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DisposisjonDisposisjon  DisposisjonDisposisjon  

• Hva er en servitutt 
  

• Etablering av heftelser 
 

• Særlig om tinglysing av avtaler/erklæringer 

 

• Matrikuleringsplikt 

 

• Sletting av heftelser  

• Tinglysingsloven § 32a 

• Stiftelsestilsynet 

 

 
 

 



ServituttServitutt  ServituttServitutt  

• En servitutt er en begrenset bruksrett eller 
rådighetsrett over annens eiendom  

 

• Vanlige eksempler på servitutter er veiretter, 
fiskeretter, biloppstillingsplasser og lignende 
 

  

 
 

 



Etablering og sletting Etablering og sletting 
av heftelserav heftelser  
Etablering og sletting Etablering og sletting 
av heftelserav heftelser  



Etablering av heftelserEtablering av heftelser  Etablering av heftelserEtablering av heftelser  

• Tinglyses på den tjenende eiendom 

• Den eiendommen som avgir rettigheten 

• Avgivereiendommen må derfor gå klart  

   frem av dokumentet 
 

• Rettighetshaveren skal angis 

•  Rett for person (personlig rettighet) 

• Eks. bo-/bruksrett 

• Fødselsnummer for rettighetshaveren skal oppgis 

•  Rett for eiendom (realrettighet) 

• Eks. veirett 

• Gnr./bnr. skal oppgis 



Stedfesting av rettigheterStedfesting av rettigheter  Stedfesting av rettigheterStedfesting av rettigheter  

• Rettigheter og heftelser som er 
knyttet til en fysisk del av en fast 
eiendom skal stedfestes  

• Tekstlig beskrivelse eller 
anmerkning på tegning eller kart  

• NB: Ikke henvise til opplysninger 
utenfor dokumentene som leveres 
til tinglysing 

• Tglf. § 4 sjette ledd 

 
 



EksempelEksempel  EksempelEksempel  
 

 



Etablering av heftelser Etablering av heftelser 
forts.forts.  
Etablering av heftelser Etablering av heftelser 
forts.forts.  

• Pengeheftelse eller servitutt?  

 

• Er det av betydning for panthavere og andre at 
heftelsen fremkommer på en panteattest? 

 

• Statens kartverk Tinglysing vurderer om 
heftelsen etter sin art og sitt omfang har 
betydning for dekningsmulighetene for 
panthavere ved et eventuelt tvangssalg 

• Og dermed om heftelsen skal registreres på 
grunnboksbladet som en pengeheftelse eller en servitutt 



Tinglysing av Tinglysing av 
erklæringer/avtalererklæringer/avtaler  
Tinglysing av Tinglysing av 
erklæringer/avtalererklæringer/avtaler  
• Ikke formkrav krav til standardisert oppsett av 

erklæringer/avtaler men.. 
• Dokumentet bør være kort og helst bare inneholde 

bestemmelser som kan tinglyses, jf. tgl. § 12  

• Bestemmelser som ikke kan tinglyses, skal stå samlet for 
seg til slutt i dokumentet, jf tglf. § 4 første ledd 

• Unntak bare i særlige tilfeller 

• Vi kan kreve at bestemmelser som ikke kan tinglyses, 
heller ikke tas med i tinglysingsgjenparten, jf. 
tinglysingsforskriften   §6 annet ledd 

• Dere må som et minimum skriftlig gi uttrykk for hvilke 
bestemmelser i en større avtale dere mener kan og skal 
tinglyses, enten direkte i avtalen eller i følgebrevet 

• Hvem Hva Hvor – jf. tinglysingsloven § 8, jf. 
tinglysingsforskriften §§ 4 og 4a 

• Tenk tinglysing allerede ved utforming av 
avtalen/erklæringen 



Krav til klarhet og formKrav til klarhet og form  Krav til klarhet og formKrav til klarhet og form  
• Dokumentet må være klart (tingl.forskr. § 4) 

• Hva gjelder rettsstiftelsen? 

• Hvor skal det tinglyses? 

• Hvem er rettighetshavere til rettigheten? 

• Særlig viktig å tenke på ved utforming av erklæringer og 
avtaler i fritekst 

• Dokumentet skal være selvforklarende 

• Dokumentet bør være kort og så vidt mulig bare inneholde 
bestemmelser som kan tinglyses (jf. tingl. § 12) 

 

 



Krav til språkKrav til språk  Krav til språkKrav til språk  

• Dokumentet som skal tinglyses må være skrevet på 
norsk 

• I spesielle tilfelle kan også dokumenter på andre 
språk godtas dersom registerføreren finner det helt 
ubetenkelig 

• I så fall kreves en oversettelse, bekreftet av en 
translatør som er autorisert av norsk myndighet. 
NB: Det er oversettelsen som tinglyses 

• Som hovedregel ikke krav til oversettelse dersom 
dokumentet er skrevet på dansk eller svensk 

• Hjelpedokumenter og dokumenter på engelsk 
trenger heller ikke oversettelse dersom 
registerføreren ikke er i tvil om innholdet  

• NB, streng praksis! 

• Tinglysingsforskriften § 5 og 7 



Hva kan tinglyses?Hva kan tinglyses?  Hva kan tinglyses?Hva kan tinglyses?  

