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Hovedtema
• Kort om Kartverket
• Samspillet mellom matrikkel og grunnbok
• Tinglysing - få det tinglyst på første forsøk!
– Unngå de mest vanlige feilene…
– Generelle krav til innhold, klarhet, form, samtykke,
dokumentasjon
– Noen praktiske tips

• Kartverket som kilde til informasjon

Kartverkets organisasjon
• Ca 800 årsverk
• Fire divisjoner
– Geodesi
– Sjø
– Tinglysing
– Land

• 12 fylkeskartkontor under landdivisjonen

Kartverket har mange oppgaver
• Nasjonalt ansvar for geografisk informasjon
– Geodetisk grunnlag som kart og
oppmålingsarbeidene bygger på
– Standarder for kart og geografisk informasjon
– Posisjonstjenester
– Digitale og trykte kart

• Nasjonal geodatakoordinator
– leder og samordner arbeidet med den nasjonale
geografiske infrastrukturen i Norge
– https://www.geonorge.no/

Kartverket har mange oppgaver,
forts.
• Elektronisk sjøkarttjeneste (Primar)
• Sentral matrikkelmyndighet
– drifter eiendomsregisteret ”matrikkelen”, et av
landets basisregistre

• Nasjonal tinglysingsmyndighet for fast eiendom
og borettslag
– drifter tinglysingsregistereret ”grunnboken”

Matrikkelen
• Ett av tre basisregistre:
•

•

•

Matrikkelen, registeret over grunneiendom, adresse og
bygninger i Statens kartverk
– Identifikator: matrikkelnummer (knr./gnr./bnr./fnr.)
Det sentrale folkeregisteret (DSF) som omfatter personer og
familier
– Identifikator: fødselsnummer
Enhetsregisteret som omfatter foretak og bedrifter
– Identifikator: foretaksnummer

Eiendomsregistrering
– historisk utvikling

Kilde: (utdrag fra Kartverkets kompendium om den norske eiendomsregistreringens historie, kurs i matrikkelføring,
www.kartverket.no)
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Formål og innhold
• Etablere et ensartet og pålitelig register over alle
faste eiendommer i landet
• Klarlegge grenser og eiendomsforhold
• Sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger som er
nødvendige for planlegging, utbygging, bruk og vern
av fast eiendom
• Matrikkelloven §§ 1og 4

Samspill mellom
matrikkel og grunnbok
• Krav om oppmåling før
matrikkelføring
– Matrikkellov § 6
• Krav om matrikkelføring før
tinglysing
– Tinglysingslov § 12a
• Grunnboka bygger på
matrikkelenhetene
• Matrikkelen oppdateres med
grunnboksinformasjon

Grunn
-bok

Matrikkel

Grunnboken
• Tinglysingsregisteret for dokumenter som
gjelder:
• Fast eiendom (Tgl.§ 4)
– Hver eiendom har sitt blad, sin egen ”mappe”,
identifisert med gnr., bnr., fnr. el. snr. (hentet fra
Matrikkelen)

• Andeler i borettslag (brl. § 6-1)
– Hver andel har sitt blad, sin egen ”mappe”,
identifisert med borettslagets org.nr. + andelsnr.

Grunnbokens troverdighet
• Gjelder rettslige, ikke faktiske forhold
• Positiv troverdighet
– Man skal kunne stole på at de opplysninger grunnboken
gir er riktige, tgl §§ 25 og 27
– Unntak: forfalskning eller tvang
– Staten har et objektivt erstatningsansvar for
tinglysingsfeil, jf tgl § 35

• Negativ troverdighet
– Man skal kunne stole på at det registeret ikke opplyser
om, heller ikke gjelder, tgl §§ 20-22
– NB! ikke tinglysingsplikt

Hva inneholder grunnboken?
Fast eiendom:

Borettslag:

•
•
•
•

• Hjemmel
• Heftelser
• Opplysninger fra
borettslaget

Hjemmel
Pengeheftelser
Servitutter
Grunndata

Hva er pengeheftelser og hva er
servitutter i grunnboken?
• Et spørsmål om ”rubrisering”
• Tinglysingsmyndigheten vurderer om:
– Heftelsen etter sin art og sitt omfang anses å påvirke
dekningsadgangen i eiendommen?
– Hvis ja; tinglyses som pengeheftelse
– Hvis nei; tinglyses som servitutt
– Tgl § 11 tredje ledd (kravet til pantattest)
• Rettspraksis
– LB-2008-14284 og LB-2007-189515
• Dette betyr at en servitutt godt kan være tinglyst som en
pengeheftelse!

