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Instituttets forord 
Realsameiene representerer spesielle problemer og utfordringer i eiendomsregistreringen i Norge. 
Disse problemene er i stor grad uløste i den forstand at det ikke finnes verken lovbestemmelser eller 
generelle praktiske rutiner for hvordan de forskjellige situasjonene skal behandles. Problemene 
gelder både registreringen av realsameiene som sådan – etter som de ikke er egentlige eiendoms-
enheter, og det gjelder framgangsmåtene når det skal fradeles arealer til eiendom eller feste. Denne 
rapporten er et bidrag til kunnskap om disse problemene, og forhåpentlig også til løsninger. 
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Forord 
Dette er en litteraturstudie som er satt i verk på frivillig basis som frie fagvekter ved institutt for 
landskapsplanlegging ved Norges Landbrukshøgskole. Arbeidet har foregått i perioden februar til 
september 2004. Emnet er ment som et frivillig substitutt for kurs i matrikkellære. Mye basisstoff i 
forbindelse med gjeldende lovverk; delingsloven, har blitt gått igjennom. En slik vinkling har gitt en 
svært lærerik prosess, ikke minst har det vært helt nødvendig å innhente kunnskap og innsikt innen 
flere lovfelt. Jeg har fordypet meg særskilt innen lovgivningen for sameier og eiendomsregistrering, 
og forsøkt med drøfting av viktige momenter for eiendomsregistrering av sameie ut i fra det.  
 
Min veileder har gjennom hele arbeidsperioden vært professor Hans Sevatdal ved institutt for 
landskapsplanlegging. Jeg har blant annet også fått nyttige innspill og råd fra Knut Klev, 
Jordskifterettsleder ved Nedre Buskerud Jordskifterett og Ole Simen Nesdal, Rådgiver Statkraft SF, 
som velvillig har stilt relevant saksbehandlingsmateriell til disposisjon. 
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1. Innledning 
 

1.1. Tema, terminologi og litteratur 

I et realsameie uansett type er det selve grunnen som inngår i andre selvstendige eiendommer. 

Enkelte typer er det mulig å registrere på en hensiktsmessig måte i dagens eiendomsregister, mens 

andre områder verken blir fanget opp eller synliggjort. På mange måter kan dette utgjøre problemer. 

Hensynet gjelder ikke bare med tanke på den rent praktiske og numeriske registreringen, men ofte er 

det også uklare forhold omkring både eierstruktur og rettighetsstruktur. Videre i oppgaven vil det 

først omtales teoretiske tilnærminger i forhold til dagens gjeldende eiendomsregistrering. Også noen 

av de viktigste prosessene i forbindelse med matrikulering av eiendommer drøftes, i sær dagsaktuell 

problematikk forbundet med realsameier. Slik situasjonen reelt er i dag blir skissert og sammenlignet 

med fremtidens muligheter. De fremtidige mulighetene er heller ikke så langt vekk, da man fra 

Miljøverndepartementet i 1999 gav ut NOU 1999:1 med forslag til ny lov om eiendomsregistrering. 

Dette er helt klart den viktigste kilden som skisserer realistiske og framtidige løsninger innen det rent 

matrikulære arbeidet. 

 

Oppgaven er utarbeidet som en kombinasjon av et litteraturstudium  og en gjennomgang av et 

praktisk egenerfart eksempel, tilknyttet matrikulære problemstillinger med jordsameier. 

Basislitteratur som er gjennomgått for å belyse problemstillingen har i stor grad vært: 

 

 Bertelsen, B 1999: Kartforretning etter delingsloven. 

 Hegstad, E 2003: Om eiendomsregistrering – med hovedvekt på norske forhold 

 Kommunenes sentralforbund & Miljøverndepartementet 1988: Kommunal oppmåling – 
Håndbok til delingsloven av 23. juni 1978. 

. 
 NOU 1999:1 Lov om eiendomsregistrering. 

 

Mye annen litteratur er også benyttet som supplement, i tillegg til samtaler med relevante 

fagpersoner. 

 

Jordsameier eller realsameier er et velkjent fenomen i den tradisjonelle eiendomsstrukturen i Norge 

de siste 250 år. Dette er noe man møter i ulike institusjoner og regimer, hvor man på forskjellig vis 

forsøker å holde orden i rekkene. Åpenbart er sameieloven av 18. juni 1965 nr. 6 opprettet for å 

regulere utnyttelsen og administreringen. Alle utgaver og revideringer av utskiftnings- eller 

jordskiftelovene har også hatt oppløsning, omforming, avløsning, bruksordning eller utgreiing av 
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forholdene omkring sameier, som et av formålene sine. Matrikulært sett er et realsameie grunnareal 

som ligger i sameie mellom minst to grunneiendommer, dette presiseres blant annet i NOU 1999:1 

side 68. Det er tale om en fysiske arealer hvor eiendomsretten befinner seg på flere hender. 

Eierskapet er entydig definert i form av ideelle andeler tilhørende de aktuelle herskende 

eiendommene. Ingen av de andelshavende eiendommene har noen interne synlige eller fysiske 

avgrensinger i sameiet som viser sine innehav. Nå har vi også moderne realsameier som fellesareal i 

boligområder. 

 

Termene realsameie og jordsameie har spesifikke betydninger. Realsameier er det generelle og 

videste uttrykket som finnes for grunn som ligger til andre selvstendige eiendomsenheter. Den første 

konsekvente og mest entydige termen oppstod i forbindelse med jordskiftelovgivningen. I dagens 

jordskiftelov av 21. desember 1979 nr. 77 i § 2 bokstav a, taler man om ”sameige mellom bruk”. 

Selve betegnelsen har eksistert også ved tidligere lovgivninger. Termen får frem at det gjelder 

områder der både arealene og rettighetene i et område er eid i fellesskap mellom fradelte bruk. 

Fortrinnsvis har også delingen foregått innen ett og samme gårdsopphav. En avledet begrepsform i 

fra ”sameige mellom bruk” er såkalt ”brukssameie”. Dette var i sin tid ment å være en forkortelse for 

jordskiftelovens uttrykksmåte. Noe man ikke forutså var mulighetene for assosiasjoner til andre 

nærliggende tolkninger, slik som at en konkret bruksmåte eller utnyttelse ble eid i fellesskap. Ideen 

bak hadde ikke denne hensikt, men kan fort skape forveksling.1

 

Realsameiene kan igjen inndeles i ulike grupper. Falkanger (2000:125) mener det mest kjente er 

jordsameiene, som er fellesskap i utmark mellom gårdsbruk. En annen og mer urban og moderne 

form er fellesområder, tilknyttet for eksempel et boligfelt. Slike fellesområder kan være 

parkeringsplasser, adkomstveier, lekeplasser og lignende som er eid i fellesskap. Disse områdene er 

ofte såkalt særskilt matrikulerte, og ligger tilknyttet hver boenhet med sin ideelle andel.2 I følge 

NOU 1999:1 side 190, hører slike realsameier inn under de ordinære grunneiendommene. Først og 

fremst er det jordsameiene som har skapt ”problemer” opp gjennom tidene, og tilknyttede 

problemstillinger vil danne basis for dette litteraturstudiet. Andre typer realsameier finnes også, men 

de er ikke like entydig definert. Eksempelvis dreier det seg om visse former for strandområder, 

sambeiter og vannfall. Alle disse kategoriene kan fort falle inn i grenselandet for sfæren mot kløyvd 

eiendomsrett. 
                                                 
1 Hans Sevatdal, pers. med. mars 2004 i forbindelse med forelesning i kurset EIE302, jordskiftearbeid ved Norges 
Landbrukshøgskole. 
2 Ofte har planmyndigheter og utbyggere lagt til rette for denne typen realsameier. Reguleringsplaner åpner for dette. Se 
Plan og bygningsloven § 25 nr. 7 
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Etter garddelinga på 1700-tallet ble gårdsbrukene delt suksessivt så langt det var behov for både i 

innmark og den nærmeste utmarka. Historisk og tradisjonelt sett befinner norske jordsameier seg i 

utmark og gjerne i fjernt høyereliggende områder. Nedenfor er det forsøkt fremstilt ulike 

prinsippskisser for jordsameier. Sevatdal (1989:61) sondrer teoretisk sett mellom to kategorier 

jordsameier, klassifisert etter opphav. I tillegg tillater jeg å nevne en tredje og hittil noe mer uformell 

gruppe, som ofte kan operere i en gråsone på kant med aktuell lovgivning i forbindelse med enkelte 

disposisjoner:  

 
1. Engardssameier. Oppstått ved ufullstendig garddeling. 

2. Flergardssameier. To eller flere bruk har skaffet seg eiendomsrett til et område i fellesskap. 

3. Kombinert sameie. Blanding mellom reelt og personlig sameie med bakgrunn i kjøp og salg 

av sameieandeler. 

 

1.2. Engardssameier – ufullstendig garddeling3

Figurene nedenfor representerer situasjonen for de ulike formene. Tidsmessig begynte denne 

utviklingen da de norske gardbrukerne i stor grad ble selveiere. Da oppstod det ofte eneeie til 

innmarka og sameie i utmarka, der det før hadde vært sambruk mellom oppsitterne på gardene. Figur 

1 viser situasjonen for et område som representerer en enkelt gard før garddelinga. Nå er den delt i 

tre selvstendige enheter. Eiendommene A, B og C er fradelt hovedbruket, som på sin side strekker 

seg fra gårdsområdet i dalbunnen eller fjorden og strake veien opp i fjellheimen. Nede i dalen og opp 

gjennom skogen er grensene nokså entydig bestemt. Mens videre opp i fjellet er det hele mer 

uavklart og diffust. Helt øverst hender det at eiendommen støter mot en allmenning.  

 

Grensene mot andre garder igjen kan man som oftest betegne som konstant fastsatt helt opp til fjellet. 

Utviklingen har foregått ved intern fradeling til brukene innen gårdene. I første rekke dreide det seg 

om tun, åker og slåttemark. Beiter og skog ble ikke delt umiddelbart, men ble heller gjenstand for 

ulike sameieformer. Det kunne være helt bestemte områder hvor alle de herskende eiendommene 

hadde like rettigheter, mens man andre steder hadde ulike former for kløyvd eiendomsrett. Etter 

garddelinga ble skogen mange steder delt i teiger tilsvarende som for innmarken. Både til tross for og 

på grunn av teigdelingen finnes det også i dag utallige former for sambruk og samdrift, for eksempel 

i forbindelse med beiteordninger og skogsdrift. Årsaker kan være praktiske problemer og liten 
                                                 
3 Navnbruken engardssameie og flergardssameie er foreløpig ingen offisiell betegnelse. Men den er anvendt i flere 
sammenhenger av Hans Sevatdal, blant annet i: Eiendomsforhold i utmark og næringsutvikling, Korsvolla, Steinsholt og 
Sevatdal 2004. 
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lønnsomhet skapt av sterk teigdeling. I utmarken i dag er det både eneeide eiendommer og store 

områder der grunnen ligger i fellesskap. Inndelingene har ofte en logisk forklaring, særlig i forhold 

til utnyttelsen. Beite, jakt og fiske kan utmerket godt fungere uten oppdeling til eneeie. Hvert bruk 

hadde uansett hver sin andel av de totale rettighetene – uttrykt gjennom skylda. Underforstått menes 

at eierandelene i utmarka logisk sett fulgte størrelsen skatteskylda, tilsvarende som for den 

individualiserte innmarka. 

 

Etter dagens lovgivning skal man først og fremst finne det mest korrekte og aktuelle forholdstallet 

for eierandelene. For eksempel kan angitte forholdstall være et resultat av en jordskiftesak eller 

rettsutgreiing. Dersom slikt ikke er tilfelle, vil størrelsene på eierandelene i ”sameie mellom bruk” 

ofte være relatert til skatteskylda. Så fremt ikke et særskilt forholdstall av nyere dato er kjent, så skal 

skatteskylda fram til 1836 legges til grunn. Lovhjemmelen  finnes i sameieloven § 2 andre ledd, 

første og andre punktum. Tilsvarende regel finner man også i jordskifteloven  § 27 første ledd, andre 

og tredje punktum. I tilfelle er det skylda brukene hadde på tidspunktet da sameiet ble opprettet, som 

fortrinnsvis skal anvendes. Men det er verdt å bemerke at denne bestemmelsen regnes for å være et 

unntak; Skatteskylda slik den finnes i matrikkelen fra 1838, er nok det vanligste for eldre tilfeller. 

For bruk utskiftet etter 1838 er nok fastsatt eller festnet andelstall vanligst. 
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1.3. Flergardssameier 

Den andre typen jordsameier er tilfellene hvor bruk fra flere gårder har skaffet seg eiendomsrett til 

området. De viktigste ervervsformene er okkupasjon gjennom eksklusiv bruk og kjøp. Ofte er det 

store fjellsameier som har blitt til på dette viset. Gårdene i de nærliggende bygdene kan over lengre 

tid ha utnyttet områdene i et slags fellesskap. I følge Sevatdal (1989:63) har slike ordninger holdt 

andre borte og gjort bruken eksklusiv. Ervervet av disse enhetene kan ligge lang tilbake i tid, og kan 

ofte ikke la seg feste til konkrete begivenheter, slik som garddelinga på 1700-tallet. Noen ganger kan 

det også tenkes at det vil oppstå uklarheter hvorvidt man faktisk har å gjøre med et sameie eller en 

allmenning, til tross for Høgfjellskommisjonens arbeider på 1900-tallet. Men dette vil trolig kun 

forekomme unntaksvis.  

