
Anleggseiendom – utvalgte emner

Brauten Eiendom AS 
Lillestrøm, 02. 12.2019
v/cand. jur. Hugo Torgersen



Anleggseiendom contra seksjonering

▪Grunneier må ha et behov for anleggseiendom.
▪Planformålet
▪Maktbalanse mellom forskjellige eiergrupper kan 
tilsi at det ikke bør etableres noe sameie, men 
anleggseiendom.  Begrenset sammenblanding 
mellom forbrukerinteresser og nærings-
interesser kan hindre interessekonflikter.
▪Gunstigere finansiering – bedre panteobjekt
▪Mange andre grunner



Vanskelig regelverk

▪NOU 1999: 1  Lov om eiendomsregistrering

▪Ot.prp. nr. 70 (2004-2005)  
Om lov om eigedomsregistrering

▪Ot.prp. nr. 57 (2006-2007)
Om lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 101 
om eigedomsregistrering o.a.

▪Ikrafttredelse 01.01.2010



Vanskelig  regelverk  – forts.

▪Senere endringer av matrikkelloven.

▪Matrikkelforskriften

▪KMDs veileder til matrikkelforskriften

▪Et vanskelig tilgjengelig regelverk, ikke minst hva 
gjelder anleggseiendom.  Vanskelig å følge med!

▪Mye har skjedd siden NOUen i 1999.  Ikke minst 
hva gjelder anleggseiendommer.



Vanskelig regelverk  – forts. 

▪Praksis synes en god del avvike den opprinnelige, 
restriktive forståelse, hva gjelder anleggseiendom.
▪Regelverket «strekkes» til å omfatte anlegg 
(bygning + konstruksjoner) som ikke synes vurdert 
da loven ble utredet og vedtatt.
- Høye underjordiske volumeiendommer, som strekker seg godt

over bakkeplan.
- Flytende bryggeanlegg som kan ha en vel enkel forankring.
- Flytende boliger.
- Trapper og heissjakter.  Barcode, Oslo



Høy underjordisk anleggseiendom



Flytende innretning



Flytende bolighus



Lovkommentar

▪En etterlengtet lovkommentar til matrikkelloven 
ventes i februar 2020.     Universitetsforlaget.

▪En lovkommentar vil bidra til større grad av ens 
forståelse og praktisering.



▪Matrikkelloven § 5 b)

Anleggseiegedom:
«ein bygning eller konstruksjon, eller eit 
avgrensa fysisk volum som er tillate utbygt, 
og som er utskilt som eigen eigedom. Fast 
anlegg på eigarlaus sjøgrunn eller i eigarlaus 
undergrunn kan også opprettast som 
anleggseigedom».03.12.2019 10

Definisjon  – anleggseiendom



▪Krav om nødvendig godkjennelse etter pbl.

▪Krav til klare grenser for planlagt bygning/ 
konstruksjon.  Tilsvarende for eksisterende
bygning/konstruksjon.

▪Må foreligge igangsettingstillatelse som 
vilkår for oppretting av planlagt anlegg 
(tiltak) som skal bli anleggseiendom.
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Vilkår for matrikulering – matrl. § 11



Matr.l § 11  – forts.

▪Ved fradeling av anleggseiendom, 

- må bygningen/konstruksjonen strekke seg inn 
over eller under en annen eiendom!

- må den del av eiendommen som grenser inn mot
anleggseiendommen fortsatt kunne utnyttes 
til et selvstendig formål!
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Matr.l§ 11  – forts. 



Matr.l § 11  – forts. 

▪Anleggseiendommen må være 
«ei sjølvstendig funksjonell eining, klart og 
varig skilt frå den eller dei grunneigedommane
eller anleggseigedommane den nye 
anleggseigedommen eventuelt blir skilt frå.»

▪Anleggseiendom kan altså fradeles flere 
eiendommer.



Spesifikasjon av fysisk skille

▪Kan det tinglyses en erklæring som nøyaktig 
redegjør for hvor grensen går mellom en 
anleggseiendom og en grunneiendom/annen 
anleggseiendom?  
F.eks at en spesifikk membran utgjør skillet?

▪Kartverket:  Nei.  Slikt hører eventuelt hjemme i 
matrikkelen.



Matr.l § 11  – forts.

▪Selvstendig.  Klart.  Varig:
- Adkomst (kjøretøy, til fots, trapp, heis) kan 

godt legges over naboeiendom.
- «påler, søyler, avløp og liknande kan vere bygd 

på tilgrensande eigedommar.»     Ot prp nr 70 s 180

▪Det må inngås privatrettslige avtaler med nabo-
eiendommer.  Slike avtaler bør/må tinglyses.  
Avtalene må være inngått før matrikulering av 
anleggseiendom.