Konsekvens av rubriseringen
• Heftelser rubrisert som servitutter
– vises ikke i panteattest, attesten som følger automatisk når
det er tinglyses pantedokument eller skadesløsbrev, jf. tgl §
11
– vises bare i grunnboksutskrift for en eiendom dersom
servitutten er etablert etter opprettelse av eiendommen
– følger ikke med over på senere utskilte parseller
– for å finne ut om det er tinglyst servitutter før fradeling
som kan ha betydning for en eiendom, må man gå til
hovedbølet

• Heftelser rubrisert som pengeheftelser
– vises på panteattest og i grunnboksutskrifter
– følger med over på senere utskilte parseller

Tinglysing
- det ”banale” utgangspunktet
• Tinglysing skal sikre
– Rettsvern, notoritet og publisitet

• Formelle krav til registrering og sletting
– Innhold, klarhet, form, samtykke, dokumentasjon
m.m.

• Tinglysing kan utløse betalingsplikt
– Tinglysingsgebyr og dokumentavgift
– Innsender er ansvarlig

• Ingen angrerett
• Begrenset adgang til retting

Tinglysing - volum
• 2015: 1 357 000 rettstiftelser
• Sesongvariasjoner, +/- 5000 pr dag
• Stadig økende andel e-tinglysing
–2015: 34 %
–Avtalebasert, foreløpig bare fra
profesjonelle innsendere

Stort volum
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strømlinjeformet
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saksbehandling
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Konferering

Retur av ikke tinglyste dokumenter
• Mange dokumenter må returneres uten tinglysing
pga. feil ved dokumentet
–jf. tinglysingsloven §7 annet ledd, tredje punktum

• Positiv tendens, fra 10% til ca 6 %
–2008: ca 500 pr. dag, dvs. ca 125 000 pr. år
–2011: ca 375 pr. dag, dvs. ca 100 000 pr. år
–2015: ca 330 pr. dag, dvs. ca 83 000 pr. år

5 feil = 50 % av alle returene

1.
2.
3.
4.
5.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet mangler
Feil hjemmelshaver/feil eiendom
Tinglysingssperre – samtykke mangler
Dokumentavgiftsfeltet ikke korrekt utfylt
Vitnebekreftelse mangler eller er mangelfull

Stort sett slurvefeil som det er lett å unngå!

Krav til identifikasjon av innsenderen
• Innsenderen/rekvirenten må være entydig identifisert
– Bruk fødselsnummer eller organisasjonsnummer
– Sørg for at det er samsvar mellom rekvirentopplysningene
på dokumentet (-ene) og på følgebrevet
– Ved ev. motstrid legger Kartverket som hovedregel til
grunn opplysningene i følgebrevet
– Innsenderen får tilsendt det tinglyste dokumentet og
fakturaen
– Innsenderen er ansvarlig for betaling av tinglysingsgebyr
og dokumentavgift, jf. rettsgebyrloven § 6 og
dokumentavgiftsloven § 6

Krav til originale dokumenter
• Dokumentet som skal tinglyses må sendes
inn i original, med originale underskrifter
– Unntak; rettsbøker (dommer) kan
sendes inn i bekreftet kopi, med rettens
påtegning om at dommen er rettskraftig
• Legg alltid ved tinglysingskopi
– Banker, advokater, eiendomsmeglere
må bekrefte rett kopi
– Tinglysingsloven § 6 og
tinglysingsforskriften § 6

Krav 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

Krav til klarhet og form
• Dokumentet må være klart
– 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
– Tinglysingsloven § 8, jf. tinglysingsforskriften
§4
• Formkrav til de vanligste dokumenttypene
– Tgl. § 38, smh. Tglf. § 2
– Se informasjon på www.kartverket.no

”Hvor” og ”hvem”?
• En avtale skal tinglyses som en heftelse på
”tjenende eiendom”
• Finn riktig gnr./bnr. ved søk i seeiendom.no
– Se kart, bygningsinformasjon m.m.
• Finn riktig borettslag, se www.brreg.no
• Finn riktig borettslagsandel, kontakt
forretningsføreren
• Kontroller navn og
fødselsnummer/organisasjonsnummer
– NB; forvaltere, enkeltpersonsforetak og
tingsrettslige sameier kan ikke registreres
som hjemmelshaver eller rettighetshaver, se
bl.a. rundskriv punkt 3.1