 

I forhold til engardssameiene, kan det være mer problematisk å finne ut av andelsforholdene i denne 

typen sameier. Som nevnt skulle man etter sameieloven og jordskifteloven bruke skyldsettingen før 

1836 dersom annet forholdstall ikke er tilgjengelig. Egentlig er målenheten bare fullt brukbar 

innenfor hver enkelt gard. To eller flere bruk fra forskjellige garder behøver nødvendigvis ikke ha 

ervervet eiendomsrett samtidig. Andelene med skyld kan også være uensartet fra gard til gard og vil 

kunne skape komplikasjoner ved nødvendig sammenligning. Det er heller ikke sikkert at andelene i 

denne typen sameier følger fordelingen i skatteskylda. Man kan uten videre tenke seg at partene 

kunne foreta innbyrdes avtaler om dette. Ved svært gammelt opphav kan det være vanskelig å 

fastsette, særlig dersom stiftelsen har foregått på ukjent vis. Noen enhetlig transformasjonsprosess 

eller beregningsmåte kan derfor være vanskelig å gi full tillit i alle tilfeller. 
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1.4. Kombinert sameie 

Etter hvert som tiden går kan man komme over tilfeller hvor det har foregått salg av sameieandeler 

til personer, eventuelt tillagt andre eiendommer. Populært kalles eierskap i sameie med slik 

beskaffenhet for frittliggende sameieandeler. Med utgangspunkt i dagens sameielovgivning skal det 

ikke være mulig å avhende en separat andel i et realsameie. Sameieloven § 10 andre ledd, første 

punktum fastslår uttrykkelig at en andel i realsameie ikke kan avhendes for seg. Det er kun anledning 

til overdragelse sammen med den herskende eiendommen. I tillegg trer reglene i § 11 om 

forkjøpsrett inn som enda en hindring. Unntatt fra disse bestemmelsene er rettigheter til vannfall og 

andre nærliggende utnyttingsmuligheter, som ikke egner å benytte sammen med resten av 

eiendommen på en naturlig måte.4

 

Som det fremgår kan kjøp og salg av sameieandeler, særlig til personer, være i strid med 

lovgivningen. Entydig nevnt som en lovlig gruppe er fallrettigheter, andre muligheter kan være beite 

og skogsdrift. Disse eksemplene kan umiddelbart assosieres med begrepet kløyvd eiendomsrett. Man 

kan i mange tilfeller påstå at det vil finnes en sondring i grenselandet mellom sameie og kløyvd 

eiendomsrett. Det er i slike tilfeller viktig å skille mellom de tilfellene der det hersker frivillig, 

praktisk sambruk og der hvor man har et sameierettslig forhold. Steder med en underliggende 

enighet i bygda om felles bruk av utmarksbeitene, utgjør en annen situasjon enn i et sameie. I enkelte 

områder av landet der teigdelingen er sterk, er dette en alminnelig løsning. Samarbeid om beite på 

Vestlandet der teigdelingen er sterk fremstår som et aktuelt eksempel. Nok en mulighet til 

forveksling er den juridiske konstruksjonen med servitutter om tilsvarende rettigheter.  

 

Dersom man står overfor kombinasjon mellom personlig og reelt sameie, vil det nødvendigvis ha 

foregått avhendelse av en sameieandel. Det aller mest nærliggende tilfellet er rettigheter eller 

grunneiendomsrett til vannfall. Dette er aktuelt fordi norsk kraftproduksjon ofte foregår langt fra 

folkeskikken. Salg eller transaksjoner kan ha foregått i andre sammenhenger, men ingen andre 

kategorier utmerker seg så åpenbart. Eksempler på andre årsaker til transaksjoner kan være 

streifbeiterett, skogsdrift, jakt og utnyttelse av ressurser i strand og fjære (særlig taresanking). 

Samtidig må man også forvisse seg om slike salg har medført at den ideelle sameieandelen kan ha 

blitt individualisert. Her balanserer man altså i en uoversiktlig materie, som i noen tilfeller kan ha 

endt opp som sameie mellom bruk og personer. 

 

                                                 
4 Jf Sameieloven § 10, tredje ledd. Se også litteraturstudiets kapittel 1.5. 
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Med utgangspunkt i dagens utvikling av landbruket, kan slike kombinasjonssameier bli mer og mer 

aktuelle. Ved generasjonsskifter er det ganske normalt i tiden at man fordeler verdier, rettigheter og 

goder etter de ulike arvingenes interesser. Det klassiske eksemplet med at en arving overtar selve 

gårdbruket med driftsbygninger, innmark og nært tilhørende skog er ikke lenger alltid tilfelle. 

Fjernere beliggende skog og fjellområder har ofte ikke så stor landbruksmessig interesse lenger, 

særlig med hensyn til lønnsomhet. I denne situasjonen kan arveberettigede som har flyttet til en by 

eller tettsted og blitt alminnelig lønnstaker, oppnå sin rekreasjonsdrøm. For denne gruppen kan jakt 

og andre former for eksklusivt friluftsliv være en viktig preferanse, og vedkommende kan ha fordel 

av å bli i besittelse av sameieandelen hvor dette kan utøves. Forsøk på å stykke opp gårdsbruket med 

hensikt å tekkes dette ”jakthensynet”, reiser en rekke ubesvarte spørsmål seg dersom omformingen 

innebærer andel i et jordsameie. Først og fremst kan man undres over hvordan denne tilsynelatende 

fornøyde eieren skal få hjemmel til sameieandelen. Det vil være umulig å benytte skjøte til 

hjemmelsoverdragelse på en eiendom som ikke er noen selvstendig matrikulær enhet. En mulighet 

vil være å registrere rettighet på opprinnelig andelshavende eiendom og alle de andre eiendommene 

med andel. En slik løsning kan betraktes som svært upraktisk og kanskje også umulig å gjennomføre, 

særlig dersom sameiet ligger til mange eiendommer eller eierforholdene er uklare. Tilsvarende 

komplikasjoner kan oppstå også om slike frittsvevende sameieandeler en gang forsøkes tillagt andre 

bruk. Når eventuell ”berettiget” arving til utmarken i et jordsameie bor i en annen kommune langt 

bort, vil det matrikulære systemet i Norge ikke være basert for å legge andelen til vedkommendes 

eiendom der. Den eneste praktiske løsning vil være en personlig eieform til sameieandelen.  
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omtalt. Ofte vil utbyggere være avhengig av kjøp av grunn og rettigheter der det foreligger 

jordsameie. 

 

1.5. Spesielt om fallrettigheter5

Fra midten av 1800-tallet ble vann som drivkraft også tillagt stor betydning utenom mølle- og 

sagbruksdrift. Den voksende industrien trengte både direkte drivkraft og ressurser til produksjon av 

elektrisk kraft. Norsk vannkraft ble tilført en helt ny verdi og særlig de større vassdragene. Spørsmål 

omkring erverv av vannfallene ble raskt et debattema, blant annet var utenlandske oppkjøpere og 

investorer tidlig ute med sin interesse. Fra statlig hold ble det ansett som et viktig samfunnsmessig 

hensyn å sørge for at ikke hvem som helst kunne få eiendomsrett til vannfallet. Man så på 

fallrettighetene som en nasjonal ressurs. Problemene ble løst ved hjelp av konsesjonsregler, der man 

kunne stille vilkår og hadde muligheter til å styre utnyttelsen. 

 

Retten til å utnytte energien i vannfall er i utgangspunktet en grunneierrett. Derfor må den som vil 

bygge et vannkraftverk erverve eiendoms- eller bruksrett til vannfallet. Ved konsesjonsbehandlingen 

er bruksrett til fallrettighetene likestilt med eiendomsrett. Imidlertid gjelder dette bare for 

statsforetak, fylkeskommuner, kommuner og selskaper hvor disse eier mer enn 2/3 av kapitalen, jf  

industrikonsesjonsloven 14. desember 1917 nr. 16 § 4, første ledd. Private aktører må derfor være i 

besittelse av hele eiendomsretten til vassdraget for å kunne utnytte fallrettighetene. Dette gjelder da 

for kraftproduksjon av noe størrelse, som blir underlagt konsesjonsplikt, altså større produksjon enn 

1 000 naturhestekrefter, jf  industrikonsesjonsloven § 1, første ledd, første punktum. Et av de 

viktigste vilkårene for konsesjon finnes i industrikonsesjonsloven § 2 tredje ledd, den såkalte 

hjemfallsretten. Denne begrenser konsesjonstiden for private utbyggere til 60 år, etter denne 

perioden skal hele anlegget vederlagsfritt tilfalle staten. Opprinnelig bestod hovedargumentasjonen 

for hjemfall i en frykt for utenlandske oppkjøp av en nasjonal ressurs. I dag dreier motivasjonen seg i 

langt større grad om at bruken av naturressursene ikke skal være bundet opp for bestandig. Staten gis 

da fullt ut muligheten til å avgjøre eventuelle disposisjoner. 

 

Normalt tilhører vassdrag eieren av grunnen de dekker. Er vassdraget oppdemmet eller bortledet, vil 

man støte på spørsmål om vassdraget tilhører grunnen det nå går over. Som regel vil rettsgrunnlaget 

for bortledningen avgjøre hvem som kan disponere vannmassene og hvordan den tilliggende grunnen 

forholder seg til dette. 

                                                 
5Fremstillingen er i stor grad basert på Falkanger (2002): Vassdrags- og energirett, side 41 og 274 
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Rådgiver i Statkraft SF, Ole Simen Nesdal, mener det er svært vanlig at kraftutbygginger anlegges 

med basis i erverv av bruksrettigheter. Men ofte må man tilegne seg hele grunnen, særlig der hvor 

kraftstasjonen befinner seg. Langt på vei unngås da en del av de matrikulære problemene som kan 

oppstå, siden man i stor grad velger å støtte seg til servituttinstituttet. Ved fradeling eller oppkjøp har 

man ofte samarbeidet tett med den aktuelle kommunale myndigheten om hvordan dette praktisk kan 

gjennomføres.  

 

2. Hvordan er jordsameiene matrikulært synlige? 

2.1. Hvordan er jordsameiene synlige i dagens ordninger – gjeldende rett? 

Gjeldende rett for registrering av fast eiendom i matrikkelen eller enhetsregister er hjemlet i 

delingsloven av 23 juni 1978 nr. 70. Her er det definert en lovmessig forankring i § 4-1 for hvordan 

dette  kommunevis skal gjøres. En enkel kortversjon for synligheten av realsameiene i dag, er vel ut i 

fra dagens lovgivning at de reelt ikke kommer til syne. Det er kun innretningene med de urbane 

realsameiene som med sikkerhet registreres på en rettskaffen måte. Fellesområder og andre 

nærliggende innretninger blir opprettet som en egen grunneiendom, slik at man særskilt kan få 

registrert dem med både eget grunnboksblad og som registerenhet i GAB6. Verre er det med de mer 

tradisjonelle sameiene i utmark og høyereliggende strøk, slik som de tre karakteriserte typene i første 

del av oppgaven. Videre i drøftingen omtales disse typene med en felles betegnelse, nemlig 

jordsameier. Terminologien vil da være i tråd med terminologien i NOU 1999:1. Man kan godt bruke 

uttrykket som en forenkling av jordskiftelovens og sameielovens begrep ”sameige mellom bruk”.  

  

NOU 1991:1, side 190, oppsummerer kort situasjonen vedrørende registrering av jordsameier i dag: 

 Jordsameiene er ikke definert som egne eiendomsenheter, og stort sett heller ikke behandlet 
slik i praksis. Det har foregått en viss registrering i grunnboka og GAB, men uensartet og for 
så vidt ”på siden” av systemet. 

 På kart blir jordsameiene identifisert på ulike måter. For eksempel er det påført betegnelser 
som ”brukssameie, sameie eller lignende for gnr. bnr mfl”. Imidlertid er kartene generelt 
ufullstendige for områder over barskoggrensen, der en stor del av sameiearealene ligger. 

                                                 
6 I Norge finnes det to registre for registrering av fast eiendom. Det ene er Grunnboka som er tildelt rettslig troverdighet 
med hjemmel i tinglysingsloven. Ansvarsområdet er tillagt Tingrettene, men skal overføres til Statens kartverk i perioden 
2004 - 2007. Det andre registeret er GAB (forkortelse for ” Grunneiendom Adresse Bygning”) som ble opprettet i 1976 
og inneholder data innen de nevnte kategorier. Registeret er av stor betydning for både privat og offentlig planlegging og 
administrasjon. Lovhjemmel finnes i delingsloven § 4-1 annet ledd. Systemet forvaltes av Statens kartverk, mens 
kommuner og tinglysingsmyndighetene har rapporteringsplikt. Norsk eiendomsinformasjon har enerett til distribusjon av 
GAB. 
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[Gjelder økonomisk kartverk]7 For jordsameier behandlet av jordskifterettene vil det 
imidlertid ofte foreligge kart. 

 Jordsameie kan i prinsippet ikke pantsettes særskilt. Eiendommer med sameieandel kan 
selvsagt pantsettes, og pantheftelsen gjelder da også sameieandelen. Pant og andre heftelser 
må innføres på vedkommende eiendoms grunnboksblad. Dette har som konsekvens at dersom 
en bruksrettshaver i jordsameiet vil trygge sin rett gjennom tinglysing, må dette påføres 
grunnboksbladene til alle eiendommene som har andel i sameiet.  

 Fradeling og nummerering av for eksempel hyttetomter, som grunneiendom eller festegrunn, 
i jordsameier skjer etter en uensartet praksis, og er problematisk. 

 
 
Jordsameier er i likhet med grunneiendommer et avgrenset areal. Men jordsameiene skiller seg 

betydelig ut, ved at dagens system aldri har lagt opp til noen registrering som egne enheter. Da 

skylda endelig ble avskrevet ved innføringen av delingsloven i 1980, forsvant den siste formelle 

logiske sammenhengen med den øvrige eiendomsenheten til hver andelshavende eiendom. 

Matrikkelen som gjaldt fram til 1980 ble ikke trykket, noe som må anses som en stor svakhet. 

Dersom landbruksdepartementet hadde ajourført denne, hadde man hatt de aller ferskeste 

forholdstallene tilgjengelig som hjelpemiddel for klarlegging internt i jordsameier. Man hadde 

sluppet omfattende gransking tilbake til eldre matrikler.8 Nå utgjør jordsameiene integrerte deler av 

eiendommene med andeler. Dermed er de formelt matrikulert eller registrert, men ikke som egen 

enhet. Hegstad (2003:309) konstaterer at arealet som jordsameiet består av kan på mange måter 

betraktes som en teig.  

