
Temadag vedr. fast eiendomTemadag vedr. fast eiendom

Underdirektør og registerfører Haldis F. Skaare

Trondheim 14.04.2015

Steinkjer 15.04.2015  



InnholdInnhold
� Matrikulære utfordringer ved eiendommer med død, eller 

ikke eksisterende hjemmelshaver

• Generelt om oppmålingsforretning

• Hvem kan rekvirere oppmålingsforretning?

• Hvordan forholde oss til døde eller ikke   

eksisterende hjemmelshavere?

• Grensejustering og arealoverføring

• Hvordan få endret hjemmelshaver i grunnboken?

� Generelt om bruk av fullmakter 

• Hvem kan undertegne på vegne av hjemmelshaver?

• Kan fullmakten overdras til andre?



InnholdInnhold

� Utfordringer vedr. registrering av jordsameier

• Hva er et sameie?

• Forskjellen på realsameie og jordsameie

• Registrering av eksisterende jordsameie

� Aktuelle tema i samspillet matrikkel og grunnbok
• Når kreves det oppmålingsforretning? Matrikuleringsplikten



OppmålingsforretningOppmålingsforretning

• Matrikkellova § 33 første ledd

• Oppmålingsforretning går ut på å 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. Den som utfører 
oppmålingsforretninga, skal ta vare på alle partar sine interesser og 
utføre forretninga i samsvar med god landmålarskikk.



Hvem kan rekvirere  
oppmålingsforretning?
Hvem kan rekvirere  
oppmålingsforretning?

Matrikkelforskriften § 23 Rekvisisjon:

Oppmålingsforretning kan rekvireres av den som kan kreve matrikkelføring 
etter matrikkellova § 9 og § 14 til § 17. Gjelder rekvisisjonen matrikkelenhet 
i sameie skal den kreves av samtlige sameiere dersom sameiet ikke har 
vedtatt at styret eller annet organ eller person har fullmakt til å framsette krav 
på vegne av sameiet. Skriftlig fullmakt skal legges ved og ikke være over ett 
år gammel. Advokat behøver ikke å legge fram skriftlig fullmakt, med mindre 
kommunen finner grunn til å kreve det



OppmålingsforretningOppmålingsforretning

§ 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

Oppmålingsforretning skal haldast før følgjande kan førast inn i matrikkelen:

a) ny grunneigedom, ny anleggseigedom, ny festegrunn eller nytt 
jordsameige,

b) umatrikulert grunneigedom eller umatrikulert festegrunn,

c) registrering av uregistrert jordsameige eller endring i registrert 
sameigefordeling,

d) opplysningar om arealoverføring, grensejustering og klarlegging av 
eksisterande grense, eller

e) eigarseksjon som omfattar uteareal, eller nytt eller endra uteareal til 
eksisterande



Grensejustering spesieltGrensejustering spesielt

§ 34.Grensejustering

Ved grensejustering skal dokumentasjonen også omfatte

a) skriftlig samtykke om grensejusteringen fra registrerte eiere og 
registrerte festere til de matrikkelenhetene som saken får betydning for. 
Ved bruk av fullmektig, må det gå særskilt fram av fullmakten at 

fullmektigen har adgang til å ta bindende standpunkt til 
grensejusteringen



Arealoverføring spesieltArealoverføring spesielt

§ 33 Arealoverføring

Gjelder oppmålingsforretningen arealoverføring mellom 
matrikkelenheter med ulike registrerte eiere og registrerte festere, skal 
det i tillegg foreligge erklæring om eiendomsoverdragelse av det areal 
som overføres.



Hvordan få endret hjemmelshaver ?Hvordan få endret hjemmelshaver ?

• Hovedregel: Skjøte 

• Ved privat skifte av dødsbo: Hjemmelserklæring av uskifte-/skifteattest, 
samt evt. testament

• Ved offentlig skifte av dødsbo: Bostyrer utsteder skjøte på vegne av 
tingretten. Eiendommen blir skjøtet direkte over til den som skal ha 
eiendommen. 



Hvordan få endret hjemmelshaver?Hvordan få endret hjemmelshaver?

• Hjemmelshaver en er juridisk person som ikke eksisterer 
lenger 
• Nødkompetanse, signaturberettiget på avviklingstidspunktet kan 

ustede skjøte og sikringspantedokument, jf. HR-2007-00747 

• Hjemmelshaveren er konkurs
• Bostyrer kan utstede skjøte

• Konkursboet er avviklet uten å ha ryddet opp i hjemmelsforholdet

• Må undersøke om hj. haveren/ tidl. konkursdebitor har full 
råderett over eiendommen



Hvordan få endret hjemmelshaver ?Hvordan få endret hjemmelshaver ?

