
Servitutter i kartet

Arve Leiknes, instituttleder Høgskulen på Vestlandet
21.10.2018



Tema for foredraget

› Begrepsapparat og avklaringer

› Eksempel på Servitutter i kart

› Videreutvikling av stedfesting av servitutter



Begrepsapparat og avklaringer



Servitutt

› En servitutt er en rett til begrenset bruk av en annens eiendom, eller til å hindre en bestemt 
bruk, noe som kalles negativ servitutt. Servitutter kan tinglyses som en heftelse på 
eiendommen det gjelder. Eksempel på servitutter er veiretter, hugstretter, fiskeretter og 
byggeforbud. (Kartverket)

› Servitutt – avhjelpe en mangel ved en eiendom

› § 27-4.Atkomst (Plan og bygningsloven)
› Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, 

skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller 
ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar 
som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende 
vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43.

› Dersom vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske 
eller utgift, kan kommunen godta en annen ordning. 

›
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Feste

› Definisjon av festegrunn i matrikkelloven § 5 første ledd bokstav e): «festegrunn, del av 
grunneigedom eller jordsameige som nokon har festerett til eller som kan festast bort, eller 
som nokon har ein tilsvarande eksklusiv og langvarig bruksrett til.

› Feste er en total bruksrett med til og med en rett til å få bruksretten omgjort til en 
eiendomsrett 

24.10.2019 Side 5



Eksempel på Servitutter i kart
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Hvordan ble/blir rettigheter dokumentert

› Skylddelinger
› Oppmålingsprotokoll
› Målebrev
› Erklæring om rettighet
› Skjøte
› Dommer fra rettsapparatet
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2018:
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Hvordan blir rettigheter registrert

› Skylddelinger
› Oppmålingsprotokoll
› Målebrev
› Erklæring om rettighet
› Skjøte
› Dommer fra rettsapparatet
›
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Videreutvikling av stedfesting av 
servitutter



Servitutter i kartet – et vanskelig spørsmål som må utredes

› Komplett og oppdatert oversikt over rettigheter
› Ambisjonsnivå
› Formål
› Økonomiske konsekvenser
› Kompetanse for å sikre at registreringen blir riktig
› Kartografi
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Men behovet er der for dokumentasjon av rettar (3)

«Utvalget har drøftet om vegretter og andre 
stedbundne rettigheter bør fremgå av 
matrikkelkartet. For mange brukere ville det 
være en stor fordel om matrikkelen viste den 
geografiske beliggenheten av rettigheter som 
er registrert i grunnboka. Utvalget har 
imidlertid kommet til at det ikke er 
realistisk å foreslå at rettigheter skal 
måles inn og kartfestes. En er i tvil om 
nytten står i et rimelig forhold til 
kostnadene. Under en hver omstendighet 
må spørsmålet utredes nærmere, 
herunder avklare regelverk, kartmessig
fremstilling osv. Det vil trolig også være 
nyttig å gjennomføre forsøk i et mindre 
område før måling og kartfesting av 
rettigheter eventuelt blir realisert på 
landsbasis.». (s. 87)
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Ny matrikkellov

§ 33 Oppmålingsforretning (1. ledd)
«Landmålarføretaket skal i 
oppmålingsforretning klarleggje og 
beskrive grenser og rettar i tråd med 
partane sine påstandar og framlagde 
dokument, og elles bringe fram 
opplysningar og dokumentasjon som er 
nødvendig for matrikkelføring og eventuelt 
tinglysing.»

(Blir endra i 2007, kommunal oppmåling 
blir vidareført, men kravet til å klarleggje og 
beskrive rettar i oppmålingsforretninga, vert 
oppretthalde)
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§ 2-5. Kartlegging og utarbeiding av målebrev.

