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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 eksempelsaken 

Denne eksempelsaken har sin konkrete bakgrunn i fradeling og salg av Rebne Statskog i Vestre Slidre 

kommune som et ledd i «arronderingssalget» i Statskog. 

Flere eksisterende festegrunner, hvorav noen er framfestet, inngår i den fradelte eiendommen. Kommunen 

har registrert deler av fradelingen i matrikkelen, men saken har stoppet opp i påvente av avklaring av korrekt 

prosedyre, eiendomsfaglig og teknisk, for å fullføre registreringen. (Dette var status pr. februar 2015.) 

For de festegrunner som skal inngå i den fradelte eiendommen, så vil hele arealet for festegrunnene inngå i 

den nye grunneiendommen, dvs. at splitting av festegrunn ikke er et tema i denne eksempelsaken.  
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2 OVERSIKT OVER EKSEMPELSAKEN 

 

Rebne statsskog i Vestre Slidre (543-80/2) er solgt i to faser i 2012 og 2014 som en del av 
arronderingssalget i Statskog. Eierskifte er tinglyst i mai 2015. 

80/24 er fradelt (fra 80/2) og solgt til Valdres komm. Renovasjon (VKR).  

80/24 skal også omfatte arealene for Fnr 2, 7, 9, 11, 12 og 13. Fnr 11, 12, og 13 er framfester under Fnr 7. 
Fnr 2 og 9 festes av VKR mens Fnr 7 festes av Rogndokken industrianlegg (RI). Fnr 2 og 9 skal utgå mens Fnr 
7 med framfestene 11, 12 og 13 skal bestå. 80/24 er registrert i matrikkelen som vist med lys blå skravur i 
ill. foran, dvs. at festegrunnene pr. dato ikke er «behandlet» i matrikkelen.  

(Fnr 1 er ikke berørt av fradelingen av 80/24.) 

Tinglyste grunneiere og festere er i dag som følger: (Se beskrivelse under tabellen.) 

Mnr Tinglyst Hjemmelshaver Fester Framfester Merknad 

80/2 Ja (H) Statskog - - Solgt 

80/24 Nei Bare registrert/fradelt i 
matrikkelen. 

- - Solgt til VKR. Omfatter også Fnr 2, 
7, 9, 11, 12 og 13. 

80/2/2 Ja (F) Statskog 1/1 

Haugli Nils Harald 1/1 1) 

VKR - Solgt til VKR. Fnr skal utgå. 

80/2/9 Ja (F) Statskog VKR - Solgt til VKR. Fnr skal utgå. 

80/2/1 Ja (F) Statskog FS - Er ikke berørt av fradelingen. 

80/2/7 Ja (F) Statskog RI - Solgt til VKR. Fnr skal bestå. 

80/2/11 Ja (F1) Statskog RI VJMK Framfeste under 80/2/7 

80/2/12 Ja Statskog   Framfeste under 80/2/7 

13 
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Mnr Tinglyst Hjemmelshaver Fester Framfester Merknad 

80/2/13 Ja Statskog   Framfeste under 80/2/7 
 

FS = Fagernes Skytterlag, RI = Rogndokken Industrianlegg, VJMK = Valdres Jern- og metallforretn Kleve, VKR = Valdres 
Komm. Renovasjon 

1) 80/2/2 er festet både på 80/2 og 80/1 iflg. Matrikkelen. (80/1 eies av Haugli Nils Harald). 

3 HÅNDTERING AV FRADELING AV AREAL HVOR DET INNGÅR FESTEGRUNN 

3.1 Generelt 

Ved søknad om fradeling av areal som omfatter festegrunn er det viktig/avgjørende at søker klargjør hva 
som skal skje med berørte fester, dvs. om arealet for en festegrunn også skal inngå i den nye eiendommen 
og om festegrunnen skal utgå eller bestå. Dette må angis spesifikt for hver enkelt festegrunn som er berørt.  

Det beste er at alle forhold vedrørende håndtering av eksisterende festegrunner av avklart i forbindelse 
med behandling av bygge-/delesøknaden. Senest ved matrikkelføring må dette være klargjort. Dersom det 
er tvil om slike forhold skal matrikkelfører avvise kravet om matrikkelføring. 

Tilsvarende må man ved tinglysing notere i skjøte hva som skal skje med festene og hva som skal skje med 
tilhørende heftelser og servitutter. (Se punkt 5.) 

 

3.2 Håndtering av framfester 

I matrikkelen er det ikke lagt til rette for å registrere framfester, dvs. det er ikke mulig å registrere en ny 
festegrunn med utgangspunkt i en eksisterende festegrunn i matrikkelen. Nye framfester kan derfor nå 
bare registreres/håndteres i grunnboken. 