• Registrere hjemmelsovergang på grunnlag av rettskraftig dom, jf. tingll. 
§ 13 fjerde ledd 

• Tinglysingsloven § 38a og c – grunnbokshjemmel etter kunngjøring 

• Tinglysingsloven § 38 b 



Grunnbokshjemmel etter 
kunngjøring 
Grunnbokshjemmel etter 
kunngjøring 

• Dersom eiendommen tilhører noen som ikke har grunnbokshjemmel til 
den, kan man kunngjøre at hjemmelen skal registreres på den som 
krever hjemmel, jf. tgl. § 38a

• Flere vilkår som må være oppfylt:

• Skriftlig erklære å være eier

• Utøve eierrådighet

• Sannsynliggjøre at eierskapet har vart i minst 20 år

• Påløper dokumentavgift og konsesjonsforholdet må avklares



Varsel om oppmålingsforretningVarsel om oppmålingsforretning

Matrikkelforskriften § 37 niende ledd:

”Dersom en sak stanser opp fordi det er nytteløst å få klarlagt hvem som 
er part, eller hvor varsel skal sendes, kan varsling skje ved lysing i Norsk 
lysingsblad og én eller flere lokalaviser. Varselet skal i slike tilfeller være 
gitt minst to uker på forhånd regnet fra den dagen kunngjøringen sto i 
Norsk lysingsblad.”



FullmakterFullmakter

• Fullmaktsgiver vil være hjemmelshaver til den aktuelle eiendommen, og 
angis med fullt fødselsnummer og navn, evt. organisasjonsnummer. 

• Fullmektig angis med fullt navn og fødselsdato, ikke fødselsnummer. 

• Hvis fullmakten skal benyttes i forbindelse med salg eller pantsettelse, 
kreves det to vitner på hjemmelshavers underskrift, jf. tinglysingsloven 
§ 17.



Transport av fullmaktTransport av fullmakt

• Som utgangspunkt skal det legges til grunn at fullmakter er 
personlige og dermed ikke gjenstand for transport, med 
mindre det uttrykkelig fremgår av fullmakten at den kan 
transporteres.

• Hvis det står på fullmakten at gjelder et bestemt gnr. bnr., så 
gjelder ikke fullmakten for senere utskilte parseller. Hvis 
den skal gjelde for senere utskilte parseller, må dette fremgå 
klart av fullmakten.  



Hvem kan undertegne for et selskap?Hvem kan undertegne for et selskap?

• Styret representerer firmaet utad, aksjeloven § 6-31

• Den/ de som har signaturrett har rett til å representere et foretak utad og 
tegne foretakets firma,
jf. aksjeloven § 6-30, allmennaksjeloven § 6-31 og selskapsloven § 2-
21.

• Daglig leder kan undertegne alene, i saker som gjelder den daglige 
ledelse, jf. aksjeloven § 6-32.

• Prokura er begrenset fullmakt i selskap, jf. prokuraloven § 1.
En prokurist kan ikke uten særskilt fullmakt avhende eller behefte 
selskapets eiendom(mer). 



SameieSameie

Hva er et sameie?

Definisjon:”to eller fleire eig noko saman på ein slik måte at retten deira er rekna i 
parter eller delings- eller høvetal, jf. sameigel. § 1

•Personlig sameie: Sameierne er juridiske personer (dvs fysiske personer eller 
selskaper)

•Realsameie: Sameieandelen er knyttet til faste eiendommer.   



SameieSameie

• Hva er et realsameie?

• Sameieloven § 2: ”grunn eller rettigheter som ligg i sameige mellom 
bruk”

• Omfatter både det vi kaller brukssameie, realsameie eller 
jordsameie. 

• Binding til fast eiendom kan avgjøres etter stiftelsesgrunnlaget, jf. 
Rt. 2005-1074 eller på bakgrunn av lang tids bruk

• Sameieandelene er da å anse som tilbehør til hovedeiendommen i 
hht. avhl. § 3-4 andre ledd bokstav d)



Jordsameie vs realsameieJordsameie vs realsameie

Sameie – Eneeie: kun betydning for eierforholdet.

Realsameie – personlig sameie. Er eierretten knyttet til fast eiendom eller 
ikke? Hvis ja, så er det et realsameie.

Skal det registreres som et realsameie eller jordsameie i grunnboken?

Hvilken matrikkelenhetstype er det?

Grunneiendom eller jordsameie?



Jordsameie vs. realsameieJordsameie vs. realsameie

• Def. av jordsameie matrikkelloven § 5 første ledd litra d):

• jordsameige, grunnareal som ligg i sameige mellom fleire 
grunneigedommar, og der sameigepartane inngår i 
grunneigedommane.