 

Registreringssystemet er også i stor grad basert på at en matrikkelenhet, dvs. begrepet eiendom i 

matrikulær forstand, befinner seg i kun én kommune. Både kommunegrenser og eiendomsgrenser 

har man tilstrebet å få synkronisert, slik at overlapping unngås. Grunneiendommer vil kun befinne 

seg innenfor hver enkelt kommune, så å si uten unntak. For øvrig har Jordskifterettene anledning til å 

flytte den administrative kommunegrensen, særlig dersom det er som en nødvendig del av en 

hensiktsmessig skifteplanløsning. Når det gjelder jordsameier så kan det forekomme at de kan 

strekke seg over kommunegrenser. Spesielt gjelder nok dette de såkalte flergardssameiene, hvor man 

ikke har noen fysisk begrensning mellom de ulike gårdsnumrene. Blant annet på Lifjell er det 

eksempel på et slikt. Der ligger sameiet på grensen mellom fire kommuner. Opprinnelsen kan som 

nevnt under avsnitt 1.3 være av ulik art, men det finnes faktisk eksempel fra jordskiftesak ved Nedre 

                                                 
7 Økonomisk kartverk (ØK), dekker som kjent kun områder som ble regnet som økonomisk interessante ved opprettelsen 
på 1960-tallet. Jf.  retningslinjer for det økonomiske kartverket, november 1978 pkt 1.1 første ledd, første punktum side 
1: ….dekker områder av landet som det knytter seg økonomiske interesser til. Glisne utmarksområder der som 
jordsameiene ofte befinner seg, ble ikke vurdert som viktige nok å kartlegge. Hovedsakelig strekker ØK seg i beste fall 
opp til tregrensa, men ofte ikke lenger enn skogsområder umiddelbart utenfor dyrket mark. 
8 Personlig meddelt 15. juli 2004 fra avdelingsingeniør Roald Sæther ved nedre Buskerud jordskifterett. 
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Buskerud Jordskifterett9, der man faktisk har opprettholdt eksistensen til slike. Saken utartet seg i 

flere jordsameier langs kommunegrensen mellom Rollag og Sigdal i Buskerud. Etter avsluttet sak 

hadde tre selvstendig matrikulerte eiendommer fra Sigdal fremdeles andel i jordsameie i Rollag! 

Riktig nok gjelder det sameiet til skogen, men på det endelige jordskiftekartet og senere oppdatering 

av økonomisk kartverk, var jordsameiet benevnt med matrikkelnummer fra Sigdal. Det samme 

forholdet tas opp og langt på vei bekreftes i Hegstad (2003:309), hvor man har undersøkt 

forekomsten av andelshavende eiendommer i andre kommuner. Undersøkelsen ble foretatt ved 

forespørsel til jordskifterettene, noe som viste at om lag halvparten ikke alltid følger prinsippet om at 

registerenhetene ligger i en kommune. 

 

Ved nærmere studering finner man at økonomisk kartverk har mange varianter for hvordan et 

jordsameie kan være registrert. Umiddelbart er det naturlig å skille mellom de jordsameiene som 

befinner seg innenfor kartlagte strøk og de som befinner seg helt eller delvis utenfor. Hvilke områder 

som ble kartlagt, var de som ble funnet interessante for økonomiske hensyn og rasjonell 

landbruksdrift på 1960- og 70- tallet. Derfor er slett ikke alle fjellområder tatt med, men det er her 

mange jordsameier har beliggenhet. Den kartografiske fremstillingen som fremkommer nedenfor, 

vises skjematisk i Tabell 1. 

 
 
Område Hva vises på ØK? Forklaring 
Kartlagt Lukket polygon Hele sameiet vises på kart 
Delvis kartlagt Åpent polygon Deler av sameiet vises på kart 
Utenfor kartlagt omr.  –  Ikke kartlagt 
Tabell 1 Hvordan jordsameier fremstår kartografisk på økonomisk kartverk. 

 

A, B, C D, E, F G, H, I 

 

 

 

 

 

 
Lukket polygon – fullstendig kartlagt Åpent polygon – delvis kartlagt  Vises ikke – ingen kartlegging 

Figur 4: Prinsippskisse for kartlegging av jordsameier i økonomisk kartverk. 

 

                                                 
9 Jordskiftesak 16/1998 Toen sameie med flere, Nedre Buskerud jordskifterett, i Rollag kommune 
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Når det gjelder de kartlagte områdene finnes det også variasjoner blant den verbale benevningen, 

som nok er resultat av den aktuelle invertørens kreativitet. Dette kan ha vært en nødvendighet til 

tross for at retningslinjene til det økonomiske kartverket10 har klare anbefalinger for hvordan dette 

kan gjøres. Eiendomsopplysninger bør angis som følger av Tabell 211 etter disse retningslinjene: 

 
Tegnforklaring Karttegn Forklaring 
Gardsnr. / bruksnr. 75 / 20,21,22 Eiendom som består av inntil tre bnr. 
Gardsnr. / bruksnr. 75 / 20 -25 Eiendom som består av tre eller flere bnr. 
Gardsnr. / bruksnr. 75 / 20 m.fl Eiendom består av ukjent ant bnr. 
Sameie 75/ Sameie Jordsameie under gnr. 75, andelsh ikke benevnt 
Umatrikulert eiend. Omlia sameie Benevnes med anerkjent bruksnavn 
Bruksrett, kløyvd eiendomsrett:   
Til skogen 75 / 5,6 s Rettighetene kan være både individuelle og ligge 
Til barskogen 75 / 5,6 bs til sameie. 
Til lauvskogen 75 / 5,6 ls  
Til beitet 75 / 5,6 b  
Til slått 75 / 5,6 sl  

Tabell 2: Tegnforklaring og karttegn for det økonomiske kartverket, utdrag om sameier og bruksrett 

 
Karttegnene kan uttrykke både at det er en enkelt eiendom som omtales, eller man kan ha å gjøre 

med et sameie. En individuell eiendom i landbruksmessig forstand kan bestå av flere 

matrikkelenheter, noe som er ulikt den matrikulære oppfatningen av en eiendom; man skiller mellom 

hver og en matrikkelenhet. Derfor må man være klar over at økonomisk kartverk ikke bare har 

ivaretatt matrikulære hensyn, men også i fra andre interesseområder. At det også er akseptert kløyvd 

eiendomsrett er en kuriositet i seg selv, eventuelt kan det ikke være særlig mye rettslig troverdighet i 

å markere servitutter på et kart. Dette er en av oppgavene som grunnboka har blant sine viktigste 

formål å sikre.  

 

Kartutsnittet over Toen sameie på nedenfor inneholder et mangfoldig utvalg av karttegn, for et 

sameieområde på økonomisk kartverk. Grunnen og ”restretten” er et engardssameie i Rollag 

kommune bestående av gnr. 9, med brukene 1, 6, 9, 11 og 12 som andelshavere. Bak 

matrikkelbetegnelsen er det skrevet ”sameie” umiddelbart etter på kartet. I tillegg er det tre 

eiendommer fra Sigdal kommune som har rettigheter i skogen. Eiendommene det dreier seg om er 

120/1, 121/1 og sameiet 122/1,2. De har sine matrikkelnummer fra Sigdal kommune, men har som 

tidligere nevnt samme betegnelse på økonomisk kartverk. Eneste forskjell er at de tre er markert med 

                                                 
10 Norges Geografiske Oppmåling 1978: Det økonomiske kartverket, retningslinjer, side 40. 
11 Matrikkelenhetene er fiktive, men er konstruert for illustrasjonens del og kan ikke settes i sammenheng med reelle 
betegnelser. 
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en klamme som indikerer at registerenhetene stammer fra Sigdal kommune. For øvrig har man 

kartlagt hele området i dette distriktet, siden det over alt finnes produktiv skog. Dermed fremstår 

dette aktuelle jordsameiet som et lukket polygon, selv om utsnittet kun viser en liten del av området. 

 

Noen tilfeller med markering av en motsatt situasjon finnes også i noen områder der man har 

konstruert økonomisk kartverk. Eiendomsstrukturen kan være sterkt teigdelt, men i realiteten 

gjenspeiler grensene rene bruksrettsgrenser for skogsdrift. Grunnen og ”restretten” derimot er et 

sameie.12 Dessverre har jeg ikke lykkes med å finne et konkret kartutsnitt med en slik konkret 

situasjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Pers. med, Hans Sevatdal, august 2004 
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2.2. Fradeling av parseller i jordsameier etter delingsloven 

Opprettelse av nye eiendomsenheter foregår oftest ved fradeling av parseller i fra en grunneiendom, 

jf delingsloven §§ 2-1og 3-1 om berammelse av kart- og delingsforretning. Prosessen forutsetter 

også godkjennelse fra kommunens planmyndighet. Dette temaet behandles her kun som om 

godkjennelse av delingstillatelse til enhver tid er i orden, og omtales ikke mer utførlig. For å 

rekvirere kart- og/eller delingsforretning må man oppfylle kriteriene i delingsloven § 2-1 tredje ledd 

og eventuelt § 3-1 tredje ledd. Med unntak av offentlige aktører og andre særskilt nevnte grupper, for 

eksempel eksproprianter, vil det hovedsakelig være hjemmelsinnehaveren som har rett til å rekvirere 

forretning. Ved behandling av eiendommer som består av et jordsameie, vil bestyrer av en eventuell 

kartforretning møte utfordringer allerede før innkalling.  

 

Et sameie reiser spesielle problemer siden man må ta hensyn til de alminnelige reglene om 

flertallsvedtak i sameieloven, jf. § 6 første ledd og § 7 første ledd. Dersom partene med andel i 

sameiet ikke har avtalt noe annet seg i mellom, gjelder at flertallet kan rekvirere kartforretning. Dvs. 

den eller de som eier mer enn halvparten i sameiet, mens der det er opprettet et styre vil dette kunne 

stå for rekvireringen. I kommentarer til delingslovens forskrift pkt. 1.3 13 er man mer usikre på 

hvordan situasjonen skal håndteres ved rekvisisjon om delingsforretning. Her uttaler man vagt og 

usikkert: 

 
 ”Det er mulig rekvisisjon av delingsforretning fordrer enstemmighet blant sameierene, jfr 
sameielovens § 4. ”  
 
Muligheten for at påstanden er korrekt virker ganske sannsynlig, særlig fordi man ved å skille fra en 

tomt står i fare for ” å gjera tingen om til noko anna.”, jf sameieloven § 4 andre ledd, første 

punktum. En fradeling i et sameie hvor dette ikke har vært vanlig før kan medføre en endring av 

bruken. Derfor vil det være sikrest å ha enstemmighet. Man kan gjerne trekke en parallell til samme 

paragrafs tredje ledd i forbindelse med pantsetting og avtaler for lenger tid enn 10 år. I følge 

Falkanger (2000:151)14 krever alltid avtaler for mer enn 10 år enstemmighet, selv om avtalen ikke vil 

komme til fortrengsel for en sameier. Ved å fradele en parsell må man kunne tilsi at avtalen med en 

eventuell kjøper har varighet for mer enn 10 år. Bestyreren bør her kontrollere at dette er tilfellet, 

blant annet for å hindre at parter senere kan påberope seg avgjørende saksbehandlingsfeil15 og ikke 

minst av hensyn til den tilliten publikum har til tinglysingen av hjemmelsdokumentene. Forhold som 
                                                 
13 Kommunenes sentralforbund & Miljøverndepartementet 1988: Kommunal oppmåling – Håndbok til delingsloven av 
23. juni 1978 3. utgave. Kommuneforlaget. Side 23 kommentar til forskrift 1.3 andre og tredje ledd. 
14 Se også Rt. 1999 s. 146 (Strøm skog) 
15 jf forvaltningsloven 10. februar 1967 §41,om virkning av feil ved behandlingsmåten – enkeltvedtak. Se også Eckhoff 
(1999): Forvaltningsrett, Tano Aschehoug forlag, 6. utgave side 576 
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skal registreres i Grunnboka må være avledet på korrekt vis, i form av Grunnbokas positive 

troverdighet.16

 

I følge Bertelsen (1999:12) er ikke en kartforretning fullstendig å regne som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven. Det er en avgjørelse for ”en eller flere bestemte personer”17, men det andre 

vilkåret om at det gjelder ”rettigheter og plikter” i forhold til offentlige myndigheter er mer tvilsomt. 

Bertelsen mener videre hovedårsaken til det er at partene selv stadfester den rettslige situasjonen, 

mens bestyreren er mer et redskap i denne sammenheng. Bestyrerens kompetanse strekker seg ikke 

så langt at vedkommende kan gripe inn i partenes rettigheter. Feil under saksbehandlingen fra 

bestyreren vil nødvendigvis ikke medføre samme virkning som om det var tale om et enkeltvedtak. 

Men forvaltningsloven § 41 kan langt på vei overføres analogt til en kartforretning. Kartforretningen 

blir å regne som en ren registreringsforretning, slik at det ikke alltid vil være grunnlag for å slette 

registreringen selv om det er gjort en saksbehandlingsfeil.  

  

Etter fullendt forretning vil den nye parsellen bli opprettet som enten ny grunneiendom, eierseksjon 

eller festegrunn. Ved tildeling av registernummer etter delingsloven § 4-1, jf. første ledd, første 

punktum, skal både bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer inngå i en fortløpende 

nummerserie under vedkommende gårdsnummer. Den nye eiendommen tildeles likt gårdsnummer 

som opphavet. Selve oppgaven utføres av oppmåligsenheten i kommunen. Registernummer som 

tidligere har vært benyttet kan ikke brukes på nytt,18 de skal i stedet forbli ”tomme”. Når man skal 

fradele parseller fra jordsameier og registrere disse har lovgiver vært klar over systemets svakheter i 

lang tid. Kommentarutgaven til delingsloven, side 63, har følgende uttalelse til § 4-1 om selve det 

praktiske arbeidet med registrering av offisiell betegnelse: 

 

”Festetomter som legges ut på sameie uten eget bruksnummer(brukssameie)representerer et særskilt 

nummereringsproblem. Også i andre sammenhenger kan slike sameiestrekninger skape 

vanskeligheter. Departementet arbeider med å finne en løsning, og inntil videre bør en vanligvis 

knytte festenummeret til bruksnummeret for en av de eiendommer som har andel i sameiet, 

fortrinnsvis det laveste. I praksis vil det neppe oppstå noen problemer i forhold til panthavere i de 

eiendommene som har andel i sameiet, i det det skal mye til at festetomtene vil redusere panteverdien 

                                                 
16 jf. tinglysingsloven 31. mai 1935 nr 2 § 27 
17 jf forvaltningsloven av 10. februar 1967, § 2 første ledd bokstav b 
18 Kan ha utgått ved  sammenføyning, omnummerering o.l 
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til de aktuelle eiendommene. I tvilstilfelle bør oppmålingsmyndigheten ta kontakt med 

tinglysningsmyndigheten før det tildeles festenummer i slike tilfelle.” 