Ved kartforretning skal bestyreren sørge for å måle opp 
grensepunktenes beliggenhet. Som hovedregel skal grensene og ett 
representasjonspunkt innenfor grunneiendommen eller festegrunn 
bestemmes ved koordinatverdier i det koordinatsystem kommunen 
bruker. Målinger i marka kan utføres uten at partene er til stede. Når 
forretningen inngår i en delingsforretning eller er krevd etter § 2-1 
tredje ledd bokstav a eller b, skal bestyreren utarbeide målebrev. 
Målebrev er et dokument som angir registerbetegnelse, nøyaktig 
beliggenhet og grenser for en grunneiendom eller en festegrunn. 
Målebrevet skal inneholde et målebrevskart som viser grensene og 
grensemerkenes art. Gjelder kartleggingen grensene rundt en 
grunneiendom eller en festegrunn, skal arealet beregnes og påføres 
målebrevet. I målebrevet kan en ta inn grensebeskrivelse i ord 
dersom bestyreren finner det hensiktsmessig. Bestemmelser om 
bruksrett o.l. må ikke tas inn i målebrevet, men i tilfelle 
besørges tinglyst i egen ekspedisjon. Når forretningen er krevd 
ett r § 2-1 tredje ledd bokstav c, er det ikke nødvendig å utarbeide 
målebrev. Det skal da utarbeides et sammenhengende 
eiendomskart for flere eiendommer som alle berørte parter får kopi 
av fra kommunen. Kommunen kan godta eksisterende kart som 
målebrevskart eller eiendomskart dersom den finner at det 
tilfredsstiller gjeldende krav. Ved forskrift kan departementet gi 
nærmere regler om målebrev og gjøre unntak fra plikten til å foreta 
merking eller måling i marka i områder hvor dette er ubetenkelig og 
hensiktsmessig. 
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Men behovet er der for dokumentasjon av rettar (1)

› «Plikten til å rydde opp i 
rettighetsforhold i forbindelse med 
forretningen har vært begrenset. 
Grunnen til dette er at det ved 
iverksettelsen av delingsloven ikke ble 
stilt utdannings- og kompetansekrav for 
kommunale bestyrere, som gjør det 
forsvarlig å forplikte bestyrer til å 
klarlegge rettighetsforhold med 
tilhørende utarbeidelse av dokumenter 
for tinglysing.» 
Side 116
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Men behovet er der for dokumentasjon av rettar (2)

› Delingsloven fokuserer på de tekniske 
sider ved oppmåling, merking og 
kartfesting av eiendomsgrenser. I 
forbindelse med opprettelse av nye 
eiendommer, og endring av grenser, er 
det imidlertid ofte behov for å avklare 
rettigheter, og sette opp dokumenter for 
tinglysing. Dette kan gjelde vegrett og 
andre rettigheter over tilstøtende grunn, 
avtaler om felles vedlikehold av veg, 
gjerdeplikt, osv. Det er ofte ønskelig å 
avklare hvilke av de rettigheter som er 
tinglyst på avgivereiendommen som 
eventuelt ikke skal overføres til den 
utskilte parsellen, slik at grunnboka blir 
så oversiktlig som mulig. (s. 28)
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Nye reformer blir tatt initiativ til (1) 

«Det kan synes som om klarlegging av rettsforhold 
i praksis fikk mindre omfang enn forventet. Det 
skyldes antakelig flere forhold. Med lovendringen i 
2007 ble oppmålingsforretningen både fra rekvirent 
og landmåler kanskje i større grad sett på som en 
videreføring av den tidligere ordningen med kart-
og delingsforretninger der klarlegging av bruk.» 
(s. 60)
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Nye reformer blir tatt initiativ til (2) 

Det viktigste bidraget landmåler kan gi for å klarlegge rettsforhold, er råd til bestiller om hvilke 
avtaler som bør være på plass og utformingen av slike avtaler. Særlig gjelder det avtaler om rett 
til atkomst og ledninger over nabogrunn. Bygningsmyndigheten vil ofte sette vilkår om at slik avtale er 
på plass, men vil sjelden gi råd om innholdet i slike avtaler. Departementet antar at slik rådgivning 
lettere vil kunne ytes av landmåler innenfor en profesjonsregulert tjeneste, selv om gjeldende regelverk 
i seg selv ikke er til hinder for slik rådgivning også kan ytes innenfor gjeldende ordning.