Hva kan tinglyses?
• Rettigheten må ”ha til gjenstand fast
eiendom”
– skiller ikke mellom tinglige og
obligatoriske rettigheter
• 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

Hva kan tinglyses? (forts.)
• Avtalefriheten er begrenset i en rekke lover
• Praktiske eksempler:
• Rett til å ta ut trevirke
– Begrenses i servituttloven § 12

• Overdragelse av fiskerett
– Begrenses i Innlandsfiskeloven § 19

Skille mellom personlige rettigheter og
realservitutter
• Hva er avtalt?
– Ligger rettigheten til den som til enhver tid er eier av en
eiendom, eller til en bestemt person?
– Avgjørende for hvem som kan slette avtalen og vike
prioritet m.m.

• Personlig servitutt:
– Peder Ås f.nr. 210167 98765 har adkomstrett over gnr. 1
bnr. 1 i Lillevik

• Realservitutt:
– Gnr. 1 bnr. 15 har adkomstrett over gnr. 1 bnr. 1 i Lillevik

Stedfesting 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

Dokumentet bør være kort
• 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

• Kartverket 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
• Tenk tinglysing ved utforming, lag ev. et tinglysingsutdrag!

Fritekst på eget ansvar…
• Ikke krav til standardisert oppsett for følgende
dokumenttyper:
–
–
–
–

Erklæringer
Avtaler
Kjøpekontrakter
M.m.

• MEN du må sørge for at dokumentet er klart (hva,
hvor, hvem), at det har til gjenstand fast eiendom og
at du har innhentet nødvendige samtykker
• Tenk tinglysing ved utforming av dokumentet

Fritekst på eget ansvar… 2
• Eksempel fra fritekstfeltet i et skjøte:

Gnr. 1, bnr. 15 skal ha veirett over gnr. 1 bnr. 1 i Lillevik

Hvem

Hva

Hvor

• Realservitutten tinglyses som en heftelse på gnr. 1 bnr. 1.
Rettighetshaver er gnr. 1 bnr. 15

Fritekst på eget ansvar… 3
• Eksempel fra fritekstfeltet i et skjøte:

Marte Kirkerud f.nr. 241220 65432 skal ha borett på
eiendommen så lenge hun lever

Hvem

Hvor

Hva

• Boretten tinglyses som en pengeheftelse på eiendommen som
overdras i skjøtet. Rettighetshaver Marte Kirkerud
• Marte Kirkerud må samtykke til sletting, prioritetsvikelse m.m.

Fritekst på eget ansvar… 4
Erklæringer/avtaler
• Vanlige krav til innhold;
– Må gjelde rett i fast eiendom (tgl
§12)
• Vanlige krav til klarhet;
– HVA, HVOR, HVEM (tgl § 8, smh
tglf § 4 og 4a)
– Angi rettighetshaver dersom
heftelsen ikke er evigvarende
– Realservitutt (gnr/bnr) eller
– Personlig servitutt (fnr./org.nr.)
• Krever samtykke
– Fra hjemmelshaver (tgl § 13)
• Ikke krav til vitner (tgl § 17)

Personlig servitutt eller
realservitutt?
Kommunenummer
mangler

Uleselig skrift
Fødselsnummer
mangler

Krav til samtykke - hovedregel
• Hjemmelshaver
– Gjelder alle frivillige rettsstiftelser, jf.
tgl. § 13
– Husk å opplyse fødselsnummer eller
organisasjonsnummer, jf. tglf. § 4a
• Ektefelle
– Gjelder kun felles bolig, jf.
tinglysingsloven § 13 femte ledd smh.
ekteskapsloven § 32
• Rettighetshavere til ev. urådighet m.m.
• Underskriftene skal være i original, jf.
tinglysingsloven § 6

Hvem kan signere for juridiske personer?
• Juridiske subjekter registrert i Brønnøysundregistrene:
• Signaturberettiget/-ede iht. oppslag i
www.brreg.no
• Dersom ingen er særskilt utpekt; styret

• Ikke-registrerte lag og foreninger
• Den/de som iht. lagets vedtekter og siste
årsmøteprotokoll kan forplikte laget
• Må dokumenteres med bekreftede kopier

