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Innledning

• Et tema i skjæringspunktet mellom privatrett og offentlig rett
• Utgangspunktet er den private frihet (privat autonomi)

• Handlefrihet, avtalefrihet og privat eiendomsrett
• Men hvordan vi tar vare på jord, landareal og naturressurser er viktig

• Både for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner
• Eierrådighet og avtalefrihet er derfor underlagt omfattende 

samfunnskontroll
• for eksempel plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, 

forurensningsloven, konsesjonsloven, jordloven, vannressursloven
• Thomas Hobbes: «naturtilstand og samfunnskontrakt» 



Innledning

• Det finnes et mangfold av rettigheter i fast eiendom
• Eiendomsrett 
• Leierettigheter
• Panterettigheter
• Løsningsrettigheter
• Grunnbyrder og kår
• Servitutter

• Reelle og personlige
• Positive og negative

• Strøksservitutter og «vanlige» negative servitutter



Hva er en strøksservitutt?

• Et særlig rettshøve som er spesielt regulert i servituttloven
• Servituttloven §§ 1 og 4

• Kort sagt er dette servitutter som skal sikre et område ønskede bo og 
byggeskikker (Rådsegn 5 s. 42 -43)

• De er som regel gamle og fra en tid hvor vi ikke hadde et landsdekkende 
plansystem (før 1965)

• En slags «privatrettslig forløper» til offentlige arealplaner
• Servitutter som gjelder et større antall eiendommer og rettighetshavere

• Rt 2004 s. 88 (24)



Hva er en strøksservitutt?

• Ofte etablert ved at selger av fast eiendom påheftet boligtomter 
forbud og påbud om hvordan tomtene skulle bebygges

• Kunne gi høyere pris ved salg
• Kjøpere kunne være villig til å gi litt ekstra for et ønsket boligsstrøk

• En strøksservitutt er spesiell variant av negativ servitutter, med egne 
rettsvirkninger



Hvem har søksmålsrett for brudd på 
servituttvilkårene?

• Første spørsmål: Kan fradelte tomter fra den herskende eiendom ta 
del i «moreiendommens» tilliggende strøksservitutt?

• Etter § 4 gjelder slike servitutter til fordel for alle som har kjøpt 
tomter i området

• En naturlig regel siden de som kjøpte eiendom i område hadde tillit til at 
strøket skulle ha et bestemt preg (rådsegn 5 s. 

• Unntak dersom en enkelt kjøper var fullt klar over at bare den opprinnelige 
herskende eiendom skulle ha rett etter strøksservitutten

• Konkret tolkning 
• LB-2006-181651 (samtykke til sletting), LB-2004-30577 (midlertidig forføyning), LB-39766 

(midlertidig forføyning)



Hvem kan påberope seg en strøksservitutt?

• Utgangspunktet er altså at strøksservituttene gjelder for alle 
eiendommene i det aktuelle strøket

• Alle eiendommene i strøket er både herskende og tjenende eiendommer

• Men servituttloven § 4 har en viktig begrensning
• Påtaleretten er bare i behold dersom strøksservitutten kan være til «noko

nytte for eigedomen»
• For eksempel at eiendommene ligger langt unna hverandre
• Hva som er nytte må avgjøres konkret og ut fra en tolkning av 

strøksservitutten



Tolkning av strøksservitutter

• Et viktig utgangspunkt er at alle eiendommer i strøket både er 
servitutthaver og innehaver av tjenende eiendom

• Eiendommene har både rett og plikt etter servituttvilkårene

• Sivillovbokutvalget mente at tolkningsspørsmålet kommer på linje med de 
vi møter i sameieforhold og mellom naboer

• Altså interesseavveiinger og tålegrensevurderinger
• I slike vurderinger må hensynet til eierrådigheten tilligges betydelig vekt

• Strøksservituttene må tolkes slik at de ikke stenger for utvikling eller 
kommer på tvers av de allmenne krav som forholdene til enhver tid fører 
med seg

• Heller en forsiktig (innskrenkende) tolkning enn det motsatte (Rådsegn 5 s. 43)



Tolkning av strøksservitutter

• Strøksservitutter blir ofte tolket innskrenkende av domstolene
• Ut fra tanken om at tiden har løpt fra dem
• Har et strøk over tid endret karakter er det et sterkt argument for å tolke 

strøksservitutten innskrenkende dersom den inneholder avvikende 
bestemmelser om byggeskikk og fortetting

• Rt 2004 s. 883 (avsnitt 25) og mindretallet i Rt 2008 s. 362 (avsnitt 103)