I utgangspunktet kan framfester behandles på to måter ved fradeling som i dette tilfellet: 

Alt. 1: Framfestene gjøres om til fester: Festegrunn 80/2/7 opprettes som ny grunneiendom (80/n) med 
brukstilfelle ‘Opprett grunneiendom fra festegrunn’. Deretter ommatrikuleres festegrunnene 80/2/11, 
80/2/12 og 80/2/13 til festegrunner på den nye grunneiendommen, 80 /n/m hvor m kan være 1-4, 
alternativt 7, 11, 12 og 13 for å unngå feil/misforståelser. 

Alt. 2: Framfestene beholdes: Festegrunn 80/2/7, 11, 12 og 13 omnummereres alle til 80/24/m hvor m kan 
være 1-4, alternativt 7, 11, 12 og 13 for å unngå feil/misforståelser. 

Avhengig av innholdet i eksisterende festekontrakter og heftelser på eksisterende festegrunn kan alt. 1 
være vanskelig/omfattende å gjennomføre i praksis. 

Alt. 2 er vesentlig enklere å gjennomføre i praksis siden det her bare er nødvendig med endringer i 
matrikkelen, og Statskog ønsker å benytte alt. 2. 

4 PROSESS FOR FERDIGSTILLING AV FRADELINGEN I MATRIKKELEN 

Eksiterende registrering av 80/24 i matrikkelen kan bestå, dvs. det er ikke behov for å reversere eller endre 
på noe av det som allerede er registrert 

4.1 Omnummerer festegrunner som skal bestå 

Festegrunnene 80/2/2, 7, 9, 11, 12 og 13 skal bestå og må omnummereres siden de skal inngå i den 
nye/fradelte grunneiendommen 80/24. 
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Nye Fnr kan være 80/24/1-6, alternativt benyttes eksisterende Fnr (2, 7, 9, 11, 12 og 13) for å unngå 
feil/misforståelser. 

Omnummerering utføres for en matrikkelenhet om gangen med brukstilfelle Omnummerer eksist. 
matrikkelenhet. 

4.2 «Slett» festegrunner som skal utgå (Settes til utgått) 

Matrikkelenheter som skal utgå slettes ikke fysisk i matrikkelen men settes til utgått («historisk»). 

Trinn 1: Slett geometri for festegrunn 80/24/2 og 80/24/9. 

En matrikkelenhet som skal settes til utgått må være uten geometri.  

Sletting av geometri gjøres for en matrikkelenhet om gangen med brukstilfelle Kvalitetsheving for eksist. 
matrikkelenhet. 

 Velg å slette teigen (egen kommando) og velg at arealet skal overtas av 80/24.  

 Velg forretningstype Oppmålingsforretning med samme forretningsdato som for registrering av 
80/24. 

 Oppdater endringene i matrikkelen. 

Festegrunnene er nå uten geometri i matrikkelen, men er fortsatt bestående. (Bestående = Ja) 

Trinn 2: Sett festegrunn 80/24/2 og 80/24/9 til utgått. 

Dette utføres for en matrikkelenhet om gangen med brukstilfelle Matrikkelenhet utgår. 

Festegrunnene er nå satt til utgått i matrikkelen. (Bestående = Nei.) 

Trinn 3: Send melding til tinglysing om utgåtte festegrunner 80/24/2 og 80/24/9 

Utføres for en matrikkelenhet om gangen med brukstilfelle Melding til tinglysing. 

Festegrunnene er fortsatt tinglyst (Tinglyst = Ja). Når de er slettet i grunnboken vil egenskap Tinglyst bli 
automatisk satt til Nei i matrikkelen. 
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4.3 Resultat 

I denne konkrete saken er endringene/registreringene i matrikkelen gjennomført som beskrevet i pkt. 4. Den 

nye situasjonen i matrikkelen er vist i ill. nedenfor. Her ser vi at Fnr 2 og 9 er fjernet mens Fnr 7, 11, 12 og 

13 har fått endret Bnr fra 2 til 24. 

 

5 KORT OM PROSESS FOR TINGLYSING AV SKJØTER OG SLETTING AV 

FESTEKONTRAKTER OG FESTEGRUNN I GRUNNBOKEN 

Skjøter for 80/2 og 80/24 sendes til tinglysing. Det må noteres i skjøte hva som skal skje med festene og hva 
som skal skje med tilhørende heftelser og servitutter. 

Se nærmere detaljer om dette i ‘Rundskriv for tinglysingen’ på Kartverkets hjemmeside kap. 11. Innløse 
festerett, Problemstilling 1. Problemstilling 5 kan også være relevant. 

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

OBS: Det er viktig å forholde seg til/alltid sjekke nettutgaven på grunn av at dette dokumentet oppdateres 
kontinuerlig (etter møter i Faggruppen i Kartverket). 

Tinglysingen sletter festekontraktene for 80/24/2 og 9 og setter disse til utgått. Eventuelle heftelser 
og/eller servitutter som skal videreføres registreres på 80/24. 

Skjøte (ny hjemmelshaver) tinglyses på 80/2 og 80/24. 

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

