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1 INNLEDNING 

1.1 Generelt om eksempelsakene 

Eksempelsakene er først og fremst en dokumentasjon av hvordan en konkret sak i SIM-prosjektet foreslås 

løst. Eksempelsakene er valgt ut for å beskrive arbeidsløyper for hyppig forekommende sakstyper i SIM-

prosjektet. 

Beskrivelsen er godkjent av prosjektets juridiske faggruppe basert på denne konkrete saken. Faggruppen har 

påpekt at ingen saker er helt like og at sakene i prosjektet i utgangspunktet må vurderes på selvstendig 

grunnlag. 

Eksempelsakene vil inneholde mange relevante henvisninger til lov/forskrift/veiledere og vil derfor være til 

stor hjelp for saksbehandlere i SIM-prosjektet. 

Prosjektledergruppen mener at disse eksempelsakene vil ha stor nytteverdi utover selve SIM-prosjektet og 

har derfor valgt å gjøre disse tilgjengelig via Statskog sine hjemmesider. 

1.2 Bakgrunn for denne eksempelsaken 

Denne eksempelsaken har sin konkrete bakgrunn i tre festegrunner i Nordre Land (538 - 148/1/9, 10 og 11) 

som er registrert som punktfester i matrikkelen, og som Statskog ønsker å få "gjort om" til arealfester ifm. 

med nye eiere. Underveis i SIM-prosjektet har det dukket opp flere analoge tilfeller. 

Tilfellene fra Nordre Land viste seg å være feilregistreringer, dvs. at disse kan rettes i matrikkelen ved krav 

om retting etter matrikkellovens § 26 (med nødvendig dokumentasjon). I denne eksempelsaken drøftes også 

retting motsatt vei, dvs. fra Arealfeste til Punktfeste. 

 

Alle de tre festegrunnene i nordre Land ble opprettet som grunneiendommer høsten 2014. Kartutsnittet over 

viser grunneiendom 538-148/8 som er opprettet fra festegrunn 538-148/1/9. Det er liten tvil om at dette 

tidligere var et arealfeste.  
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1.3 Retting og endring – To forskjellige problemstillinger 

Festegrunn har fra iverksetting av Delingsloven i 1980 kunne vært etablert og registrert som arealfester og 

punktfester. I og med at det bare er definert en eiendomstype (matrikkelenhetstype) for festegrunn, og fordi 

det har vært - og fortsatt er relativt lett å gjøre feil ved registrering av festegrunn i matrikkelen (i valg 

mellom arealfeste eller punktfeste), er det grunn til å anta at det er feil ved et betydelig antall festegrunner. 

Det kan forekomme feil begge veier, dvs. at arealfester kan være registrert som punktfester og punktfester 

kan være registrert som arealfester. 

I slike saker er det viktig og normalt avgjørende å vurdere og finne ut om en aktuell festegrunn faktisk er et 

arealfeste eller et punktfeste da det er vesentlig forskjell på retting av feilregistrert punktfeste til/fra arealfeste 

og endring/omgjøring av punktfeste til/fra arealfeste.  

Denne eksempelsaken omfatter retting av feilregistrert punktfeste til/fra arealfeste.  

Endring/omgjøring av punktfeste til/fra arealfeste behandles som egen eksempelsak (eks.sak 4b). 

Ferdigstilling av eks.sak 4b er utsatt i påvente av avgjørelse i «anke over tinglysingsnekting – 13/05054» 

datert 26. august 2013 til Borgarting lagmannsrett. Saksøker er Opplysningsvesenets fond og saksøkt er 

Statens kartverk, tinglysingen. 

 

Saken gjelder nekt av tinglysing av en fradelt grunneiendom i Lierne kommune, 1738-22/131. Hele arealet 

for 22/131 er fradelt festegrunn 22/3/24, dvs. at avgiver er 22/3 og 22/3/24. Hovedspørsmålet i saken gjelder 

hvorvidt det etter loven samt prinsipputtalelse fra Miljøverndepartementet datert 22.06.2012 kan 

innfortolkes et absolutt forbud mot å fradele areal fra festegrunn, uten først å innløse festekontrakten. 
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2 RETTING AV FEILREGISTRERT PUNKTFESTE TIL/FRA AREALFESTE 

2.1 Krav til dokumentasjon 

Hvis det kan dokumenteres at en festegrunn som er registrert som punktfeste alternativt arealfeste i 

matrikkelen faktisk er et arealfeste alternativt punktfeste så kan eier/fester kreve retting i matrikkelen (til det 

som er korrekt) etter Matrikkelloven § 26. 

I alle de tre aktuelle tilfellene i Nordre Land går det rel. klart fram av de tinglyste festekontraktene at dette 

reelt sett er arealfester, dvs. at registrering i matrikkelen som punktfeste for disse tre tilfellene er 

feilregistreringer. 

Gudbrandsdal skogforvaltning fester herved bort til Spåtind Høyfjellshotell A/S et ca. 

100 da stort areal i Torpa statsalmenning til hotell og virksomheter i tilknytning til 

dette. Festet gis på følgende vilkår: 

1. Festet gjelder i 60 år regnet fra 1. januar 1965 og siden med et års gjensidig 

oppsigelse. 