I utgangspunktet bør registrering i grunnboka bare benyttes når partene trenger slikt rettsvern som 
oppnås ved tinglysing. Grunnboka gir ingen rettslig troverdighet for grenser, areal og andre 
geografiske kjennemerke. Gjeldende ordning med stedfesting av bruksretter i dokument til tinglysing 
og ikke til matrikkelføring, er i så måte et unntak fra den valgte rollefordelingen mellom grunnbok og 
matrikkel. Stedfesting av bruksretter har samme rettslige virkning som stedfesting av 
matrikkelenhetene og burde prinsipielt skje innenfor den samme formelle rammen. Spørsmålet om 
bedre ordninger for stedfesting av bruksretter er også tatt opp fra kommunehold og andre i forbindelse 
med Kartverkets evaluering av matrikkellova, se kapittel 3.7.

Det er ikke nødvendig å sette samme tekniske krav til stedfesting av bruksretter som til 
stedfesting av matrikkelenheter. Gjeldende krav, slik de er formulert i tinglysingsforskriften, er 
i utgangspunktet tilstrekkelig. I praksis tilsvarer dette på mange måter de fleksible kravene til 
matrikkelføring av avtale om eksisterende grense, jf. matrikkellova § 19, som spenner fra føring av en 
ren arkivreferanse, til mer omfattende føring av selve grenseopplysningene.

Bestemmelsen i tinglysingsforskriften § 4 sjette ledd er foreslått opphevet i forbindelse med innføring 
av elektronisk tinglysing. Hjelpedokument skal som hovedregel ikke benyttes ved elektronisk 
tinglysing. Det vil også gjelde den type tegninger og kart som nevnt i tinglysingsforskriften § 4 sjette 
ledd.

Departementet mener det bør være mulig å føre geografiske opplysninger om varige bruksretter, som 
gjelder del av grunneiendom, anleggseiendom, jordsameie eller festegrunn, i matrikkelen. (s. 60-61)

36



Endringsforslaget blir til realitet

«Det er berre dei geografiske opplysningane som på 
denne måten skal kunne førast i matrikkelen. 
Registreringa av sjølve retten må eventuelt skje ved 
tinglysing. Departementet vil i arbeidet med forskriftene 
vurdere om ordninga i første omgang bør avgrensast til 
rettar der behovet for offentleg registrering av geografiske 
opplysningar har særleg stor nytte. Det kan også vere 
aktuelt å avgrense ordninga til rettar som rettshavarane 
ønskjer å få tinglyst.» (Prop. 148 L (2016-2017) side 78)

«Dokument som er nødvendige for å oppfylle vilkår som er 
fastsette i delingsløyvet, til dømes krav om tinglysing av 
vegrett og rett til å opparbeide vass- og kloakkleidning 
over nabogrunn, skal følgje kravet om matrikkelføring. 
Kravet skal avvisast dersom dokumenta manglar. Det 
same gjeld avtalar som er nødvendige for å få realisert ein 
anleggseigedom.» (Prop. 148 L (2016-2017) side 79)

«Departementet legg til grunn at det må utarbeidast 
nærare forskrifter om registrering av geografiske 
opplysningar om varige rettar som gjeld delar av ein 
grunneigedom, ein anleggseigedom, eit jordsameige eller 
ein festegrunn.» (Prop. 148 L (2016-2017) side 79)
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Matrikkellova, ny  § 19  (ikkje iverksett)

› § 19. Referanse til avtale om grenser m.m.