Samtykke iht. fullmakt?
• Fullmakten er personlig
– Kan ikke transporteres, med mindre den selv
må tolkes slik
• Fullmakt fremlegges i original
• Dersom kopi
– Legg ved bekreftet kopi
– Advokat eller eiendomsmegler må skriftlig
innestå for at fullmakten fortsatt gjelder.
Erklæringen skal dateres
– Tinglysingsforskriften § 7 annet ledd
• Fullmakt må legges ved hver forsendelse
• Tinglysingsrundskrivet kapittel 4

Er det nødvendig med vitnebekreftelse?
• Vitnebekreftelse er nødvendig på
– skjøter
– pantedokumenter
– fullmakter som gir fullmektigen fullmakt til å overdra eller
pantsette

• Tinglysingsloven § 17, smh. tinglysingsforskriften §3
– Tinglysing A til Å
– Rundskrivet, punkt 3.7

Privat tinglysingssperre?
• Er det tinglyst urådighet på
eiendommen?
– Sjekk grunnboken på www.seeiendom.no
– Ring kundesenteret 08700 (åpent kl 09.00
- 15.00 alle hverdager)
– Bestill ev. grunnboksutskrift på
www.seeiendom.no

• Hent inn samtykke fra
rettighetshaver(-ne) eller få ham
(dem) til å slette sin rettighet

Lovbestemte tinglysingssperrer
• Dokumentet kan ikke tinglyses dersom
dokumentet eller enkeltbestemmelser er i
strid med reglene om
– matrikuleringsplikt i matrikkelloven
– forbud mot deling av driftsenhet
– konsesjon ved erverv av fast eiendom

• Tinglysingsloven § 12a
• Konsesjonsloven § 15

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 flyttes uten ulempe for
grunneier, rettighetshaver eller panthaver
– Tinglysingsloven § 12a, jf. matrikkellov §§ 6 og 12, smh.
matrikkelforskrift § 30
• Uklart? Be om uttalelse fra kommunen

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.

Deling av driftsenhet - tinglysingssperre
•
•
•
•
•

En driftsenhet som kan benyttes til jordbruk
eller skogbruk kan ikke deles uten samtykke fra
kommunen
Delingsforbudet gjelder også rettigheter som
ligger til eiendommen, eks. fallrettigheter
Rammer salg, samt bortfeste, forpakting,
utleie og bruksrett m.m. når retten er stiftet
for mer enn 10 år
Kommunen kan gi tillatelse til deling
Tinglysingsloven § 12 a tredje ledd, jf.
jordloven §§ 2 og 12

Deling av driftsenhet – tinglysingssperre, forts.
•

Delingsforbudet gjelder ikke
– område som iht. pbl. § 28-2 er lagt ut til
annet enn landbruk, byggeområde m.m.
– dersom det allerede er gitt
anleggskonsesjon til tiltaket iht.
energiloven, jf. lovendring pr. 01.07.2013
• Dokumentasjon for tinglysing:
– kopi av kommunens tillatelse til deling eller
– erklæring fra kommunen om at retten ikke
fører til deling

Konsesjon - tinglysingssperre
•
•

Konsl. § 15
Konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses uten at konsesjon
er gitt eller at kompetent myndighet bekrefter at ervervet er
fritatt for konsesjonsplikt (egenerklæring)
• Konsesjonsfritak?
– Må et eventuelt konsesjonsfritak dokumenteres med
egenerklæring om konsesjonsfrihet ?
– Se tinglysingsrundskrivet punkt 15,
– Søk på konsesjon under tinglysing A til Å,

• Har kommunen nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense)?
– Søk i ofte stilte spørsmål på www.tinglysing.no, lenke til
oversikt hos Landbruksdirektoratet, www.slf.dep.no

Kan Tinglysingen overprøve
kommunen?
– Tinglysingen kan normalt legge til grunn at vilkårene for
konsesjonsfrihet er oppfylt dersom parten har fylt ut og lagt
ved en egenerklæring som kommunen har kontrollert,
stemplet og signert
• Ot. Prp. Nr. 79 (2002-2003) s. 82

– Hva om kommunen mener at det verken foreligger
konsesjonsplikt eller dokumentasjonsplikt for
konsesjonsfrihet, og Tinglysingen er usikker eller uenig?
• Tinglysingen kan be om en begrunnet uttalelse fra kommunen,
jf. tinglysingsloven § 7 i.f. , jf. tinglysingsforskriften § 12 og
konsesjonsforskriften §4 annet ledd