 

Det er kun fradeling av festetomter som omtales og ikke fradeling av grunneiendommer eller 

eierseksjoner. Om dette er en bevisst fokusering sies det ingenting om. Underforstått kan utsagnet 

tolkes dit hen at man kun forventer at brukssameier, som jordsameiene betegnes, befinner seg i 

utmark. Fradelingen foregår fortrinnsvis ved hjelp av festeinstituttet med hensikt å etablere 

hyttetomter. Om man har vurdert andre mulige varianter av problemstillingen blir ren spekulasjon. 

Ut i fra kommentaren er det imidlertid tvilsomt om man kan legge til grunn den nevnte praksisen 

også for andre fradelingsmuligheter til ny grunneiendom. Prinsippene med delingssak og til slutt 

kartforretning med målebrev, er de samme. Men opprettelse av festetomt og ny grunneiendom 

symboliserer to ulike transaksjonsforhold. Festeinstituttet representerer en leie av grunn, mens en ny 

grunneiendom ofte vil medføre et salg med fullstendig avhending. Mye vil nok da tilsi at det er 

enklere å håndtere tomtefeste som en leie, etter sameieloven, jf. § 4, enn salg av et areal. Etter 

sameieloven § 4, første ledd, første punktum, skal styring og utnytting foregå etter hva ” 

sameigetingen er etla eller skikka til”. Begrepet er dynamisk i forhold til hva som er påregnelig og 

ventelig utvikling i distriktet. I områder der tomtefeste er vanlig, på egen eiendom/jordsameie eller 

andres, vil man trolig kunne påstå at det er påregnelig med slik utnyttelse. Jf. utvikling etter ”tid og 

tilhøve” for øvrig i den alminnelige tingsretten.  

 

Vedrørende innspill, fra Helge Onsrud19 på vegne av Norges Jordskiftekandidatforening,20 til Ot.prp 

41 (2003-2004) om lov med endringer i lov om tomtefeste pekes det på nettopp problemstillingen 

vedrørende salg kontra leie. I forbindelse med en betenkning til innløsning av festeretter i 

realsameier, mener Onsrud at det ofte vil være umulig å gjennomføre nødvendig fradeling som 

kreves i forbindelse med innløsning.  

 
” Sameieloven har i utgangspunktet forbud mot fradeling uten at samtlige som har andel i sameiet er 
enige.”  
 
Dette er da den viktigste årsaken til at det er opprettet festetomter framfor direkte salg i realsameier. 

I tilfeller der det er beheftet uklarheter vedrørende hvem som besitter andel, vil trolig ikke noen være 

                                                 
19 Styremedlem i Norges Jordskiftekandidatforening og rådgiver i Statens kartverk. 
20 Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF) er faglig undergruppe av TEKNA, med omtrent 1000 medlemmer. 
Medlemmene har sin utdannelse fra Norges Landbrukshøgskole ved linjene for arealplanlegging, jordskifte og 
eiendomsfag eller geomatikk. Foreningen arbeider blant annet med spørsmål i tilknytning til rettigheter i fast eiendom. 
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i rettslig tilstand til å overføre hjemmelen på lovlig vis. Man er avhengig av å skrive skjøte for å 

kunne bekrefte at hjemmelen til en eiendom skal overføres. 

 

Det eneste man ved utgivelsen av kommentarutgaven til delingsloven i 1988 var helt sikre på, var at 

dette kunne skape problemer. For delingsloven sin status om emnet per 2004, er situasjonen akkurat 

den samme, sett bort i fra det nye lovforslaget om eiendomsregistrering basert på NOU 1999:1. Man 

hevdet at departementet arbeidet med en løsning, men enda er det ikke kommet noen legale og 

entydige retningslinjer for å registrere matrikkelenheter fradelt jordsameier. De mildt sagt manglende 

resultater av dette arbeidet indikerer at problemet har vært ubehagelig for departementet. Kanskje så 

ubehagelig å arbeide med at ingen har ønsket saken velkommen på sitt bord? Den midlertidige 

løsningen som skisseres er også stikk i strid med hva som er oppfatningen i NOU 1999:1, jf side 70:  

 

”Ved nummerering av festetomter på et jordsameie er det direkte misvisende å tildele festenummer 
under en av eiendommene med andel i sameiet.”  
 

Dette må være et vesentlig poeng fordi delingsloven i utgangspunktet her legger opp til et svært 

uryddig system. I praksis vil det da bli helt umulig for utenforstående å skaffe full oversikt over 

samtlige av hvilke eiendommer som har andel i sameiet. Slike ordinger bidrar til en sterk svekkelse 

av matrikkelsystemets troverdighet og fullstendighet. Den nye eiendommens historikk kan også gå 

tapt. Grunnbokas troverdighet kan også langt på vei bli utsatt for tilsvarende svekkelse, ved at den 

kan inneholde ufullstendig eller feil faktum.  

 

Uttalelsen ovenfor om at man i praksis neppe vil møte komplikasjoner i forhold til panthavere i 

andelshavende eiendommer, er en beroligende faktor i de fleste tilfeller. Som oftest vil jordsameier  

være relativt store i utstrekning, og derfor påvirker for eksempel fradeling av noen få hyttetomter 

svært lite av sameiets verdi. Mer oppsiktsvekkende er utsagnet i kommentarens siste punktum, der 

departementet muligens gjør forsøk på en forskyvning av problemet over til 

tinglysningsmyndighetens ansvarsområde. Dette er en svært tvilsom framgangsmåte, særlig sett i lys 

av at oppmålingsmyndigheten bes om å ta kontakt med tinglysningsmyndigheten. En slik type 

organisering vil undergrave alle forventninger om enhetlig praksis, særlig dersom hvert enkelt 

tinglysningskontor skal kunne danne sin egen oppfatning om hvordan slik nummerering skal løses. 

Resultater fra undersøkelser i Hegstad (2003:311) viser at det ved mange tinglysingskontor også i 

realiteten er forskjellig praksis for dette. Noen har sågar utarbeidet en egen særskilt nummerserie for 

jordsameier, mens andre har anmerkninger på grunnboksbladet. For ordens skyld : 40 % av 
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tinglysningskontorene opplyser at det sjelden eller aldri går frem at eiendommen er et sameie eller en 

del av det.  

Et aktuelt spørsmål for å belyse slik registrering ble gitt til de utvalgte kommunene og 

jordskifterettene i undersøkelsen:  

 

”Hvordan en grunneiendom eller festetomt deles fra et uregistrert jordsameie? ”  

 

Omtrent en tredjedel av både kommunene og jordskifterettene opprettet slike nye matrikkelenheter 

kun dersom de kjente samtlige av de andelshavende eiendommene. Eiendommen ble da opprettet 

ved fradeling ut i fra samtlige eiendomsopphav. Dersom ikke alle andelshavende eiendommer er 

kjent opprettet 6% av kommunene og 10% av jordskifterettene ny eiendomsenhet ut i fra disse. Om 

man kjente til alle eller kun et fåtall av de andelshavende, var det 10% av kommunene og 5% av 

jordskifterettene som benyttet fremgangsmåten som nevnt i avsnittene ovenfor med å registrere 

eiendommen med basis i en av de andelshavende eiendommene. 

 

Håndtering av slike fradelingssaker etter delingsloven har medført en mangfoldig praksis når det 

gjelder registreringen. Uten en fast og konsekvent organisering blir det lett stort spillerom for 

oppmålingsingeniørenes kreativitet. Ytterste konsekvens kan være ulik praksis fra kommune til 

kommune angående registreringen og påfølgende potensial til forvirring hos publikum og aktive 

brukere.  

 

I 1994 utarbeidet Jordskifteverket (nå Jordskifteretten) en rapport for hvordan jordsameier kan 

registreres i dagens GAB og elektronisk grunnbok.21 Dette var en tverrfaglig sammensatt 

arbeidsgruppe, med deltagere fra tinglysningsmyndighetene, Statens kartverk, kommunale 

oppmålingsmyndigheter og Jordskifteverket. Ut i fra denne gruppens erfaringer har man 

sammenfattet en mulig metode for bruk i dagens systemer. Oppsummert kan registreringen 

gjennomføres etter følgende metode, som gjengitt og omtalt nedenfor: 

 

a. Oppmålingsmyndigheten kan utstede registreringsbrev eller målebrev for jordsameiet, og 

tildeles eget matrikkelnummer (gnr / bnr). Eiendommen bør tildeles det første ledige gårds- 

og tilhørende bruks nummer i kommunen. Opprettelsen skal først skje i GAB og deretter 

tinglyses hos vedkommende sorenskriverembete.  

                                                 
21 Jordskifteverket 1994: Rapport nr 1/94, Registrering av grunnsameier i GAB-systemet og elektronisk grunnbok. 
Arbeidsgruppe for rutiner i jordskifteverket 31. januar 1994. 
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b. Hjemmelen må klargjøres i forbindelse med utstedelse av registreringsbrev. Man må lage 

oversikt over andelen til de herskende eiendommene. Andelene skal fastsettes ut i fra reglene 

i jordskifteloven og sameieloven. Denne oversikten må følge med til tinglysning. Dersom 

ikke oppmålingsmyndigheten klarer å klarlegge hjemmelen, må kravet om deling oversendes 

til jordskifteretten for rettsutgreiing. Alle hjemmelshaverne føres inn med navn og 

personnummer. 

c. Jordsameiet må merkes i både Grunnboka og GAB med en klausul om at den ikke kan 

overdras uavhengig av hovedeiendommen. Forbud mot særskilt pantsettelse må også 

bemerkes.  

d. Ingen heftelser som direkte er påført eller registrert på hovedeiendommene kan overføres til 

jordsameiet.  

e. Eksklusive bruksretter kan registreres på jordsameiet. Det gis også full anledning til å 

opprette festetomter etter delingslovens regler. Slike rettshandler forutsetter enighet blant 

hjemmelsinnehaverne i jordsameiet. Alle fradelinger til festetomter vil bli opprettet med 

jordsameiet som hjemmelshaver og utsteder av skjøte eller festekontrakt.  

f. Ved registrering av tidligere umatrikulert grunn, skal det ikke betales tinglysingsgebyr. Dette 

forutsetter en endring i rettsgebyrloven [Har ikke blitt gjennomført]. 

Oppmålingsmyndigheten skal heller ikke kreve gebyr for sin registrering. 

 

Denne metodiske fremgangsmåten var et forslag til hvordan Jordskifteretten kunne utarbeide rutiner 

ved saker med fradeling og tildeling av tilleggsjord. Punktene må vurderes som en betenkning, men 

har med sitt innhold pekt på et problem som trenger en konsekvent løsning. Budskapet som man fant 

viktigst er registrering både i GAB og Grunnboka. Dette medfører at jordsameiene vil oppstå som 

egne enheter, men uten at de videre konsekvensene av en slik ordning drøftes i noe utstrakt grad. 

Derimot er man svært oppmerksom på at reglene om flertall og enighet etter sameieloven skal 

respekteres. Klarlegging av eierstrukturen er derfor et svært vesentlig moment og en forutsetning for 

oppretting av eget grunnboksblad.  
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2.3. Sammenføyning av jordsameier 

Noe som nok sjelden forekommer i praksis er sammenføyning av realsameier. Men både i historiske 

og dagsaktuelle perspektiver kan man gå ut i fra at det alltid vil være et behov. En naturlig tanke er 

kobling mot etablering av de såkalte flergårdssameiene, hvor det tidligere ble påpekt at disse har blitt 

opprettet ved kjøp og overdragelse av sameieandeler. På den annen side, kan noen slike ha oppstått 

ved en direkte sammenføyning av flere sameieområder? Likeledes har man mer moderne ønsker 

hvor det trengs et større område for å utøve en spesiell aktivitet, for eksempel jakt og beite, eller en 

mer rettferdig og samkjørt fordeling av store verdier. Et vanlig behov i utmarka kan være utbygging 

av hyttefelt, hvor man plutselig får en dramatisk økning i grunnverdien. 

 

Selve teorien om sammenføyning av realsameier strider derimot i stor grad mot den gjeldende 

lovgivningen. I forholdet til sameieloven § 4 første ledd, siste punktum, vil man stå i fare for å gjøre 

sameiegjenstanden om til ”noko anna”, videre har ikke jordskiftelovens § 2 virkemidler til å forestå 

en slik prosess under en ordinær jordskiftesak. Hva partene på frivillig basis ønsker Jordskifteretten 

til å ta fatt i er en annen sak. Delingsloven bestemmelser om sammenføyning i § 4-3 har ikke tatt 

høyde for denne problemstillingen, heller ikke utvalget som står bak NOU 1999:1. Derfor må man 

rimeligvis anta at behovet er temmelig snevert.  

 

Nevnte bestemmelse i delingsloven fastsetter enkelte vilkår for at sammenføyning kan skje, deriblant 

må eiendommene ligge i samme kommune, ha samme hjemmelsinnehaver og kan heller ikke ha 

prioritetskollisjon om pant. Det vil spesielt være kravet om samme hjemmelsinnehaver som gjør 

sammenføyning noe komplisert for jordsameier. Med en slik kompleks eiersammensetning vil det 

neppe være et stort grunnlag. 

 

Ser man mer isolert på selve arealet som sameiet omfatter, og skuer vekk i fra tilknytningen mot 

skyld og andel til eiendommene, vil situasjonen kunne utarte seg som i figuren nedenfor. 

 
 
 
 
 
 
 

Sameie A  Sameie B 

Sammenføyning

Figur 5: Prinsippet om hvordan to ”nabopolygon” kan sammenføy

Foreløpig minner dette om en situasjon med to selvstendige

sammenføyning. Så enkelt kan det gjøres, dersom man kun 
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Sameie A,B
es til ett sammenhengende areal. 
 grunneiendommer som er gjenstand for 

ser selve sameiearealene under ett. 