13. Grensebeskrivelse: Grensen for det festede areal følger mot syd almenningsgrensen i 

340 m regnet fra et pkt. 20 m opp fra Synnfjorden. Fra dette pkt. går grensen i rett 

vinkel 280 m mot nord, hvorfra grensen igjen går i rett vinkel mot vest til et pkt. 20 

m opp fra Synnfjorden. Herfra følger grensen i en avstand av 20 m fra fjorden tilbake 

til utgangspunktet i almenningens sydgrense. 

Sitat fra deler av tinglyst festekontrakt for festegrunn 538-148/1/9. 

 

Kopi av deler av tinglyst festekontrakt for festegrunn 538-148/1/10. 

 

Kopi av deler av tinglyst festekontrakt for festegrunn 538-148/1/11. 

Dokumentasjon for aktuell type festegrunn, i dette tilfellet arealfester, må legges ved krav om retting, og man 

bør henvise til de punkter i kontrakten som dokumenterer/beskriver at det er Arealfeste.  

De tre aktuelle Festegrunnene er registrert med Teig med Hjelpelinjer i form av en 8-kant med 

Hjelpelinjetype = Punktfeste. Et punktfeste fester ikke/omfatter ikke noe areal og det beregnes derfor heller 

ikke areal for teiger med Hjelpelinjetype = Punktfeste i matrikkelen. 

I tillegg til at teiggrenser for punktfeste skal være registrert med Hjelpelinjetype Punktfeste (PF), så skal 

punktfester være registrert med egenskap Punktfeste = Ja på selve festegrunnen, dvs. på selve 

eiendomsobjektet/matrikkelenheten. Punktfeste med korrekte egenskaper (som beskrevet) er vist i 

illustrasjonen nedenfor. (Her vises bare utvalgte egenskaper.) I dette tilfellet har eiendommen geometri. 

Eiendommen kan også være registrert uten geometri i matrikkelen, dvs. uten teig. 
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2.2 Retting av feil registrert Punktfeste til Arealfeste 

Et arealfeste som ved en feil er registrert som punktfeste vil være registrert med egenskap Punktfeste = Ja på 

selve eiendommen/matrikkelenheten. En slik festegrunn kan være registrert med geometri med teiggrenser 

og/eller hjelpelinjer eller være registrert uten geometri. 

Normalt vil arealfester, også når de ved en feil er registrert som punktfeste, være registrert med teiggrenser 

eller hjelpelinjer med en Hjelpelinjetype ulik Punktfeste (PF), normalt i form av en 8-kant.  

Rettingen i matrikkelen vil innebære å fjerne egenskap Punktfeste = Ja og eventuelt samtidig registrering av 

tilgjengelige/dokumenterte eksisterende grenser dersom dette også er tatt med i krav om retting. 

Krav om registrering av eksisterende eiendomsgrenser for festegrunnen kan sendes inn sammen med kravet 

om retting til arealfeste eller sendes inn senere. Som minimum må eiendomsgrensene da være tegnet inn på 

mest mulig detaljerte og oppdatert kart i passende målestokk (eks. 1:500 – 1:2000). Alternativt kan man 

sammen med fester måle/digitalisere grensene med håndholdt GPS. Både grunneier (her Statskog) og fester 

skal skrive under på denne type krav om retting. 

Dersom det ikke sendes med samtidig krav om retting/registrering av eksisterende eiendomsgrenser, må 

matrikkelfører endre Hjelpelinjetype fra Punktfeste (PF) til Fiktiv (FI) dersom det er benyttet slik hjelpelinje. 

Alle rettinger ifm. dette gjøres med brukstilfelle 'Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet'. 

2.3 Retting av feil registrert Arealfeste til Punktfeste 

På punktfester som ved en feil er registrert som arealfeste vil egenskap Punktfeste være satt til Nei 

(Punktfeste = Nei) på eiendomsobjektet/matrikkelenheten. En slik festegrunn kan være registrert med 

geometri med teiggrenser og/eller hjelpelinjer eller være registrert uten geometri. 

Ofte vil punktfester, også når de ved en feil er registrert som arealfeste, være registrert med Hjelpelinje, 

normalt i form av en 8-kant.  

Hjelpelinje på punktfester skal ha Hjelpelinjetype Punktfeste (PF), men vil ofte kunne ha egenskap Fiktiv 

(FI) eller en annen kode for Hjelpelinjetype. Dersom slike festegrunner har reelle teiggrenser, og det faktisk 

er et punktfeste, så må teiggrensene erstattes med hjelpelinje. 

Rettingen i matrikkelen vil innebære å registrere egenskap Punktfeste = Ja på 

eiendommen/matrikkelenheten, og - avhengig av den aktuelle situasjon for Teiggrense: 

 Registrere geometri i form av rep.punkt med hjelpelinje av type Punktfeste (PF) dersom geometri 

mangler. 

 Endre Hjelpelinjetype til Punktfeste (PF) dersom eiendommen er registrert med en annen 

Hjelpelinjetype eller dersom den er registrert med vanlig teiggrense. 

Alle rettinger ifm. dette gjøres med brukstilfelle 'Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet'. 