Kan Tinglysingen overprøve
kommunen, forts.?
• Er Tinglysingen i tvil om vilkårene for
tinglysing er oppfylt, og tvilen ikke kan
avklares uten omfattende undersøkelser, må
tinglysing nektes, jf. Rt. 1998 s. 707
– Tinglysingen har plikt til å nekte tinglysing av
rettsstiftelser i strid med preseptorisk
lovgivning, jf. NOU 1982:17, s. 47

Dokumentavgiftsfeltet er feil utfylt - 1
• Hovedregel: alltid dokumentavgift
• Oppgi avgiftsgrunnlag etter beste skjønn
– Salgsverdien på tinglysingstidspunktet, Rt
2008, s. 1160
– Salgsverdi/avgiftsgrunnlaget av den
andelen som overføres i skjøtets punkt 3
– Dokumentavgiftsloven (dal) § 7

Dokumentavgiftsfeltet er feil utfylt - 2
• Husk å påberope eventuelle fritaksgrunner
• Vis til hjemmel for unntaket, for eksempel:
– Førstegangsoverføring av en i sin helhet nyoppført bygning som
ikke er tatt i bruk, dokav. § 3
– Samlivsbrudd, dal. § 8 annet ledd
– Fritak for dokumentavgift til testamentsarvinger ved privat
skifte, dokav. § 2j

Skriv fritaksgrunn og hjemmel her

Dokumentavgift, forts.
• Avgiftskravet sendes til den som har sendt dokumentet inn for
tinglysing, jf. dal § 6
• Har du betalt for mye dokumentavgift?
– Søk Kartverket om refusjon, jf. dokav. § 2-5

• Har du betalt for lite dokumentavgift?
– Staten kan etterberegne, jf. dokav. § 2-5 og ilegge tilleggsavgift,
jf. dal § 4
– NB; TAD har innskjerpet praksisen

• Dokumentavgiftsregelverket finner du samlet i årsrundskrivet
på www.skatteetaten.no

Dokumentavgiftsnyhet!
• Nytt fritak (oppmyking)
– Dokumentavgiftsvedtaket § 2k)
– Overføring av hjemmel i forbindelse med
omdanning/omorganisering som kan gjennomføres med
skattemessig kontinuitet, jf. skatteloven §§ 11-2 – 11-5,
11-11 og 11-20
– Dvs ikke lenger krav om at det også må foreligge
selskapsrettslig kontinuitet

Er festetomta bebygd før
festekontrakten tinglyses?
• Festeren må betale dokumentavgift av bygningens
salgsverdi (markedsverdi) på tinglysingstidspunktet
– Dokumentavgiftsloven § 7

• Hvilke dokumenter skal sendes inn for tinglysing?
– Avhenger av om det har skjedd endringer på grunneiereller festersiden etter inngåelsen av festeavtalen
– Se tinglysingsrundskrivet kap. 11, punkt 11.1
problemstilling nr. 1. på www.tinglysing.no

52

Typisk eksempel
• Faktum:
–
–
–
–
–

Festekontrakt inngått mellom bortfester A og fester B i 1963
Festekontrakten ble ikke tinglyst
A har overdratt gården med tilhørende festetomter til sønnen C
B har overdratt festeretten og hytta til ny fester D
Ny festers bank krever pantesikkerhet

• Hva må sendes inn?
– Original festekontrakt mellom A og B med påtegning/signatur fra ny
bortfester C
– Skjøte på bygningene fra B til D. B er utsteder og signerer i punkt 9, C
signerer i punkt 11.
– Opplys bygningens salgsverdi som dokumentavgiftsgrunnlag på skjøtet
53

Innløsing av festetomt - tinglysing
• Bortfester utsteder skjøte på overdragelse av det festede
arealet til festeren
– Merk at det må være samsvar mellom hvem som er tinglyst fester og
hvem som løser inn tomten!

• Oppgi innløsningssummen som dokumentavgiftsgrunnlag i
skjøtets punkt 3
• Festeren må kreve sletting av festeretten og innestå for at
slettingen ikke berører tredjemanns rettigheter. Dette gjøres
enklest i skjøtets punkt 6. Se tinglysingsrundskrivet 11.2.1
Undertegnede hjemmelshaver til festerett ber om at festekontrakten slettes. Det samme gjelder eventuelle andre rettigheter som er avtalt i
festekontrakten, med unntak av følgende rettigheter ……………………………………….. Jeg erklærer at en slettelse ikke vil berøre tredjemanns
rettigheter.