Problemet oppstår for alvor når man kommer til det stadiet konvertering av den ulike skyldsettingen 

for de andelshavende eiendommene. Andelene her refererer seg først og fremst til eiendommene 

internt i sitt sameie. Dette er i seg selv en stor praktisk utfordring som kan gi stort tilsnitt til 

kreativitet. For det finnes jo som nevnt ingen særskilt lovregulering, kanskje det også er helt på kant 

med hva som er lovlig. 

 

Noe som kan betegnes som enda viktigere er forholdet til sameielovens forutsetning om ikke å endre 

sameiegjenstanden til ”noko anna”. I utgangspunktet gjøres dette, ved at man inngår et samarbeid på 

tvers av de forutsatte territoriene. I likhet med fradeling av parseller, jf avsnitt 2.2, vil dette trolig 

kreve enstemmighet. Fradeling er jo også langt på vei en forandring av premissene for sameiets 

ressursutnyttelse.  

 
Ideen og bakgrunnen for ønsket om denne type sammenføyning kan sikkert være vel fundamentert, 

men i utgangspunktet har et realsameie sin hensikt i at man har individuelle rettigheter på et felles 

område. Disse rettighetene vil derfor være lite hensiktsmessige å knytte til konkrete arealer. Om man 

sammenføyer to sameieområder vil man lettere kunne individualisere virkeområdet for utøvelsen, 

spesielt til der hvor grensene mellom gardene en gang gikk. Dette avviker fra prinsippet om at den 

ideelle andelen ikke skal kunne knyttes til et bestemt areal innenfor sameiet. Reelt sett vil man 

operere med en situasjon som vist nedenfor. 

 
 
 
 
 
 

Sameie 
a,b,c 

Sameie 
d,e,f 

Sammenføyning

 
 
 

a b c d f a

Figur 6: Reelt prinsipp for eventuell sammenføyning av realsameie

 
I kommentarutgaven til delingsloven, side 85, påpekes at m

sammenføyninger i tettbygde strøk og ved bebygde eiendom

utsagnet kan være at man gjerne kan sammenføye i utmarka

disposisjonsønske svært omfattende. Siden dette er et lite om

juridisk teori, vil nok det mest fornuftige være å trå varsom

nok ikke i stor grad oppfordre aktivt til forhold som kan væ

må det komme klart frem at alle med andel i sameiene er po
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2.4. Jordsameier som egen matrikkelenhet etter NOU 1999:1 

Den mest aktuelle løsning på situasjonen for registrering av jordsameiene er trolig definert i NOU 

1999:1, side 191. I likhet med de eksisterende registerenhetene, grunneiendom, festegrunn og 

eierseksjon har utvalget foreslått to ny enheter: Jordsameier og anleggseiendom. Et av hovedmålene 

som mandatet gav i oppdrag var å vurdere hvilke objekter som skal registreres som egne 

registerenheter. Fokus har for det meste vært på registrering i GAB. Man har i denne sammenheng 

funnet at det vil være hensiktsmessig å beholde de tre opprinnelige enhetene. Samtidig vil det være 

en ytterligere forbedring med innføring av de to nye objektene som registerenheter.  

 

Utvalget, som har utarbeidet forslaget til matrikkellov, forutsetter i sin drøfting at det vil være lite 

aktuelt med opprettelse av nye jordsameier. Eventuelle nye sameier bør etter deres mening etableres 

som særskilt matrikulert grunneiendom; Akkurat slik som den urbane varianten man ofte har i dag. 

Behovet for registrering av eksisterende jordsameier mener man vil være dekket ved registrering i 

matrikkelen, uten at det er nødvendig med eget grunnboksblad. Årsaken til dette kan være at det 

høye nivået for grunnbokas troverdighet står i fare for å bli svekket. Matrikkelen på sin side har ikke 

til hensikt å inneha den grad av pålitelighet, men i stedet være rettledende og kvantitativt rettet. 

Forholdet til denne problematikken har blitt drøftet nøye og man har funnet den løsningen som egner 

seg best. Likevel fremstilles to konkurrerende løsningsforslag med utgangspunkt i begge metoder; 

Med eller uten registrering av eget grunnboksblad. 

 

Lovforarbeidet i NOU 1999:1 skisserer to mulige prinsipielle alternative metoder for matrikkelføring 

av jordsameier. Den første omtaler muligheter for fradeling av selve jordsameiet fra de 

andelshavende eiendommene. Prinsippet vil forutsette en nødvendig opprettelse av egne 

grunneiendommer for jordsameiene. På mange vis kan det sammenlignes med en parallell til 

registrering av personlige sameier. Derimot vil det i rubrikken for hjemmel i grunnboka under det 

aktuelle gårds- og bruksnummeret oppføres de andelshavende eiendommene, og ikke personer. 

Jordsameiet kan ha en rekke hjemmelsinnehavere registrert, like mange som det er andelshavere. 

Dette vil være den synlige koblingen som sikrer sammenhengen mellom de andelshavende 

eiendommene og jordsameiet. 

 

Et motsatt prinsipp går ut på at det ikke er ønskelig at eierandelene i jordsameiet deles fra den 

andelshavende eiendommen, men at det likevel opprettes en egen særskilt type matrikkelenhet. 

Forslaget innebærer at selve polygonet som danner jordsameiet får egen betegnelse som 
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registerenhet i matrikkelen. Rettighetsforholdene endres ikke, men man kan få tendenser til dobbelt 

registrering ved at rettsforhold kan bli registrert på både de andelshavende eiendommene og på 

jordsameiet. Hovedsakelig skal registreringssystemet vise tilstander og egenskaper ved selve 

eiendomsforholdene, og ikke påvirke dem på noen utstrakt måte. Særlig med tanke på at situasjonen 

kan være både uklar og spesiell, kan en slik kvantitativ registrering være fordelaktig. Dermed er det 

ikke nødvendig med noen fradeling, slik at prosessen kan bli så enkel og ryddig som mulig med 

minimalt av hindringer. Hvis formålet kun er å få registrert jordsameiene, kan dette være en god 

løsning. Men for en mer helhetlig anvendelse kan konstruksjonen lett falle igjennom. Blant ulempene 

vil det fremgå at man ikke kan registrere heftelser direkte på jordsameiet. I stedet vil en slik 

opprettelse måtte foregå på hver enkelt andelshavende eiendom. Fremgangsmåten kan virke identisk 

med dagens praksis, slik at det ikke oppnås gevinster for noen utstrakt langsiktig anvendelse på dette 

området. Til tross for slike svært betydningsfulle motargumenter, finner utvalget dette som den beste 

løsningen. 

 

Forslaget som utvalget støtter opp om, går ut på at man skal bruke betegnelsen registrering framfor 

matrikulering. Matrikulering er ment å omfatte innføring av helt nye enheter i matrikkelen. 

Jordsameiene er til dels matrikulert, fordi sameieandelene allerede er en del av andre matrikulerte 

grunneiendommer. Når det gjelder hvem som kan kreve registrering av jordsameier i matrikkelen, 

har man kommet fram til flere alternativer. Andelshaverne er nærmest selvsagte, og at det bør være 

tilstrekkelig at kun en av de krever registrering. Det er  i denne forbindelse trukket paralleller til krav 

om rettsutgreiing ved jordskifteretten, jf jordskifteloven §§ 5 og 88a. Samtidig har det offentlige 

interesser i at jordsameiene blir registrert i matrikkelen. Utvalget ønsker at kommunen eller andre 

offentlige instanser kan kreve registrering. Det offentlige kan dra stor nytte av registrering, men 

utvalget påpeker problematiske elementer som det at rettsforholdene kan være uklare og at 

jordsameiene ofte er store og uoversiktlige. Spesielt nevnes faren for fremprovosering av potensielle 

tvister i kjølvannet av  registreringsprosessen. Utvalget uttrykker visse betenkeligheter ved å la 

kommunene og andre offentlige instanser utløse slike hendelser. Det skal svært tungtveiende grunner 

til for at dette skal kunne gjennomføres. Man kan ikke direkte sammenligne eller analogt overføre 

landbruksdepartementets mulighet til å kreve jordskifte. Som en konklusjon i denne forbindelse, har 

man kommet fram til i lovforslaget § 9 første ledd bokstav g, at staten, kommunene og 

fylkeskommunene kan kreve registrering av jordsameier etter matrikkelloven. Det offentlige vil da 
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måtte stå som oppdragsgiver for en eventuell oppmålingsforretning.22 Og ikke minst må det være 

sterkt påkrevd eller ligge til rette for gevinster av ulike slag, for at iverksettelse skal kunne skje på 

grunnlag av initiativ fra det offentlige. 

 

En ønsket forutsetning for registrering av jordsameiene i matrikkelen, er at det skal holdes 

oppmålingsforretning eller eventuelt sak for jordskifteretten. Avhengig av hvilken institusjon som 

står for utførelsen, vil det enten være en autorisert landmåler23 eller jordskiftedommeren som står for 

registreringen. Ofte er det tale om store arealer, slik at kartlegging, merking og måling i utstrakt grad 

kan bli svært kostbart. Av denne årsak fryktes det at tilfeller vil oppstå hvor grunneiere bevisst 

unnlater registrering fordi kostnadene blir for store. I mange tilfeller vil nytten av registrering bli 

størst for det offentlige. For grunneierne er ofte ikke nytten umiddelbart synlig i noen utstrakt grad. 

Et viktig tiltak som nevnes for at grunneierne skal oppmuntres til å registrere jordsameiene, vil være 

fritak for gebyr ved matrikkelføringen. Ved å minimere kostnadene kan man lettere oppnå 

engasjement og interesse blant de berørte. Derfor mener utvalget at tilstrekkelig registrering av 

jordsameier, kun behøver omfatte tildeling av matrikkelnummer, samt at arealet skal fremgå på 

tilfredsstillende kart, for eksempel økonomisk kartverk. Dette er foreslått hjemlet i § 8 første ledd i 

lovforslaget til matrikkelloven. 

 

Før registrering i matrikkelen kan utføres, har man drøftet vilkår i form av krav til avklaring blant 

ulike rettsforhold. Selv om rettsforholdene ikke er fullstendig avklarte, bør man kunne registrere 

jordsameiet. Man må heller fokusere på hvorvidt det faktisk er et jordsameie eller ikke. Sistnevnte 

kriterium er foreslått løst i lovforslagets § 10 bokstav o, ved at den utførende landmåleren av 

oppmålingsforretningen skal klarlegge dette spørsmålet, men kan nok kun pålegges ut ifra de evner 

og muligheter vedkommende har for å løse eventuelle komplikasjoner. Lovforslaget reiser ingen 

ambisjoner om konkurranse mot Jordskifteretten sin kompetanse vedrørende slike spørsmål. Ingen 

vil nødvendigvis miste rettigheter fordi om det foretas registrering. Tvert i mot kan en registrering 

føre til en bedre oversikt over forholdene. Partene kan når som helst oppta spørsmål om andel eller 

andre uavklarte forhold ved for eksempel rettsutgreiing etter jordskifteloven § 88a senere. Dersom 

partene er sterkt uenige, kan man derimot ikke gjennomføre oppmålingsforretningen. Hensynet er 

                                                 
22 Oppmålingsforretning er det nye forslaget til betegnelse på det arbeidet som utføres i forbindelse med opprettelse av ny 
matrikkelenhet, samt de andre sakstypene som nevnes i lovforslaget i NOU 1999:1.  Oppmålingsforretning erstatter flere 
begreper i delingsloven, blant annet ”kartforretning”, ”kart- og delingsforretning” og ”midlertidig forretning”. 
23 I forbindelse med forslaget til matrikkellov i NOU 1991:1 er et sentralt tema autorisering av landmålere. 
Autorisasjonen omfatter bestemte faglige krav, både til utdannelse og praksis. Vedkommende kan enten være ansatt i 
privat foretak eller offentlig organ, med bevilling til slike oppdrag. Forslaget er nedfelt i lovforslagets §4. Landmåleren 
vil dermed være faglig ansvarlig for resultatene av det arbeidet som utføres i forbindelse med oppmålingsforretninger. 
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nevnt under lovforslagets bestemmelse i § 10 bokstav o, hvor ett av vilkårene er at ingen motsetter 

seg registrering. I denne forbindelse ble det drøftet om det offentlige skulle få utvidet adgang til å 

kreve jordskiftesak og rettsutgreiing. Man kom fram til at regelen i jordskiftelovens § 5 er 

tilfredsstillende. Her har Landbruksdepartementet hjemmel til å kreve jordskifte ut i fra ”allmenne 

omsyn”. Adgangen til å kreve slik sak blir derfor ikke øket, slik at for eksempel kommunene kunne 

kreve jordskiftesak. På den annen side er ikke nødvendigvis Landbruksdepartementet det beste 

organet til å tilegne seg kunnskap om lokale forhold og behov. I stedet vil muligheten mer forsvarlig 

kunne brukes i saker av nasjonal eller regional interesse. Kommunene har bedre forutsetninger til å 

fange opp lokale nødvendigheter. 

 

I forhold til Grunnbokas troverdighet har man vurdert om jordsameiene bør få eget grunnboksblad. 

En viktig forutsetning vil være en fullstendig registrering av andelshaverne –  før det eventuelt kan 

tinglyses. Men man har ikke funnet gode nok grunner til slikt omfattende arbeide, bortsett fra 

fordelen med å kunne registrere rettigheter som kun ligger til jordsameiet direkte på et 

grunnboksblad. Skal dette gjennomføres vil man trolig måtte gjøre unntak ved å avvike fra 

grunnbokas troverdighet. Tinglysingsloven § 38a kan åpne for dette, men en omfattende bruk av 

denne muligheten kan være tvilsom.24 De formelle kravene til objektene som skal registreres i 

Grunnboka må være omfattende. Jordsameier vil også bli belagt med en del restriksjoner, til tross for 

tinglysning av eget grunnboksblad. Blant annet kan den fysiske enheten ikke pantsettes særskilt. De 

andelshavende eiendommene må eventuelt pantsette sin andel sammen med hovedeiendommen. Men 

det vil ikke la seg gjøre å kun pantsette sameieandelen, fordi tiltaket vil stride mot sameieloven. Som 

nevnt under avsnitt 2.2 fastsetter sameieloven § 4 at sameietingen ikke kan avhendes særskilt. Likt 

med dette regnes pantsetting. For tredjemann kan det være hensiktsmessig med registrering på eget 

grunnboksblad, for eksempel ved kjøp eller feste av tomt. Dette krever som nevnt under omtalen av 

dagens situasjon under delingsloven, samtykke fra samtlige andelshavere.  