Søyler  – Privatrettslige avtaler



Fradeling fra flere  – eierbrøk 

▪Fradeling av anleggseiendom fra flere 
grunneiendommer/anleggseiendommer (med 
forskjellige eiere):
Det må redegjøres for hvor stor brøk av 
anleggseiendommen som kommer fra hvilken 
avgivereiendom.
Eksempel:  Tre grunneiendommer avgir like store arealer til

anleggseiendommen, og med like store verdier.     
Brøk:  1/3 + 1/3 + 1/3



Eierbrøk  – forts.

▪Ved sammensetning av eierbrøkene til 
anleggseiendommen, bør de innbyrdes arealforhold 
regelmessig være avgjørende.  
Men, hva med arealforhold som ikke matcher 
verdiene som overføres?
Eksempel:  Arealer:   1/3 + 1/3 + 1/3         

Verdier:   1/4 + 1/4 + 2/4 

▪Fradeling fra flere eiendommer med samme eier:  
Uproblematisk, hva gjelder eier/hjemmelshaver.  
Heftelser kan volde problemer!



Legalitetsprinsippet 

▪Legalitetsprinsippet

▪Ingen overføring av grunnbokhjemmel  – ikke 
dokumentavgift.

▪Dok.avgift:  Eiendomsrett + bebygget festerett

▪Rendyrket fradeling:  Ingen overføring av 
grunnbokhjemmel, og følgelig ikke dokument-
avgift.



Legalitetsprinsippet  – forts.

▪Men, hvis det blir et avvik mellom fradelte 
arealer/verdier og innbyrdes sameiebrøker 
mellom flere eiere av anleggseiendommen, vil 
dokumentavgift bli et tema.



Eierbrøk  – okkupasjon

▪Hvordan oppnå grunnbokhjemmel som eier av 
okkupert anleggseiendom (eierløs undergrunn/ 
sjøgrunn):
- Sannsynliggjøring + kunngjøring             Tgll § 38 c

- Ikke dok.avgift.  
Fordi det ikke er overføring av grunnbok-
hjemmel (som eier) fra noen.  Bare til noen.

▪Gjelder uavhengig av om det er én eller flere 
som sammen skal ha grunnbokhjemmel.



▪Anleggseiendommens yttergrenser skal 
regelmessig utgjøre bygningens/ 
konstruksjonens yttergrense.    Matr.l § 11 (3)

▪Ved konstruksjon i undergrunnen skal 
volumet utgjøre konstruksjonen + en 
nødvendig sikkerhetssone.        Matr.l § 11 (3)
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Anleggseiendommens yttergrense 



Yttergrense  – sikkerhetssone



Anleggseiendom som primær løsning

▪Tidligere § 11 fjerde ledd:  
Anleggseiendom måtte være en subsidiær 
løsning.  Temaet var da om det var mer 
hensiktsmessig å etablere det aktuelle volum 
som del av et eierseksjonssameie.
Dette kravet opphørte 01.01.2018, som følge 
av ny eierseksjonslov.



Kobling mellom to eiendommer

▪«Dersom anleggseigedom og 
grunneigedom skal utnyttast under eitt, 
må det liggje føre dokument om dette og 
fråsegn om at eigedommane ikkje kan 
omsetjast eller pantsetjast kvar for seg.»            
Matr.l § 11 (4)

▪Dette gjelder kun dersom 
anleggseiendommen og grunneiendom 
sammen skal utgjøre ett anlegg.
Ot.prop. nr. 70, side 105



Kobling  – forts.

▪Kommunen vil vanligvis ha stilt krav om slike 
avtaler i samband med behandling av søknaden 
om å opprette anleggseiendommen.  
Ot. prp. nr. 70 side 181.

▪Det må være  klare føringer i den kommunale 
tillatelse etter pbl om at grunneiendommen og 
anleggseiendommen sammen skal utgjøre ett 
anlegg, som vilkår for slikt forbud mot særskilt 
avhending og pantsettelse.
KMDs veileder til matr.forskriften § 29         Panteloven § 1-3 (2)



Dokumentavgift

▪Ved førstegangsoverføring av en selvstendig og i 
sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i 
bruk, betales dokumentavgift kun av den 
ubebygde tomteverdi.
Stortingets dokumentavgiftsvedtak § 3

▪Hva er tomteverdien ved anleggseiendom?
Stor usikkerhet  – ikke noe klart svar.
- Kartverkets oppfatning
- Dom (Barcode, Oslo) LB-2014-117834