• Dette ligner veldig på definisjonen av et realsameie. Men ved et 
realsameie kan sameieobjektet være noe annet enn fast eigedom. 

• Det er sameiegjenstanden og måten sameiet har oppstått på, som avgjør 
hvilken matrikkelenhetstype det er.  



Registrering av jordsameieRegistrering av jordsameie

• Jordsameier har vanligvis oppstått ved ufullstendig garddeling eller ved 
at flere eiendommer har fått eiendomsrett til et område i fellesskap, og at 
andelene gjennom tidene har blitt knyttet til og behandlet som en del av 
brukene.

• Det kan også være mer komplisert som for eksempel ved privatisering 
av allmenning. 



Registrering av jordsameieRegistrering av jordsameie

• Jordsameie egen matrikkelenhetstype, matrikkellova § 5. 

• Eksisterende jordsameie blir registrert og tildelt eget 
matrikkelnummer, uten at sameiet blir fradelt eiergårdene. 

• Jordsameie blir ikke matrikulert som grunneiendom, da det er en del 
av eiergården og inngår i skylda, det blir kun registrert, jf 
matrikkellova § 14.



Registrering av jordsameieRegistrering av jordsameie

• Matrikkellova § 14 Registrering av jordsameie

• Jordsameige kan registrerast i matrikkelen med eige matrikkelnummer når 
det er gjort sannsynleg at eininga er eit jordsameige

• Matrikkellova § 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev

• Så snart oppretting av ny matrikkeleining, samanslåing, endring av 
eigarseksjon eller arealoverføring er ført i matrikkelen, skal kommunen 
sende melding om dette til tinglysing.  

5. ledd:

• I sak som gjeld matrikulering av umatrikulert grunneigedom eller 
umatrikulert festegrunn etter § 13, eller registrering av jordsameige etter 
§ 14, skal tinglysing berre skje når det er kravd særskilt. 



Registrering av eksisterende  
jordsameie
Registrering av eksisterende  
jordsameie

• Ved registrering av eksisterende matrikkelenhet i matrikkelen, vil det 
ikke blir generert ”melding til tinglysing”

• Hvis eierforholdet ikke er rettslig avklart må partene søke om 
grunnbokshjemmel etter kunngjøring i medhold av tgl. § 38a. 

• Hjemmelsforholdet vil bli registrert med gnr. og bnr. på de 
matrikkelenhetene som har andel i sameiet, samt sameiets navn. 

• Registrerer urådighet i tråd med sameielovens bestemmelser.



Registrering av eksisterende jordsameieRegistrering av eksisterende jordsameie

• Ved oppretting av nye matrikkelenheter fra jordsameiet, vil vi først 
registrere fradelingen og deretter registrere ”opphør av jordsameie”.

• Urådigheten vil da bli borte.

• Pengeheftelsene som ligger på eiereiendommene og som hefter i 
jordsameiet vil nå fremkomme på den nye matrikkelenhetens 
grunnboksblad.



Tinglysing av registrert jordsameie Tinglysing av registrert jordsameie 

• Finnes det festegrunner i jordsameiet?

• Disse festegrunnene bør/må i tilfelle omnummereres  snarest mulig etter 
at jordsameiet er tinglyst.

• Det anbefales at kommunen tar opp dette med partene tidligst mulig i 
prosessen med å registrere jordsameiet. 

• Kommunen finne en omforent fremgangsmåte  med partene som sikrer 
at partene varsler kommunen når jordsameiet er tinglyst slik at 
kommunen så kan sende inn nødvendige meldinger til tinglysing for 
omnummerering av de aktuelle festegrunnene.



Samspillet matrikkel-grunnbokSamspillet matrikkel-grunnbok

• Tinglysingsloven § 12a første punktum, en tinglysingssperre

• ” 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. 

• Matrikkellova § 12

• Unntak matrikkelforskriften § 30.



Matrikulering av festegrunnMatrikulering av festegrunn

• Matrikkelloven § 12
• ”Matrikulering skal gjennomførast før del av grunneigedom eller 

jordsameige blir festa bort, dersom festet kan gjelde i meir enn 
10 år.”

• Med ”feste bort” menes det offentlig rettslige festegrepet, i 
motsetning til det privatrettslige festebegrepet i tomtefesteloven.

• Eksklusiv bruk til et areal utløser oppmålingsplikt



Matrikulering av festegrunnMatrikulering av festegrunn

• Unntak for matrikulering av festegrunn fremgår av 
matrikkelforskriften§ 30.

• Skal grunnen bebygges, settes opp anlegg så er det 
oppmålingsplikt

• med mindre arealet er under 8 m2 eller

• anlegget kan flyttes til et annet sted uten at det er til ulempe 
for fester, bortfester eller panthaver. 