 

Utvalget har kommet fram til at det ikke bør etableres egne nummerserier for jordsameier. Innenfor 

et gårdsnummer bør man i stedet velge første ledige bruksnummer. For flergårdssameiene foreslås 

det å utøve et skjønn, som kan bestå i å bruke det gårdsnummeret til gården med størst andel. 

Festegrunn registreres med eget festenummer under vedkommende sameie sitt bruksnummer. 

Endringen må også gjøres i grunnboka, samtidig som det må gå klart frem i matrikkelen at det er tale 

om jordsameier. Noen konkret løsning på dette er derimot ikke fremmet.  

                                                 
24 Dette er en metode man kan benytte når en eier er i besittelse av en eiendom, men ikke har grunnbokshjemmel. Da kan 
man få mulighet til å kunngjøre en oppfordring til andre mulige eiere å melde seg innen en frist. 
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2.5. Behovet for å synliggjøre jordsameiene. 

Hvorfor er det i dag aktuelt med en klargjøring omkring matrikuleringen av jordsameiene? Mange 

årsaker kan nevnes, men særlig hensynet til eiendomsregistrene er viktige. Et jordsameie innehar et 

eget areal, men har fått svekket sin formelle kobling til de andelshavende eiendommene – ved 

opphevelsen av skylda i 1980. I følge Hegstad (2003:309) kan sameiearealet nå betraktes som en 

tilhørende teig, eid av flere eiendommer med andeler. Denne sammenhengen kommer ikke frem på 

noen hensiktsmessig eller legal måte, som følge av dagens ordninger med GAB og grunnbok. Så vel 

offentlige som private aktører vil ha interesse av en registrering, de vil åpenbart ha muligheter til å 

kunne dra nytte av det. En særlig konkret fordel vil være å få vist at grenser finnes og er mer eller 

mindre klarlagt. Videre er hensiktsmessig registrering av offentlige pålegg, arealplaner, vernevedtak, 

forekomster av naturressurser m.m. av betydning. I dag foregår sistnevnte bruk på en tungvint måte. 

For at det skal foregå lovlig, må alt anmerkes på hver av de andelshavende eiendommene sine 

registre i GAB eller Grunnbok, noe som i ekstreme tilfeller kan medføre et formidabelt arbeide.  

 

For å belyse hensiktsmessigheten av en nyansert registrering av jordsameier, vil det måtte trekkes 

paralleller til generelle grunner for satsing på eiendomsinformasjon. En strukturert innføring via 

generelle betraktninger, finnes i NOU 1999:1, kapittel 5. Et sammendrag herfra er nødvendig for å 

illustrere forholdet. Sentralt i fremstillingen står disposisjonsretten over arealressursene enhver har til 

rådighet, her betegnet som en av de viktigste rettighetene i samfunnet. Blant annet legges grunnlag 

for bolig, livets opphold og status. Fast eiendom er kontinuerlig objekt for konkurrerende interesser, 

noe som tvinger frem informasjon om tilhørende goder og byrder. Det offentlige har på sin side 

behov for informasjon til rettferdig fordeling av felles tiltak, mens de private aktørene har omsetning 

av fast eiendom som årsak til informasjonsbehov. Utviklingen i samfunnet gir stadig økende 

arealutnyttelse og transaksjonshyppighet, samt tilhørende kompleksitet. Alle aktører vil nyte godt av 

god og kvalitetsfull informasjon. Mange brukere har behov for eiendomsinformasjon fra flere kilder, 

og mest hensiktsmessig må data fra disse sammenstilles. Formidlingen vil da foregå mest mulig 

effektivt. Samfunnet vil få et bedre hjelpemiddel, og man unngår dobbeltarbeid ved at ulike sektorer 

har hver sin spesialinformasjon. 

 

Ofte kan det oppstå konflikter om grenser og rettigheter til eiendommers grunn. Mange slike saker 

bringes inn for domstolene, slik at samfunnet kan oppnå betydelige besparelser ved at grenser og 

rettigheter er tilgjengelig på tilfredsstillende måte. Kjernen til konflikter og ulemper vil fjernes ved 

rota, slik at både private enkeltindivider og offentlige sektorer slipper denne typen belastninger. For 

private aktører er det viktig med kostnadseffektive transaksjoner, særlig i dagens samfunn som er 
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basert på et økonomisk system som forutsetter økte investeringer. Upålitelig informasjon om 

rettstilstand kan forårsake kostbare og tidkrevende transaksjoner og føre til usikkerhet. Helt 

elementært og nødvendig vil det være å kunne fastslå om vedkommende som utgir seg for å være 

eier eller rettshaver  i realiteten og formelt har rådighet over disposisjonsretten. Uten gode registre 

kan man i vanskelige tilfeller være avhengig av fagkyndige eksperter for å finne ut av dette. Når 

transaksjonsprosessen går enkelt, vil investeringslysten stimuleres. Både investeringer av arbeid og 

kapital i forbindelse med fast eiendom vil påvirke den økonomiske veksten i samfunnet. Lån med 

pant i fast eiendom er av de mest sikre og betydningsfulle metoder for å fremskaffe likvider på. 

Investeringer som trenger likvid finansiering, vil avledet være viktig for at kreditorer kan bedømme 

aktuelle eiendommer som sikkerhet for lån. 

 

Mange viktige arealer er utsatt for sterkt press med henblikk på utbygging. I forhold til målsettinger 

om bærekraftig utvikling og forvaltning av skog og utmark, kan det åpne for konflikt mellom ulike 

interesser. Både bevaring av biologisk mangfold, sikring av tilgang til friluftsliv og bevaring av 

kulturlandskapet står steilt i motsetning til de kapitalistiske markedskreftenes utbyggingsplaner. 

Kravene til organene og institusjonene som skal forvalte arealene vil i pakt med utviklingen få større 

krav til sin myndighetsutøvelse. Pålitelig informasjon om arealbruk og især arealtilstand blir mer 

nyttig og anvendelig etter hvor tilgjengelig den er. Kart over berørte eiendommer i slike 

utviklingsprosesser er en nødvendighet, særlig når det kommer til stadiet der planer skal realiseres. 

Presis og tilgjengelig eiendomsinformasjon er en forutsetning der hvor både små og store prosjekter 

er aktuelle. Praktisk gjennomføring av planer kan på sett og vis sammenlignes med en lokal og 

praktisk oppfølging av nasjonale mål og retningslinjer. Kunnskap om arealutviklingen kan brukes til 

å fremme tiltak og iverksette riktige virkemidler for sikring av ønsket retning. De inngrep og den 

utvikling som allerede har foregått må også kunne være tilgjengelig. Utviklingen bør kunne følges og 

dokumenteres, særlig i områder med strandsone, byer og tettsteder, større sammenhengende 

naturområder, karakteristiske landskapstrekk osv. Bestemte kontrollrutiner kan dannes enkelt med 

bakgrunn i typiske dokumenterte og sammensatte opplysninger. 

 

Skattlegging av eiendommer er basert på eiendomsdata. Med tilstrekkelig informasjon blir 

skattedekningen mer fullstendig. I dag beregnes slik skatt ut i fra eiendommens størrelse og 

beliggenhet, og bedre nøyaktighet vil medføre mindre grad av skjønnsmessige avgjørelser. 

Skatteinnkreving kan bli lettere og gjør skattleggingssystemet mer effektivt. Kart er en viktig 

inngangsnøkkel til slike systemer. Sammenheng og systematikk kommer helt klart fram, spesielt 
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med digitaliserte kart. Nytteeffekten av slike produkter vil som oftest overstige kostnadene ved 

etablering, i hvert fall over tid.  

 

Informasjonskostnader kan man ofte regne som en del av de faste og generelle 

transaksjonskostnadene som oppstår, for de som driver med omsetning av fast eiendom. Verdien for 

en aktør befinner seg i unike kvalitative egenskaper ved et hvert salgsobjekt, slik som beliggenhet, 

størrelse, lys, helning og jordsmonn, for å nevne noen konkrete forhold. Kostnader som følge av en 

transaksjon pådrar man seg ved undersøkelse av slike faktorer. Sevatdal og Sky (1999:44) viser til at 

nødvendig samhandling med andre mennesker vil føre til dette kan betegnes målekostnader, men kan 

reduseres ved enkle tiltak. En annen type er tryggingskostnader for å sikre sine rettigheter. Der hvor 

man mangler sterke institusjoner i form av samfunnets spilleregler for atferd og handlinger mellom 

ulike aktører, kan man risikere vanskeligere handlinger og rammevilkår ved transaksjoner. Gode 

institusjoner bidrar til å styre aktørenes atferd og tillit på en sikker måte. Hvis man mangler solide 

institusjoner vil man kunne risikere at kompliserte transaksjoner ikke vil finne sted, rett og slett fordi 

risikoen og merarbeidet blir for omfattende. En av nøkkelfaktorene for den økonomiske utviklingen 

er nettopp transaksjoner med og i fast eiendom. Et viktig og nærliggende eksempel er endringene 

man de siste 15 årene har gjennomgått i Øst-Europa, hvor det har vært overgang fra kollektive 

rettigheter til privat eiendomsrett. Utviklingen av nødvendige institusjoner har derimot vært 

mangelfull, og man har måttet tåle svært høye transaksjonskostnader ved ulike typer omsetninger. 

 

Delingsloven har medvirket til en omfattende registrering av viktig informasjon, gjennom etablering 

av GAB. Innholdet er flittig brukt i både privat og offentlig sektor. Mange brukere har også behov 

for data fra andre registre, som ikke er tilrettelagt i GAB. Helhetlige offentlige registre betegnes 

internasjonalt for kataster, som FIG, den internasjonale landmålerorganisasjonen, beskriver som 

firedelt:  

 

a. Eiendomsregister, identifikasjon av eiendommene og viktige opplysninger om dette. 

b. Rettighetsregister, omfatter hjemmelsforhold og heftelser. 

c. Kart, med eiendomsgrenser og andre relevante forhold. 

d. Verdi og takstdata. 

 

Begrepet er ikke innarbeidet med slik helhet i Norge, men vil være kjernen i utarbeidelse av en ny 

matrikkel. Utvalget mener i NOU 1999:1 at det norske eiendomsinformasjonssystemet bør bestå av 

matrikkelen og Grunnboka, med tillegg av et planregister. Det vil være en sentral oppgave å angi 
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offisielle matrikkelbetegnelser, bygninger og adresser. Funksjonsdelingen mellom Grunnboka og 

matrikkelen må tydeliggjøres. Særlig viktig er det med hensyn til klargjøring av grunnbokas 

rettsvern og matrikkelens fullstendighet og tilgjengelighet for publikum. 

 

For en potensiell kategori kjøpere av en aktuell eiendom, særlig gårdsbruk med tilhørende 

rettigheter, vil en presis registrering av et jordsameie være svært viktig. Ved dagens relativt høye 

tempo i prosesser med kjøp og salg av fast eiendom i det åpne markedet, er offentlige registre et 

viktig og effektivt hjelpemiddel. Dermed er det er viktig at de offentlige registrene er oppdaterte og 

inneholder vesentlige opplysninger, slik at brukerne kan opptre rasjonelt i forhold til sin situasjon. 

For eiendommer som innehar sameieandel, vil man alltid være interessert i elementære opplysninger 

som geografisk utstrekning, servitutter, heftelser, eierandel og hvilke andre eiendommer som deler 

eierskapet. I en salgsprosess i dag har man ingen garanti for at det vil fremgå av offentlige registre 

om en eiendom har tilliggende sameieandel. Av denne grunn kan både kjøpere og eiendomsmeglere 

ha vanskeligheter med å skaffe denne informasjonen. Riktignok har eiendomsmeglere plikt til å 

undersøke alle påregnelige forhold ved et salgsobjekt, jf eiendomsmeglingsloven, §§ 3-6 og 3-725. 

Men det kan ikke forventes undersøkelser med innsats langt utover rimelighetens grenser når det 

gjelder hvilke krav og hva slags omfang de skal ha. Jordsameier har ofte uklare og komplekse 

eierkonstellasjoner, slik at dette er mer en oppgave for offentlige faginstitusjoner med tilstrekkelig 

kompetanse. Jordskifterettene og kommunene vil være opplagte i denne sammenheng.  

 

Sjelden er jordsameiene kartlagt ut over områdene som dekkes av økonomisk kartverk. Grensen og 

arealene vil i slike tilfeller være omtrentlige og for mange formål tilstrekkelig bestemt. Dette er et 

viktig forhold å ha på det rene i mange sammenhenger. Man kan gjerne gjøre en inndeling ut i fra to 

synspunkter. For det første har man de praktiske hensynene. Det er viktig å kunne være sikker på at 

man utnytter ressursene på riktig område og hvor stort territorium man har til rådighet, for eksempel 

ved jakt og beite. Den andre sammenhengen er på det mer teoretiske og administrative planet, hvor 

man kan utøve planlegging og kontroll både for enkelteiendommer, sameiestyrer og for berørte 

offentlige etater. Grensene bør derfor være pålitelig registrert, men ikke med et særlig stort krav til 

nøyaktighet, jf Geodatastandarden. Viktigst er det at alle jordsameiene kan få anledning til å bli 

synlige, også de som ikke omfattes av økonomisk kartverk sitt dekningsområde. Siden jordsameier 

ofte befinner seg i høyereliggende strøk, vil ikke nødvendigvis økonomisk kartverk dekke disse 

områdene. I forbindelse med Sivillovbokutvalgets utarbeidelse av Rådsegn 4 fra 1959 – om sameige, 

                                                 
25 Lov om eiendomsmegling 16. juni nr. 53 1989 
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side 33, gjennomførte man en kort spørreundersøkelse til landets jordskifteretter i 1956. Et av 

spørsmålene gikk på utbredelsen og beliggenheten av jordsameier. Av resultatene gikk det frem at 

det var en del regionale ulikheter, både med hyppighet og beliggenhet. Forekomsten var liten på 

Østlandet, men mer vanlig på Sørlandet, Vestlandet og i deler av Nord-Norge. Med forbehold om 

tidsperioden som har løpt siden undersøkelsen ble utført er den nok representativ også i dag. I en del 

områder vil nok jordskifteretten for lengst ha oppløst og individualisert jordsameiene, men tendensen 

er nok den samme.  

