabler knyttet til vei og annen samferdsel

• Også rør, kulverter, kanaler, kummer og koblingspunkter mv.

• Departementet sluttet seg altså til den klare anbefalingen fra flertallet 
av høringsinstansene om å innføre krav til innmåling, dokumentasjon 
og utlevering om informasjon om alle viktige nedgravde ledninger



Ny bestemmelse i pbl § 2-3
- første ledd

• Krav til innmåling og dokumentasjon vil gjelde nye ledninger, og vil 
ikke ha tilbakevirkende kraft 
• Nye anlegg skal dokumenteres slik at de kan lokaliseres på en effektiv og 

sikker måte selv etter at de er tildekket og ikke lenger er synlig (åpen grøft)

• Tre dimensjoner med koordinater

• Og tilhørende egenskapsdata som for eksempel: dimensjoner, utseende, ytre 
materialer, og omsluttede masser 



Ny bestemmelse i pbl § 2-3
- første ledd

• Ledningseieren bestemmer selv hvordan dokumentasjonen 
organiseres og vedlikeholdes
• For eksempel om opplysningene organiseres i et geografisk 

informasjonssystem eller som en kombinasjon av flere elektroniske registre og 
arkivsystem

• Eieren bestemmer også om dette skal gjøres selv eller settes bort til andre

• Gjelder både for private og offentlige eiere

• Anlegg/ledninger til eget bruk på egen eiendom vil i utgangspunktet falle 
utenfor



Ny bestemmelse i pbl § 2-3
- andre ledd

• Anleggseier skal utlevere opplysninger om eksisterende ledninger og 
annen infrastruktur til den som har saklig behov for det (andre ledd)

• Hva er saklig behov?
• Dette kan variere
• Eksempel: den som skal detaljprosjekterte et nytt anlegg eller grave i et 

begrenset område vil kunne ha behov for nøyaktig informasjon om 
lokalisering, utseende og ytre dimensjoner, men vanligvis ikke opplysninger 
om anleggets kapasitet og egenskaper

• Dersom opplysningene ikke har nødvendig nøyaktighet eller 
pålitelighet for sikker gjenfinning, skal eieren om nødvendig påvise 
plasseringen i terrenget
• Nærmere regler om dette i forskriftene



Ny bestemmelse i pbl § 2-3
- andre ledd

• Eierens plikt til å utlevere opplysninger eller påvise anlegg etter 
denne bestemmelsen går med unntak av sikkerhetsloven, foran 
bestemmelser i annet lovverk som kan være til hinder for dette
• Men eventuelle regler om taushetsbelagt informasjon vil fortsatt gjelde for 

annen bruk enn det informasjonen er utlevert for

• Et eksempel:
• Nøyaktig kartfesting av jordkabler er sensitiv informasjon etter 

beredskapsforskriften (hjemmel i energiloven)

• Den som graver kan ha behov for nøyaktig kartfesting (tjenstlig behov)

• De som får kjennskap til energikabelen vil være bundet av taushetsreglene i 
energiloven § 9-3 annet ledd 



Ny bestemmelse i pbl § 2-3
- tredje, fjerde og femte ledd

• Den som under arbeid avdekker eksisterende infrastruktur i grunnen, 
sjø eller vassdrag, skal dokumentere opplysninger om plasseringen av 
og egenskaper ved infrastrukturen og rapportere opplysningene til 
berørte kjente eiere (tredje ledd)
• Nærmere regler om tilbakerapportordningen vil bli fastsatt i forskriftene 

• Det kan ikke kreves betaling for utlevering av opplysninger, påvisning 
og dokumentasjon, uten at dette framgår av forskrift etter femte ledd 
at det er adgang til å kreve betaling (fjerde ledd)
• Men det kan være situasjoner hvor både anleggseier/ledningseier og 

tiltakshaver får dekket merkostnader



Sentralt ledningseierregister

• Departementet gikk imidlertid ikke videre med forslaget om et 
offisielt ledningseierregister (i denne omgang)
• Ville se til erfaringene fra Danmark som fikk et ledningseierregister (LER) i 

2005



Rettsvern for ledninger i grunnen

• Mange ledninger i grunnen er ikke tinglyst

• Kan rettighetene ekstingveres etter tinglysingsloven § 20?

• Kjøper av eiendom må som regel være forberedt på at det finns 
ledninger i bakken
• Unntaket i tinglysingsloven § 21 første ledd passer ofte

• Hevd av rettsvern

• Erstatningsplikt ved ødeleggelse av kabler 
• Kan være uaktsomt å ikke sørge for kabelpåvisning

• Dom fra Oslo tingrett 2013
• Statenv/Domstoladministrasjon mot Hafslund nett AS



Kilder

• Prop. 148 L (2016-2017)

• Ot.prp. nr. 57 (2006-2007)

• Ot.prp. nr. 70 (2004-2005)

• NOU 1999:1

• NOU 1988:16

• Prop. 110 L (2016-2017)


