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Tinglysingsmyndighetens (TM) 
matrikulære kontroll

•Matrikkelloven § 12 og matrikkel-
forskriften § 30 fastsetter 
oppmålingsplikt for rettigheter som 
oppfyller følgende 3 vilkår:
- eksklusiv rett og

- spesifikt areal og

- utover 10 år
• Unntak finnes.



• Tinglysingsloven § 12a første ledd:

Når det etter matrikkellova skal utføres 
oppmålingsforretning, kan dokument som gir 
grunnbokshjemmel til eiendoms- eller 
festerett, ikke tinglyses uten at melding til 
tinglysing om opprettelse av 
matrikkelenheten senest samtidig blir 
registrert i grunnboken.



•Matrikuleringspåbudet skal altså 
håndheves av TM.
Håndheving skjer så godt det lar 
seg gjøre, dvs innenfor rammene av 
vanlig tinglysingslære.



•Høyesterett:
Avvise et dokument til tinglysing 
når dokumentet har et innhold som 
er «åpenbart urettmessig».
HR-2004-960



•Høyesteretts føring betyr altså at 
TM skal tinglyse en rettsstiftelse 
som kan være urettmessig, så lenge 
det ikke er åpenbart at denne er 
urettmessig. 



Servitutt

• En begrenset rett til faktisk råderett 
over andres faste eiendom.

•Partiell bruksrett (= servitutt), 
contra total bruksrett.

•Positiv servitutt

•Negativ servitutt



Diverse eksempler

•A (061298 12345) gis med dette 
eksklusiv parkeringsrett på gnr 1, 
bnr 2 i Bærum kommune.  Retten 
gjelder for spesifikk plass for én 
personbil, se kartskisse.



•A gis med dette parkeringsplass for 
én lastebil på gnr 1, bnr 2 i Bærum 
kommune.  Parkeringsplassen 
fremkommer av vedlagte skisse.
Denne erklæring kan tinglyses.



•A gis med dette én parkeringsplass 
på gnr 1, bnr 2 i Bærum kommune  
for personbil til privatformål.  
Retten gjelder for fem år, med rett 
til forlengelse i to perioder à fem år.



•A gis med dette én parkeringsplass 
for traktor på gnr 1, bnr 2 i Bærum 
kommune.  
Eiendommen har totalt 50 slike p-
plasser.  
Rettigheten er eksklusiv, men 
gjelder ikke noe spesifikt areal.



•A gis med dette rett til bilparkering 
på gnr 1, bnr 2 i Bærum kommune.  
Rettigheten gjelder for 15 år.
Rettigheten er strengt personlig.



•Gnr 1, bnr 2, snr 3 gis med dette 
eksklusiv bruksrett til 14 m2 av 
terrassen til snr 4, som er tilleggs-
del til snr 4.
LB-2014-50039



•Gnr 10, bnr 1 gis med dette rett til 
bilparkering på gnr 1, bnr 2 i Bærum 
kommune.  Retten gjelder for 15 år.  
Den spesifikke parkeringsplass frem-
kommer av vedlagte skisse.  
Grunneieren er ikke utelukket fra 
parkering på samme plass.  



• Amfi shoppingsenter AS (987 654 321) 
ved Fornebu stadion gis på gnr 1, bnr 2 
i Bærum kommune parkeringsrett for 
sine kunder til de 50 spesifikke p-
plassene som fremkommer av vedlagte 
kartskisse.  Etter kl 17 er det ved 
arrangementer på Fornebu stadion 
grunneieren som disponerer p-
plassene. 
Denne rettighet kan ikke endres/slettes  
uten samtykke av Bærum kommune.



• Dersom Hurtigruten AS, org.nr 914 904 
633 har behov for ytterligere kaiplass i 
Bergen havn, skal selskapet få gratis 
containerplass på den del av gnr 1, bnr 
2 i Bergen kommune som fremkommer 
av vedlagte kartskisse.
Ny avtale må da inngås.



•Bærum Mobiltoalett AS, org.nr 987 
665 432 gis med dette enerett til å 
sette opp sine mobiltoaletter på 
følgende spesifiserte plasser på gnr 
1, bnr 2 i Bærum kommune.  Se 
kartskisse.
Rettigheten kan ikke transporteres.



• Caravanklubben Fastgrodd, org.nr 988 
765 432, gis tillatelse til å plassere sine 
medlemmers campingvogner med 
fastmonterte bekvemmelighets-
installasjoner på  arealer innenfor gnr 
1, bnr 2 i Bærum kommune, som 
fremkommer av vedlagte kartskisse.