 

3. Praktisk eksempel fra Smøla 

3.1. Eksempel fra sommerjobb i Statkraft SF for Smøla kommune. 

Sommeren 2003 var jeg og medstudent Margrete Urdal Stople engasjert i Statkraft SF ved ut-

byggingsavdelingen. Engasjementet var opprettet i forbindelse med oppføringen av Smøla Vindpark 

og var del i en avsluttende fase i prosessen med erverv av grunn og rettigheter. Å skape grunnlag for 

pantesikkerhet var svært viktig for finansieringen av prosjektet. Nærmere bestemt dreide det seg om 

å fastsette eksakte arealstørrelser for erstatningsutmålingen til grunneierne. Vår funksjon var først og 

fremst praktisk og teknisk bistand til oppmålingssjefen i Smøla kommune, på vegne av Statkraft SF. 

Det konkrete sluttproduktet synliggjorde seg i form av målebrev for til sammen 34 festeparseller. 

Prosessen foregikk fra starten av mai 2003 med planlegging og innkalling av partene, fram til ferdig 

produserte målebrev i august. I mellomtiden var det opprettet kontakt med om lag 150 av grunn-

eierne, samt rekonstruert og innmålt eiendomsgrenser. I tillegg ble det gjennomført kartforretninger 

for alle parsellene. Samtlige grensepunkter ble enten funnet og påvist i marka eller eventuelt 

rekonstruert etter beste evne ut i fra diverse kartmateriale.26 Det var ved utarbeidelsen av disse 

målebrevene at jeg for alvor ble klar over hvilke registreringsmessige ulemper slike jordsameier kan 

medføre. I mange tilfeller er det store områder og verdifulle ressurser på spill. Som nevnt før i 

oppgaven, har dette forholdet hittil ikke blitt varetatt på noen enhetlig eller hensiktsmessig måte. I 

vindparken er det fem jordsameier som er direkte berørt av tiltaket. For å gjøre det hele komplett 

består noen av en rekke gårdsnummer hver seg – såkalte flergårdsameier. Kursorisk kan det nevnes 

at mange av eiendommene som har ideell andel i jordsameiene, også er personlige sameier.  

 

Statkraft som kraftprodusent har en egen evne til å havne bort i slike uoversiktlige 

eierkonstellasjoner. Dette har sin naturlige forklaring i at foretaket baserer sin virksomhet på 
                                                 
26 Blant annet jordskiftekart og økonomisk kartverk (ØK). ØK baserte seg også på transformasjon av tidligere 
jordskiftekart. Det var ikke alle eiendommene som var representert på ØK. Særlig for de store realsameiene kunne det 
oppstå vansker. 
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naturressurser som ofte ligger i fjern utmark. Vannkraftverkene ligger tradisjonelt i trange daler og 

fjordarmer. De får sin vanntilførsel fra fjellplatåene innenfor, for eksempel Hardangervidda. Det er 

på slike steder den norske eiendomsstrukturen ofte har basert seg på felles ordninger mellom 

eiendommer og bruk, både i form av realsameier og allmenninger. Likeledes vil deres satsing på 

vindkraftverk få en tilsvarende plassering i utmarksområder. 

 

 
Geografisk beliggenhet, Smøla. 

 

 

3.2. Kort om Statkraft27

Statkraft SF er Norges største produsent av elektrisk kraft. Egen produksjonskapasitet er om lag 

42Twh årlig og utgjør i omtrent 1/3 av vannkraftproduksjonen i Norge. Hele konsernet har ca 2500 

ansatte og er landets største landbaserte skattyter. 

 

I løpet av de senere årene har forbruket av elektrisk kraft vært høyere enn produksjonen i Norge. 

Regjeringen har ønske om satsing på vindkraft og vannbåren varme. Statkraft har siden 1997 kartlagt 

vindressurser i store deler av landet, for å finne de mest velegnede stedene for vindkraftetablering. 

Vindkraft er miljøvennlig og reversibel, ved at det ikke forekommer utslipp i verken luft eller jord. I 

tillegg er det mulig å fjerne det meste av anleggene ved utløpt konsesjonstid, uten at det blir store 

spor i naturen. 

                                                 
27 Fremstilingen er hentet fra www.statkraft.no 
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Et grunnleggende krav til lokalisering av en vindpark er sterke og stabile vinder. Ved vurdering av 

plasseringen er det også lagt vekt på å holde avstand til bosetning. I tillegg er det viktig og gunstig 

med lett adkomst og nærhet til eksisterende kraftledningsnett. Det aktuelle området i Smøla 

kommune tilfredsstiller disse kravene. Statkraft har fått konsesjon av Olje- og energidepartementet til 

én vindpark i 25 år på Smøla. 

 

3.3. Omfanget av utbyggingen 

Vindparken ligger sørøst for tettstedet Dyrnes og er et flatt og åpent terreng. Høydenivået varierer 

mellom 10 og 40 meter over havet. Alle vindmøllene er plassert langs høydedrag i terrenget. 

Vindmølleparken er planlagt utbygd, hvorav den første består av 20 vindmøller i to rekker, mens 

andre byggetrinn består av inntil 55 møller i fire rekker. En slik oppdeling i to byggtrinn har 

utgangspunkt i to årsaker. Den første er at man vil ha en prøveperiode med en del av vindmøllene før 

alle bygges. Dette er begrunnet ut i fra hensynet til sikkerhet for eiernes lønnsomhetskrav. Det er 

viktig å forvisse seg om at vindmøllene fungerer slik produsenten garanterer. Videre er det ulike 

investorer med i bildet, alle fra Nederland. Vindparken vil ha to ulike eierkonstellasjoner, hvorav 

Smøla Vind AS eier trinn 1, mens et annet selskap bidrar til trinn 2. Økonomiske hensyn har vært 

svært sentrale i denne prosessen. 

 

Innbyrdes avstand mellom møllene i hver rekke varierer mellom 240 og 350 meter. Avstanden 

mellom rekkene er 700 – 1000 meter. Det er opparbeidet veiforbindelse fram til alle møllene med 

felles adkomst fra riksveg 669 ved Litlnesvatnet. Det er lagt jordkabler i veiene fram til 

transformatorstasjonen som er sentralt plassert i vindparken. Her er det også et servicebygg i 

tilknytning. Fra transformatorstasjonen er det fremført en ny 132kV kraftledning parallelt med 

eksisterende veier fram til Rangnes, hvor den kobles inn på eksisterende ledning. For byggetrinn to 

blir det bygget ny luftledning og lagt sjøkabel videre over til fastlandet i Tustna kommune. En del 

eksisterende ledninger vil dermed bli revet og fjernet. 
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Vindparken Trinn 1 Trinn2 Totalt 
Antall vindmøller 20 55 75 
Samlet installasjon 40 MW 110 MW 150 MW 
Årlig produksjon 120 GWh 330 GWh 450 GWh 
Båndlagt areal 4,3 km2 13,8 km2 18,1 km2

Direkte arealbehov 95 daa 265 daa 360 daa 
Interne veier 8 km 18 km 26 km 
132kV kraftlinje i luft 11,5 km 7 km 18,5 km 
132kV kraftlinje i kabel 1,5 km 9 km 10,5 km 

Tabell 3: Tekniske data om Smøla vindpark. 

 
Vindmøllene: 
Navhøyde 70 m 
Rotordiameter 76 m 
Nominell effekt 2 MW 
 
Som tidligere nevnt har Statkraft SF fått konsesjon for vindparken på Smøla i 25 år. Vindmøllene har 

i følge leverandøren Bonus fra Danmark en levetid på 25 år. Etter denne perioden må de rives eller 

eventuelt skiftes ut med nye. Det er derfor funnet naturlig å gi konsesjon begrenset oppad til denne 

tidsavgrensningen. Som en følge av denne periodiseringen har man i Statkraft ikke funnet det 

hensiktsmessig å kjøpe selve grunnen som er nødvendig for stabil kraftproduksjon. Dersom Statkraft 

SF ene og alene hadde stått for utbyggingen, ville man sørget for fullstendig finansiering internt i 

konsernet. Med en slik ordning ville det mest sannsynlig bare være nødvendig med en 

bruksrettsklausulering av området. Man må forestille seg en slags utleie av grunnen for tidsperioden, 

og derfor har man alt på det rene i henhold til delingsloven, ved at det er matrikulerte festeparseller. I 

dette tilfelle er det utenlandske investorer med i prosessen, og de har basert planene sine på 

lånefinansiering. Dermed er man avhengig av eget grunnboksblad som sikkerhet for lånegiver. Siden 

vindmølleparken har konsesjon for 25 år, ble det vurdert som mest rasjonelt å inngå festeavtaler for 

denne tidsperioden. Grunneierne kan også disponere området slik som de selv ønsker. Den eneste 

fremlagte begrensingen er forbud mot skogplanting, da dette kan svekke vindforholdene. 

 

Nedenfor vises et oversiktskart over alle de parsellene som var nødvendig for å etablere byggetrinn 

1. Vinden kommer som oftest i fra vest på Smøla. Derfor var det hensiktsmessig med en 

beslagleggelse av 500 meter buffersone utenfor den vestligste rekken med vindmøller. På østsiden 

fant man bufferavstanden tilstrekkelig med 100 meter. Årsaken til vindparkens eiendomsstruktur kan 

tilbakeføres til dette hensynet. På hver side i østlig og vestlig retning av området til byggtrinn 1 er 

omtrentlige yttergrenser for byggetrinn 2 skissert. Kartet er laget kun for oversikt og illustrasjon, slik 

at eiendomsgrensene ikke er tillagt noen juridisk virkning.  
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3.4. Gjennomføringen av det praktiske arbeidet. 

Områdene som vindmølleparken legger beslag på er relativt store i utstrekning. For å minimere 

kostnadene i forbindelse med gjennomføring av kartforretninger etter delingsloven, ble vi to 

studentene engasjert til dette arbeidet. I følge delingsloven § 5-2 første ledd, andre punktum, 

fastsetter kommunestyret størrelsen på gebyret selv. Et anslag etter Smøla kommune sine satser, viste 

at beløpet som rekvirenten Statkraft SF måtte betale var i overkant av 3 millioner kroner. En av 

bestemmelsene i tilknytning til gebyrsatsene åpnet for at sterkt urimelige kostnader kunne avtales 

særskilt. I dette tilfellet avtalte Smøla kommune og Statkraft SF at rekvirenten stilte mannskaper til 

disposisjon for en del oppgaver: 

 

1. påvisning og rekonstruksjon av grensene for festeparsellene i marka 

2. innkalling til og avvikling / gjennomføring av kartforretninger 

3. utarbeidelse av målebrev.  

 

Prisen for det resterende arbeidet med utsendelse av kartforretningsprotokoll til partene for eventuell 

klage og tinglysning av målebrevene, ble fastsatt til 200 000 kroner. For Statkraft ble det en 

besparelse på minst 2 millioner kroner – i forhold til om kommunen skulle utført det hele selv. 

Samtidig ble hele prosessen avviklet raskt, ved at arbeidet ble utført uavhengig av kommunens 

alminnelige begrensninger i form av hensynet til andre presserende og forefallende oppgaver. 

 

For denne oppgaven er det hovedsakelig mest interesse knyttet ved tildelingen av registernummer og 

registreringen av festeparsellene i GAB og Grunnboka. Siden dette hovedsakelig foregikk i en 

avsluttende fase, kan det likevel være nyttig med noe innføring i det innledende arbeidet. Allerede 

ved innkallingen til kartforretningene i juni 2003, oppstod det undring og forbauselse når blanketten 

til de fire jordsameiene skulle fylles ut. For hvert av de fem jordsameiene var eierkonstellasjonene 

fordelt etter antall andelshavende eiendommer, slik som vist i Tabell 4 nedenfor. 

 
Gnr. Ant. andelsh. Bnr Hvilke Bnr. Type 

36 11 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,24 Engårds 
39 22 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,21,(26,30),28,29,31,32 Engårds 

40 og 41 14 Gnr. 40: (1,5),2,3,4,6,7  Gnr. 41: 1,2 Flergårds
44 og 46 5 Gnr. 44: 1,2   Gnr. 46: 1,2,3   Flergårds

44 5 3,4,5,6,7 Engårds 
Tabell 4 : Jordsameier innenfor Smøla vindpark, fordelt etter andelshavende eiendommer. 
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Verdt å merke seg er at noen av de andelshavende eiendommene for to av jordsameiene også i seg 

selv er jordsameie. Helt konkret gjelder det engårdssameiet gnr. 39 og flergårdssameiet gnr. 40 og 

41. I Tabell 4 er denne situasjonen fremhevet ved at bruksnumrene 1 og 5 er satt inn i en parentes. 

Rettstilstanden ender seg ikke av den grunn, men for registreringens del oppstår ytterligere 

utfordringer.  
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Flergårdssameiet gnr. 40, bnr. (1,5),2,3,4,6,7 gnr. 41 bnr. 1,
0/5 

meiet 
r. 1, 5 

40/2 40/3 40/4 40/6 40/7 41/1 41/2 

se over andelhavende eiendommer i sameie på Smøla.  

elve fordelingen av registernummer, et annet og mer komplisert element oppstår i 

 med fradelingen. Etter gjeldende rett og praksis, jf Hegstad (2003:311), heter det seg at 

å registreres på hver og en andelshavende eiendom. Situasjoner der en eller flere av de 

de eiendommene selv er et jordsameie, har blitt viet liten eller ingen omtale i litteraturen. 

blir man nødt til å registrere fradelingen av festeparsell på et nivå videre, nemlig på de 

ksnumrene. Ved å ta i bruk en slik omvei vil helt klart mye av sammenhengen i de 

gistrene i det minste bli enda mer uklare. Tilfeller kan fort oppstå der man kan bli i tvil 

en eiendom parsellen er fradelt. Tross alt har ikke jordsameiet med andel noe eget 

lad. For at dette skal bli entydig, har tinglysingsmyndigheten og matrikkelføreren, og 

ppmålingsmyndigheten i dette tilfellet, et betydelig ansvar for kvaliteten. En sak er at de 

en i det tidspunkt opplysningene føres, men de skal også senere kunne tolkes entydig av 

 dagens lovverk ikke har noen formell praktisering vedrørende registrering av 

, og heller ingen hensiktsmessig praktisk metode, så er mulighetene store for at 

kvalitet forringes.  

forretningene var avholdt og grensene godtatt av partene, dvs. grunneiere og naboer, så 

v for festeparsellene utarbeidet. Utformingen av målebrevene danner utgangspunkt for 

nye festeparsellene tildeles registernummer i grunnboka. Konkret hvordan resultatet av 

rt, vises i vedlagte kopier av målebrevene til alle fem parsellene som er opprettet fra 

e. Hver parsell har fått tildelt sitt eget festenummer under vedkommende jordsameie. 
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Jordsameiet er da identifisert med alle de andelshavende eiendommene. Registerbetegnelsene ble 

endelig utformet slik som vist i Tabell 5: 

 
Teig nr. Gnr. Bnr. Fnr. 