Sted, dato, (Sign)
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Sletting av heftelser
•
•
•
•
•

Tgl §§ 28-32a
Etter samtykke fra rettighetshaver tgl § 32 første ledd
Når virkningen av heftelsen er falt bort, tgl § 31 første ledd
Når heftelsen åpenbart er opphørt, tgl § 31 annet ledd
Etter kunngjøring, når det er sannsynliggjort at heftelsen er
bortfalt, tgl § 32a
• Merk at regelen om lengstetid i lov om løysingsrettar § 6 ikke
gir direkte hjemmel for sletting
– Vurdere stiftelsesgrunnlaget opp mot tgl § 31 annet ledd
– Er selve heftelsen materielt sett bortfalt (ikke bare rettsvernet)?

Hva bør du sjekke og hvor?

Eiendommen

Består eiendommen av
flere gnr./bnr.?
Sjekk matrikkelkartet på
www.seeiendom.no
Konferer ev. med
landbrukskontoret

Hva er tinglyst?
• Ring kundesenteret på telefon 08700
• Gjør oppslag i webløsning (www.seeiendom.no)
• Bestill bekreftet utskrift av opplysninger
registrert i grunnboken
– E-handelsløsning via www.seeiendom.no eller på
www.kartverket.no
– ”Manuell løsning”, v/bestillingsskjema på
www.kartverket.no
– Gebyrbelagt iht. forskrift om gebyr for tinglysing,
registrering eller anmerkning i grunnboken og
kraftledningsregisteret (ny 2014) § 5

Grunnboken for fast eiendom har
flere ”utgaver”
• Aktiv, elektronisk grunnbok
– Inneholder aktive opplysninger
– Konverterte og elektronisk registrerte

• Historisk, elektronisk grunnbok
– Inneholder slettede, historiske opplysninger
– Konverterte og elektronisk registrerte

• Gammel, manuell grunnbok
– Inneholder opplysninger om hjemmelsoverganger, grunndata,
registrering og sletting av heftelser frem til konvertering til
elektronisk grunnbok rundt ca 1990

Hvilke heftelser hviler på
eiendommen?
• Er det tinglyst heftelser som hindrer ulike
disposisjoner over eiendommen?
• Sjekk aktiv grunnbok for eiendommen
– Her får du aktive hjemmelsopplysninger, samt aktive
pengeheftelser, + servitutter nyere enn
fradelingsdato

• Sjekk aktiv grunnbok for hovedbølet
– Her kan du finne servitutter fra før din eiendom ble
opprettet

Eldre heftelser?
• Sjekk gammel, manuell grunnbok for
eiendommen
– Her ser du hva som var tinglyst frem til konvertering
– Er det noe som ikke er konvertert, eller er det slettet
etter konvertering? Sjekkes mot historisk,
elektronisk grunnbok
– NB: En heftelse er tinglyst selv om den bare fremgår
av gammel, manuell grunnbok!

Hvorfor bestille bekreftet
grunnboksutskrift?
• ”Forsikringspremie”
– Bekreftet utskrift er et av flere vilkår for å kunne få
erstatning for tinglysingsfeil, jf. tgl. § 35

• Panteattesten (”kvittering” for tinglyst
pantedokument el. pengeheftelse) inneholder
bare
–
–
–
–

hjemmelsopplysninger og
pengeheftelser
ikke grunndata og servitutter
jf. tinglysingsloven § 11 tredje ledd

Trenger du å se det tinglyste
dokumentet?
• Bestill kopi fra panteboken (tinglysingsarkivet)

Tinglyst etter 1951

Tinglyst før 1951

Bestilles fra
Kartverket

Bestilles fra
statsarkivene

Se
www.tinglysing.no

Se også Digitalarkivet, på
www.arkivverket.no

Hjelp til selvhjelp
• www.seeiendom.no
– Matrikkelopplysninger, kart,
– Innsynsløsning grunnboksinformasjon

• www.kartverket.no
–Sjekkliste
–Rundskriv for tinglysingen
–Skjemaer
–Nyhetssaker
–Lenker til aktuelle sider