› Kommunen kan ta inn i matrikkelen referansar til avtalar om eksisterande grenser for ei 
matrikkeleining dersom grensa ikkje er tidlegare fastlagd i ei oppmålingsforretning eller i ei 
tilsvarande forretning etter anna eller tidlegare lov. Det same gjeld for avtalar om 
lokalisering av eksisterande og ikkje fastlagde punktfeste og om stadfesting av 
varige stadbundne rettar som ikkje er omfatta av § 6, og som gjeld ein del av ein 
eksisterande grunneigedom, anleggseigedom eller festegrunn eller av eit 
eksisterande jordsameige eller eit uteareal til ein eigarseksjon.

› Departementet kan gi forskrift om at ein slik avtale berre kan tinglysast dersom avtalen har 
referanse i matrikkelen.

› Departementet kan gi forskrift om avtalar som kan få referanse i matrikkelen.
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Departementets eigne vurderinger

› Det blir innvendt mot forslaget at slik registrering 
vil ha lite rettsleg truverde. Matrikkelen vil for det 
første mangle opplysningar om alle 
eksisterande rettar. Ein brukar vil heller ikkje 
kunne vite om opplysningar som er registrerte, 
framleis gjeld eller om dei er blitt endra eller 
avskaffa med ein ny avtale som ikkje er 
registrert. Departementet meiner likevel det har 
verdi å få på plass ordninga. For det første er 
ikkje ordninga meint å gi rettsleg truverde på 
same måten som tinglysing. Ordninga er 
hovudsakleg meint å sikre dokumentasjon 
av geografiske opplysningar om rettar som 
blir klargjorde i oppmålingsforretning. Slike 
opplysningar bør registrerast i matrikkelen og 
ikkje i arkiva til landmålarføretaket. Ordninga er i 
tillegg heilt nødvendig som ein erstatning når 
høvet til å nytte hjelpedokument etter 
tinglysingsforskrifta § 4 no er oppheva.
(Prop. 148 L (2016-2017) side 78)
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Kartverkets vurderingar

› «Publikum kan ofte ha en oppfatning av at det som 
fremkommer av den registrerte informasjonen i 
matrikkelen er riktig og fullstendig. Bruksrettenes 
dynamikk innebærer at matrikkelen aldri vil kunne 
gjenspeile den faktiske situasjonen for bruksretter med 
de store utfordringer dette gir brukere av matrikkeldata.

› Grunneiere og bruksrettshavere kan i utgangspunktet 
fritt endre, utvide eller avlyse retten. Vi viser i denne 
forbindelse også til servituttlovens kapittel om 
omskiping og avskiping av servitutter. Tinglyste 
bruksretter samsvarer heller ikke nødvendigvis med 
realiteten. Dette gjelder selvsagt også for bruksretter 
fastsatt av jordskifteretten. Bruksretter kan etter enighet 
mellom partene endres eller avlyses uten at det 
nødvendigvis vil fremgå av noe tinglyst dokument.

› I tillegg vil det være svært vanskelig å definere hvilke 
bruksretter som skal anses for å være varige og av en 
slik art at de skal registreres i matrikkelen.»
(Prop. 148 L (2016-2017) side 77)
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Nøyaktig oppmåling og merking av retten

› Kva når rettene er målt opp, eventuelt 
med grensemerker i marka, og 
registrert med nøyaktige koordinater?

› Korleis forstår publikum forholdet 
mellom grensemerker i marka, og 
koordinater?

› Korleis forstår «systemet» forholdet 
mellom grensemerker i marka, og 
koordinater?

› Korleis kan koordinatene kome til 
anvendelse, når grensemerket er 
borte?
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Offentleg veg
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Korleis blir dette forstått av 
publikum?
Korleis forstår «systemet» 
dette?
Vil det bli informert til 
borgarane om korleis
dette må forstås?
Kan dette bli eit nytt grunnlag
for rettstvister?



Hva vil omkostningene bli av å innføre 
registrering av rettigheter i matrikkelen?

Hva er nytten av å stedfeste rettighetene
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Takk for meg!
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