11 36 1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,24 1 
13 39 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,21,(26,30),28,29,31,32 1 
22 40 (1,5),2,3,4,6,7 1 
 41 1,2  

25 44 1,2 1 
 46 1,2,3  

26 44 3,4,5 1 
 Tabell 5 : Registernummer for festeparseller i jordsameier i Smøla vindpark.  

 
Teignumrene refererer seg til intern benevnelse i Statkraft sin planlegging av eiendomsstrukturen. 

Nummeret er kun tatt med for å vise faktisk benevning av selve polygonet som trengs for feste-

parsellene for matrikulering.  

 

Som Tabell 5 viser, er ikke dette noen enkel registerbetegnelse å håndtere rent praktisk. Hele 

problemstillingen angående registrering av jordsameier kommer klart til syne ved dette eksemplet. 

For aktører, både eksperter og mer utenforstående, som har behov for entydig og klar informasjon 

raskt og effektivt, vil dette trolig fremstå som en stor hindring. For det første må man ha helt klart for 

seg hvordan jordsameier er bygd opp strukturmessig. Videre trengs å vite alle eiendommer som har 

andel i sameiet. Særlig det siste er ikke alltid like enkelt. I denne saken hadde både saksbehandlere i 

Statkraft SF og Smøla kommune gjort grundige undersøkelser. Teig nummer 25, flergårdssameiet 

mellom gnr. 44 og 46 var til og med gjenstand for sak om rettsutgreiing for Nordmøre 

jordskifterett.28 Saken var krevd rett og slett for å avklare rettighetsforhold mellom de andelshavende 

eiendommene i sameiet. Prinsipalt ble saken krevd som et ledd for å finne riktig fordeling blant 

eierne, som grunnlag for utbetaling av erstatning ved vindkraftutbyggingen.  

 

I dette tilfellet var saken svært godt undersøkt, slik at man med rimelig god sikkerhet kan forvisse 

seg om at ingen andelshavende eiendommer har blitt glemt. Rettsforholdene har blitt grundig 

bekreftet, både via gjennomgang av offentlige registre og tilgjengelige dokumenter. Samtidig har 

man hatt omfattende samtaler og drøftinger med grunneierne, både på tomannshånd og i fellesmøter. 

Denne forberedelsen er svært gunstig, slik at det ikke ble noen dramatikk eller store uklarheter 

                                                 
28 Sak 15/2001 – 15.30 – Råket og Båtneset 
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forbundet med opprettelsen av registernumrene for festeparsellene. De største farene for å ikke få 

med alle berettigede eiere i jordsameiet kunne betraktes som eliminert.  

 

Slett ikke alltid har man slike store ressurser til disposisjon, som når Norges største skattyter 

Statkraft bidrar med hjelp. I andre tilfeller er det enkeltpersoner eller mindre miljøer som skal stå for 

tilsvarende arbeid. Jordsameier befinner seg ofte i strøk der befolkningstettheten er lav, ofte betegnet 

som ”små kommuner” – i hvert fall etter folketall. Dermed er det gjerne oppmålingsmyndigheten her 

som innehar kompetansen for utføring av slikt arbeid, ved at festeparseller eller jordsameier skal 

matrikuleres. Fagmiljøet kan være lite, slik at kompetansen ofte ikke strekker til. Særlig kan dette 

gjelde på det mer tingsrettslige planet. I stillinger landet rundt med arbeidsoppgaver med 

administrasjon av delingssaker, oppmåling og matrikulering, er det gjerne en landmåler som er 

ansatt. Vedkommende kan da komme opp i uvante eller fremmede problemstillinger og vil heller 

ikke være klar over konsekvensene av tiltak i forbindelse med spesielle rettsforhold. Under slike 

omstendigheter vil man ofte møte matrikulært arbeid med jordsameier, noe som kan medføre 

usikkerhet også forbundet til saksbehandleren.  

 

Blant mange mulige oppfatninger og hendelser fra oppmålingsmyndighetenes arbeide, kan det finnes 

mange parallelle sammenligningsgrunnlag til denne problemstillingen. Jordskifterettsleder ved Nedre 

Buskerud jordskifterett, Knut Klev peker spesielt på oppmålingsmyndighetenes tingsrettslige 

håndtering av saker hvor eiendommer grenser til eller ut i vann eller sjø. I mange tilfeller fore-

kommer en skylddeling i forkant som beskriver grenseforløpet både verbalt og visuelt ved en skisse. 

Noen ganger har man også båndmål mellom grensepunkter. I etterkant har man mange steder 

gjennomført kartforretninger og målt inn grensepunkter i landsnettet. Det har også vært viktig å 

tilstrebe et lukket polygon, blant annet for å kunne beregne et eksakt areal. Til tross for at skyld-

delinger, skjøter og andre relevante dokumenter tilsier at grensen følger vannkanten, marbakken eller 

hva det måtte være, så har vanlig praksis vært å måle inn et areal på land. Målebrevet har da indikert 

at eiendommen kun har herredømme på land, noe som gir et feilaktig faktum overfor tredjemann. 

Svært mange eiendommer har blitt målt og definert slik, selv om det er i strid med tidligere 

dokumenter. Vannstanden er praktisk sett umulig å bestemme konstant, fordi endringer forekommer 

ofte. Likeledes utgjør vannkanten mange ubestemmelige formasjoner, slik at minste motstands vei 

kan virke svært fristende. Motivet for dette kan være så mangt: Sedvane, makelighet og eventuelt 

misforstått press fra Statens kartverk om at man må ha lukkede polygoner og flater for ajourhold av 

digitalt eiendomskartverk. Eller kan det være mangel på en sterk og solid fagpolitisk ledelse innen 

eiendomsfag? Slik at man ikke har noen til å være i fremste rekke med klare rutiner og instrukser til 
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kommunene? Blant parter i saker hos nedre Buskerud jordskifterett, har denne feilaktige tolkningen 

av grenseforløpet i de senere år vært en mangfoldig kjerne til uenighet og tvist om eiendomsgrenser. 

 

3.5. Gjennomgang av målebrev for festeparsell av gnr. 39 

Som et eksempel på hvordan festeparseller avledet fra et jordsameie kommer frem, er det 

hensiktsmessig å gå gjennom ett av målebrevene som ble utarbeidet. Målebrevene er per 1. 

september 2004 ikke tinglyst, men utkastet som gjengis i denne oppgaven er identisk med det som 

skal registreres i GAB. Selve festegrunnen er matrikulært opprettet ved midlertidig forretning, 

dermed er ikke tinglysing av målebrevet nødvendig, jf delingsloven § 4-2. Parsellen som er utvalgt 

har det registernummeret som innehar flest andelshavende eiendommer, nemlig engardssameiet for 

gnr. 39. Blant naboparsellene finnes både engardssameiet fra gnr. 36 og flergardssameiet fra gnr. 40 

og 41. Målebrevskartet viser klart og tydelig hvordan registerbetegnelsene må bli utformet for at alle 

eiendommene med andel skal komme frem. Hvert bruksnummer må refereres umiddelbart etter sine 

respektive gårdsnummer, separert med komma. Festenummer benevnes helt til slutt, etter både 

gårdsnummer og bruksnummer.  

 

Når det gjelder selve betegnelsen på formularet til målebrevet, så har ikke utvikleren av 

programvaren brukt til utarbeidelsen tatt hensyn til benevning av jordsameier. Derfor ble det under 

rubrikken for bruksnummer kun nevnt to av de andelshavende eiendommene og i tillegg tilføyelsen 

”m.fl.”. For å finne alle de aktuelle bruksnumrene må man i stedet gå til målebrevets forside eller 

direkte inn på kartdelen. Den som utarbeider målebrevet står derfor overfor en utfordring når det 

gjelder å få vist klart frem alle andelshavende eiendommer. Ved å vise frem kun et lite utvalg av 

bruknumrene i formularet, kan det oppstå både tvil og misvisning dersom vedkommende som bruker 

målebrevet ikke er svært bevisst på dette. 

 

Ved nærmere studering av målebrevene og registerbetegnelsene spesielt, oppdager man fort at det 

hele er noe uoversiktlig. Særlig denne delen kan tale til gunst for opprettelse av en egen nummerserie 

for jordsameier. Da vil man åpenbart få et langt mer oversiktlig og ryddig visuelt inntrykk av 

eiendommens struktur. Derimot vil man miste en del av detaljinformasjonen som metoden i det 

vedlagte målebrevet viser. Begge de to motstridende argumentene er blant de viktigste hensynene å 

ivareta. Likevel vil det være svært vanskelig å tilfredsstille begge behovene, noe man har tatt 

konsekvensen av i NOU 1991:1, side 195, og anbefalt at man ikke oppretter egen nummerserie for 

jordsameier. I stedet har detaljene omkring synliggjøring av hvilke eiendommer som har andel blitt 

vektet tyngst.  
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4. Avslutning 
 
Behovene for eiendomsinformasjon vil alltid være tilstede, både innen sterkt tilknyttede faggrupper 

og for andre brukere generelt. Hvordan eiendomsinformasjonen vil være tilgjengelig avhenger i stor 

grad av hva brukerne ønsker og har bruk for. I svært mange tilfeller har vi i dag et system for lagring 

og distribusjon av eiendomsinformasjon som fungerer, men det er også rom for forbedringer. 

Hensikten med dette litteraturstudiet har vært å sette fokus på en av svakhetene som matrikkelen 

opererer med. Studiet har ikke basert seg på noen empiriske undersøkelser, men er i sin helhet blitt 

bygget opp omkring anerkjent og mye anvendt litteratur når det gjelder eiendomsregistrering. 

 

Selv om den tidligere ordningen med skyldsetting offisielt forsvant med delingslovens inntreden i 

1980, har ennå ikke alle tilfeller blitt tilfredsstillende ivaretatt. Normalt er eiendomsenhetene i dag 

registrert to steder, både i Grunnboka og i GAB, men uten direkte kobling til kartdata. Fenomenet 

med jordsameier er i sin helhet et resultat av garddelinga på 16-, 17- og 1800 tallet, hvor dette var en 

praktisk og hensiktsmessig løsning. Man fant metoden som det mest naturlige ved å dele opp garden 

etter verdi i skyld, mens man hadde tilsvarende andel av godene i det felles jordsameiet. Tidligere 

hadde man heller ikke noe behov for kart, helt til utviklingen presset frem behovet for kartlegging. 

Derfor har man selv i dag liten oversikt over omfanget med jordsameier. Dagens matrikkel har 

foreløpig ikke klart å finne en smidig overgang fra skyldsettingen for denne typen områder. Relativt 

ofte oppstår det uklarheter omkring flere typer spørsmål, blant annet er det ikke alltid like klart hvem 

som har rettmessig hjemmel til sameiet. Vanskeligheter kan også oppstå ved alminnelige 

matrikulære oppgaver, som fradeling av parseller og etablering av heftelser eller servitutter direkte 

på sameiet. 

 

Hegstad (2003:366) oppsummerer hovedoppgavene til et eiendomsregister slik: 

 trygge rettigheter 

 danne formaliserte eiendommer 

 redusere transaksjonskostnader 

 påvirke, styre og kontrollere arealbruk, miljøutvikling og eiendomsforhold 

 synliggjøre den faktiske fordelingen av arealressurser og fast eiendom i et samfunn til enhver 

tid. 

 

Det norske eiendomsregisteret består i dag av to deler, Grunnboka og GAB, som til en viss grad 

supplerer hverandre; Grunnboka som et rettsvernregister, mens GAB inneholder detaljinformasjon. I 
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Utvalget bak NOU 1999:1, side 80, ser for seg at den nye matrikkelen skal ha en slik kvalitet og 

fullstendighet at det ikke vil være nødvendig å konferere andre kilder. Den nye matrikkelen er også i 

motsetning til GAB, forventet å skulle bli tilknyttet digitalt eiendomskartverk (DEK). Dersom dette 

skal bli tilfelle vil et løft i forbindelse med registrering av jordsameiene med tilhørende rettigheter, 

være av helt avgjørende betydning. Lovforslaget til den nye lov om eiendomsregistrering skisserer 

jordsameier som en ny registerenhet, men likevel har ikke utvalget maktet å finne den optimale 

løsningen. Man har endt opp med et valg mellom ivaretakelse av detaljene med å benevne alle 

andelshavende eiendommer, eller en forenkling som langt på vei gir slipp på dette ved en egen 

nummerserie. Likeledes står man overfor et valg om man skal opprette eget grunnboksblad for 

sameiet eller kun registrere det i matrikkelen. Mye taler for at det kun blir en registrering i 

matrikkelen, slik at konkret detaljinformasjon lettere skal kunne knyttes direkte til jordsameiet. 
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