• Rettigheten må  

• ”ha til gjenstand fast eiendom” 
 

• Dokumentet må gå ut på å  

• stifte, forandre, overdra, 
behefte, anerkjenne eller 
oppheve en slik rett 
 

• Personlige rettigheter kan bare 
tinglyses dersom det er en plikt 
for den som til enhver tid er eier 
av eiendommen 
 

• Tinglysingsloven § 12 

 



Matrikuleringsplikt? Matrikuleringsplikt?   Matrikuleringsplikt? Matrikuleringsplikt?   

• En rettighet kan være så omfattende at den må 
opprettes som egen matrikkelenhet (festegrunn) i 
matrikkelen og i grunnboken før avtalen kan tinglyses i 
grunnboken 

• Vurderingstema: 

• Varighet over 10 år 

• Eksklusiv bruk 

• Store verdier? Tiltaket kan ikke uten ulempe for 
grunneier, rettighetshaver eller panthaver flyttes 

• Tinglysingsloven § 12a, jf. matrikkellov §§ 6 og 12, smh. 
matrikkelforskrift § 30 

• Uklart? Be om uttalelse fra kommunen 

 



Matrikuleringsplikt, forts.Matrikuleringsplikt, forts.  Matrikuleringsplikt, forts.Matrikuleringsplikt, forts.  

• Hvilke rettigheter må matrikuleres? 

• eksempler i rundskrivet punkt 14.4  

• Naustrett og annen rett til å oppføre bygning 
m/areal over 8m2 

• Alpinanlegg 

• Golfbane 

• Kunstgressbane 

• Kraftstasjon  

• M.m. 

 

 

 

http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Rundskriv-for-Tinglysingen/14-Matrikkeldokumenter/


Hvordan slette Hvordan slette 
heftelser?heftelser?  
Hvordan slette Hvordan slette 
heftelser?heftelser?  

•  Hovedregel tingl. § 32 første ledd 
• Samtykke fra rettighetshaveren 

 

•  Personlige rettigheter: 
• For eksempel borett, forkjøpsrett, føderåd  

• Rettighetshaveren må samtykke 

• Legg ved skifteattest eller annen dokumentasjon på dødsfall 
dersom rettighetshaveren er død  
 

•  Realrettigheter: 
• Rettighetshaveren er den til enhver tid eier av gnr. 10 bnr. 1 

• Nåværende hjemmelshaver til gnr. 10 bnr. 1 må samtykke 



Hvordan slette Hvordan slette 
heftelser? forts.heftelser? forts.  
Hvordan slette Hvordan slette 
heftelser? forts.heftelser? forts.  

 

•  Hva gjør man dersom rettighetshaver er død?  

•  Er rettigheten overførbar? 

•  Arvingene må evt.samtykke til sletting 

•  Legg ved dokumentasjon på hvem som er    
  arvinger(typisk skifteattest) 

 



Hvordan slette Hvordan slette 
heftelser? forts.heftelser? forts.  
Hvordan slette Hvordan slette 
heftelser? forts.heftelser? forts.  

• Dersom det er umulig eller forbundet med 
uforholdsmessige vanskeligheter å få samtykke:  
 

• Sletting etter kunngjøring, tingl. § 32 a 
 

• Enhver heftelse som er over 20 år og som det er 
sannsynlig at er opphørt, kan slettes etter kunngjøring i 
Norsk lysingsblad og i lokalavisen 

• Krever en begjæring fra panthaveren eller 
hjemmelshaveren 

 



Stiftelsesloven Stiftelsesloven §§  5555  Stiftelsesloven Stiftelsesloven §§  5555  

• Et vedtak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som fastslår at en 
rettighet er opphørt, kan slettes av Tinglysingen 

• Kun betydning for servitutter som ikke tilgodeser noen 
bestemte rettighetshavere som kunne ha samtykket til sletting 

• Søknad om opphevelse av urådighetsklausul: 

 

postmottak@lottstift.no 

Eller 

Stiftelsestilsynet, postboks 800, 6805 Førde  

mailto:postmottak@lottstift.no


Sletting av heftelser Sletting av heftelser ––  tolkning tolkning 
av tinglyste dokumenterav tinglyste dokumenter  
Sletting av heftelser Sletting av heftelser ––  tolkning tolkning 
av tinglyste dokumenterav tinglyste dokumenter  

•  Hvem er rettighetshaver? 

• Hva fremkommer av grunnboken? 
 

• Rettighetshaveren fremkommer ikke av grunnboken 

• Hva sier stiftelsesgrunnlaget? (det tinglyste dokumentet) 
 

• Misforhold mellom grunnbok og stiftelsesgrunnlaget? 

• Foreligger det en tinglysingsfeil? 
 

• Dersom det er tvil om hvem som er rettighetshaver 

• Hva mener partene selv? 
 

•  Utgangspunktet er at Statens kartverk Tinglysing tar stilling til 

    om en heftelse kan slettes på bakgrunn av en begjæring om 

    sletting og den vedlagte dokumentasjonen  



Hjelp til selvhjelpHjelp til selvhjelp  Hjelp til selvhjelpHjelp til selvhjelp  

• www.tinglysing.no 

• Rundskriv for Tinglysingen 

• Sjekkliste for tinglysing 

• Skjemaer 

• Lenker til aktuelle sider 

• Nyhetssaker 
 

• www.seeiendom.no 

• Matrikkelinformasjon om eiendommer 
 

• Kundesenteret 

• 08700 

• Åpent alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 15.00 

 

http://www.tinglysing.no/
http://www.seeiendom.no/