Tolkning av strøksservitutter

• Et eksempel (LB-2014-47130) (Skådalen)
• Strøksservitutt fra 1895 om villamessig begygelse
• På tjenende eiendom var det satt opp tre tomannsboliger, en tremannsbolig 

og en underjordisk parkeringsgarasje)
• Lagmannsretten la til grunn at strøksservitutten måtte underlegges en 

dynamisk tolkning og i tråd med prinsippet i servituttloven § 2 der det skal 
legges vekt på hva som er i samsvar med tida og tilhøva

• Strøksservitutten var altså ikke til hinder for at tiltakshaver kunne bygge disse 
boligene



Skal kommunen håndheve strøksservitutter?

• Byggesøknad og delingssøknad 
• Utgangspunkt – pbl § 21-6
• Det er den som har innvendinger mot tiltaket, som har bevisbyrden for å 

sannsynliggjøre at det er åpenbart at tiltakshaver ikke har de nødvendige 
privatrettslige rettighetene som søknaden forutsetter 

• Prop. 99 L (2013 -2014) s. 103 og 104
• Fra klar til åpenbart i 2014

• En byggehindrende servitutt vil ikke være grunnlag for å avvise søknaden
• Ot.prop. nr. 45 (2007-2008) s. 323



Skal Kartverket håndheve tinglyste 
strøksservitutter?

• Tinglysingsloven § 7
• Tinglysingsloven pålegger registerføreren å undersøke det dokument som 

innleveres, har mangler som hindrer tinglysing. Plikten omfatter ikke 
undersøkelser av dokumentets materielle rettmessighet med mindre den 
rettsstiftelse det er tale om er åpenbart urettmessig

• RT 2004 s. 883 (23)



Skal Kartverket håndheve tinglyste 
strøksservitutter?

• Tinglysingsloven § 13
• Dersom eieren forføyer over eiendommen i strid med tinglyste 

innskrenkninger, skal dokumentet nektes tinglyst
• Rt 2004 s. 883 (24)
• Gjelder i utgangspunktet både vanlige delingsforbud og strøksservitutter

• Kan kartverket likevel se bort fra tinglyste strøksservitutter?



Skal Kartverket håndheve tinglyste 
strøksservitutter?

• Rt 2004 s. 883
• Flertallet viser til tinglysingspraksis
• Fram til 1990 ble delingsforbudene håndhevet ved en del embeter

• Rekvirenten ble bedt om å innhente samtykke fra rettighetshaverne
• Ikke ubetydelige arbeidsbyrder - avsnitt (26)

• Etter 1990 –overgang til elektronisk grunnbok
• Justisdepartementet: ikke var «nødvendig at deleforbudene håndheves av 

embetene og legges inn som rådighetsbegrensning i kontrollbildet»
• Etter 1990 er det entydig praksis for at de gamle strøksservituttene ikke 

håndheves
• Gode grunner taler for at registerføreren ikke har plikt til å nekte tinglysing

• Det overlates til dem som er rettighetshavere etter delingsforbudet å håndheve det



Skal Kartverket håndheve tinglyste 
strøksservitutter?

• Rt 2004 s. 883
• Mindretallet antar praksisisen etter 1990 bygger på en forutsetning om at 

tiden har løpt fra de eldre strøksservituttene
• Men hvis en rettighetshaver protesterer kan man ikke legge til grunn at 

strøksservitutten ikke står ved lag
• Det må tvert imot godgjøres at heftelsen er uaktuell



Faller strøksservituttene bort dersom de kommer i 
strid med en senere reguleringsplan?

• Et omdiskutert spørsmål som dessuten forutsetter at 
strøksservitutten ikke kan tolkes innskrenkende og slik sett bortfalt på 
grunn av utviklingen

• Hovedregel er at strøksservituttene settes til side dersom de er i strid 
med en reguleringsplan

• Lang rettspraksis for dette. For eksempel
• Rt 1953 s. 1360 (Kongsøre) og Rt 1995 s. 904 (Gjensidige)
• Ot.prp. nr 1 (1964-65) s. 93

• Prinsippet er at en reguleringsplan i kollisjonstilfelle går foran



Faller strøksservitutter bort dersom de kommer i 
strid med en senere reguleringsplan?

• I noen tilfeller har Høyesterett gjort unntak fra hovedregelen
• Rt 2002 s 145 (Bortelid)
• Rt 2008 s. 362 (Naturbetong I)

• Nå skal vi se nærmere på disse dommene



Borteliddommen

• Handler om fortetting i Åseral kommune
• Spørsmål om fortetting i samsvar med plan kunne skje uavhengig av 

festekontrakter som forbød ytterligere utbygging i området
• De fleste festetomtene (ca 600) var oppført som punktfeste og med 

klausul om at bebyggelse utover det som var forutsatt i 
disposisjonsplan fra 1973 ikke var tillatt

• Ikke strøksservitutter i vanlig forstand (mer vanlige negative 
servitutter)

• Vedtatt reguleringsplan i 1997 som åpnet for oppføring av inntil 539 
nye hytter



Borteliddommen

• Høyesterett kom til at klausulene i festekontraktene ikke var bortfalt
• Opprettholdelse av de negative servituttene var ikke en utilsiktet følge 

av utviklingen
• Partene hadde sett for seg muligheten av en senere fortetting
• Reguleringsplanen var derfor ingen utilsiktet følge av det de så for seg 

på avtaletidspunktet



Naturbetong I

• Spørsmål om en vanlig strøksservitutt fra 1911 var bortfalt som følge 
av en reguleringsplan

• Strøksservitutt hadde bestemmelser om at bebyggelsen skulle være 
villamessig og med våningshus på høyst to etasjer

• Reguleringsplan forutsatte at det kunne bygges 4 boligblokker på 3 og 
4 etasjer med i alt 25 til 30 leiligheter

• I denne saken var tolkningsspørsmålet – av blant annet prosessuelle 
grunner – ikke et tema  



Naturbetong I

• Høyesterett kom til at reguleringsplanen i seg selv ikke satte 
strøksservitutten til side i denne saken

• Flertallet kom til at setningen i gjensidigedommen – om at strøksservitutter 
faller bort i den utstrekning de kommer i strid med en reguleringsplan ikke 
kan opprettholdes som en generell regel

• Slik jeg leser det: det gjøres unntak fra hovedregelen
• Men flertallet understreket at det ikke er tvilsomt at reguleringsplaner kan 

medføre at servitutter faller bort
• Det ble blant annet vist til domspremissene i Bortelid hvor Høyesterett sa at 

servitutter kan falle bort dersom etterlevelse medfører utilsiktede følger, jf uttrykket 
«meningsløs ikke-bruk»

• Meningsfull ikke-bruk er noe annet 

• Mindretallet sa rett ut at tiden hadde løpt fra strøksservitutten 



Naturbetong I

• Hvordan skal dommen forstås?
• Når utbygger har et valg mellom for eksempel rekkehus og blokker og 

velger det som er mest til skade for naboen er det grunn til å 
opprettholde servitutten

• Altså ingen direkte kollisjon mellom formålet i servitutten og formålet med 
planen

• Vanskelig å stille opp noen presise retningslinjer
• Konkrete vurderinger



Oppsummering

• Hovedregel er fortsatt – etter min mening - at strøksservitutter faller 
bort dersom de kommer i strid med en reguleringsplan

• Men dersom utbygger kan velge en måte å utnytte eiendommen på 
som ikke er i strid med strøksservitutten kan den etter 
omstendigheten opprettholdes (Natrubetong I)

• Dette må avgjøres konkret
• en slik vurdering bør tas etter vanlige tålegrensevurderinger 
• Ingen må påføre andre ulemper som er unødvendige eller urimelige ut fra 

tida og tilhøva



Oppsummering

• I Bortelid hadde de negative servituttene ikke så mye til felles med 
gamle strøksservitutter

• Her så partene for seg en bestemt utvikling
• Det handlet derfor ikke om at reguleringsplanen medførte utilsiktede 

følger
• Etterlevelse av servitutten førte altså ikke til meningsløs ikke bruk
• Om slike servitutter faller bort ville det jo bety at parter blir hindret i å 

inngå avtaler som begrenser grunneiers disposisjonsrett over egen 
eiendom – og det kan jo ikke være meningen



Etterspill

• Naturbetong II (Rt 2011 s. 228)
• Innehaver av strøksservitutten hadde ikke noe økonomisk tap
• Servituttloven § 17 

• Andre ledd åpner for erstatning selv om det ikke er et økonomisk tap
• Hva som er passende erstatning hører Ikke skjønn
• Behandles av ordinære domstoler

• Utbygger måtte gi fra seg noe av gevinsten ved å bygge i strid med 
strøksservitutten 

• Skal virke preventivt
• Og at dette også er i samsvar med hvordan vederlag kan fastsettes etter 

reglene om omskiping og avskiping i servituttloven §§ 6 og 7 
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