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Innledning 

Statskog SF er landets største grunneier, med hjemmel til ca 1/5-del av fastlands-Norge. Det er følgelig 

naturlig at Statskog, sammen med Kartverket, tar ansvar for å få hevet kvaliteten på informasjonen i 

matrikkelen. SIM-prosjektet, som omfatter ca 30.000 objekter der Statskog SF er hjemmelshaver 

(eiendommer og stedfestede rettigheter), har som delmål å utvikle metodikk som kan gjenbrukes av 

andre.  

Denne veilederen er utarbeidet som støtte for saksbehandlere i Statskog i forbindelse med 

gjennomføring av prosjektet Statsgrunn i matrikkelen (SIM). SIM-prosjektet er et kvalitetshevingsprosjekt 

i samarbeid med Kartverket 

Problemstillingene som behandles i veilederen er delvis av generell karakter når det gjelder metodikk for 

kvalitetsheving av informasjon i matrikkelen, men tar også opp problemstillinger relatert til mer 

Statskog-spesifikke problemer og foretakets forhistorie. Veilederen behandler også spørsmål som 

springer ut av rettigheter i statsallmenningene, med hjemmel i fjelloven og seterforskriften. 

Veilederen inngår ikke som del av Kartverkets veiledningsmateriell, men er en dokumentasjon på 

hvordan ulike saker kan løses i SIM-prosjektet. Metodikken som er beskrevet er godkjent av prosjektets 

juridiske faggruppe, til bruk i SIM-prosjektet.  
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Endringslogg: 

09.11.2012: Lagt inn noen justeringer/presiseringer i kap. 1 Bakgrunn etter innspill fra Carl Libac i Statskog. Merket med lilla 
farge utkastet. 

16.01.2013: Lagt inn noen rettinger av skrivefeil samt noen presiseringer og tilføyelser. 

18.03.2013_v. 3.3: Lagt inn noen flere rettinger. De viktigste endringene gjelder avklaring av løsning/tiltak for eksiaterende 
seterretter som ikke er registrert i matrikkelen. Alle vesentlige endringer er markert.  

07.04.2013 – v. 3.4: 

Justering i beskrivelsen av ny hovedløsning vedr. registreing av eiere på seterretter som er registret som festegrunn og som ikke 
er tinglyst: Landbrukseiendommen registreres som aktuell fester samtidig som eventuelle personer som er registrert som aktuell 
fester fjernes settes til utgått fra samme dato.  

(Tidligere kom alternativet med at eksisterende personer bør settes til utgått til slutt, dvs. at sletting av disse var første 
alternativ. Denne ordlyden er rettet flere steder.) 

Punkt 4.2.3 Tilfelle 3: Setertomten er registrert med teig som bare er knyttet til landbrukseiendommen:  Forslag til løsning/tiltak 
er skrevet om pga. krav om oppmålingsforretning før registrering av eksist. festegrunn i matrikkelen. 

Punkt 5 Vurdering av løsning/tiltak for seterretter/-tomter som ikke er registrert i matrikkelen 

Punkt 5.2 Beskrivelse av alternativer som kan benyttes i dag for seterretter som ikke er reg. i matrikkelen, Alt. 1: Registrere 
bruksrettene som eksist. umatrikulert festegrunn: Problemstillingen vedr. krav om oppmålingsforretning tatt inn som eget 
punkt. 

Det er nå lagt til grunn at registrering av eksisterende seterretter krever oppmålingsforretning før de kan registreres som 
eksisterende festegrunn i matrikkelen. Dette innebærer en god del omskriving i flere kapitler, først og fremst i kap. 5, men også i 
kap. 2. 

03.06.2013 – v. 3.5:  

Hovedendringen er at det nå er tatt høyde for at Statskog etter avtale med kommunen kan utføre oppmålingsforretninger (på 
vegne av kommunen) ifm. med registrering av seteretter/-tomter som eksist. umatrikulert festegrunn i matrikkelen. Under 
forutsetning av at dette kan gjennomføres som kontorforretninger, helst uten krav fra parter om å være til stede, og at 
kommunes del av arbeidet ikke medfører for store kostnader, er det mulig å få registrert en god del uregistrerte seterretter som 
festegrunn sik som opprinnelig ønsket. 

Endringene berører i hovedsak kapitlene/punktene 2, 5.2.1 og 5.3. Alle vesentlige endringer/ny tekst er markert med vertikal 
strek i venstre marg. En avklaring gjenstår i kap. 4.2.3. 

14.06.2013 – v.3.6: 

Justering/tilpasning i punkt 4.2.3 (Tilfelle 3: Setertomten er registrert som en del av landbrukseiendommen, dvs. med teig som 
bare er koblet til matrikkelnr for landbrukseiendommen.) etter avklaring (i juridisk faggruppe 10.06.2013) om at i tilfeller der 
festegrunn ikke er registrert i matrikkelen må disse tilfellene behandles som at seterrettene ikke er registrert i matrikkelen, dvs. 
at registrering i matrikkelen i utgangspunktet krever oppmålingsforretning. 

Justering/retting av beskrivelse av løsning i punkt 4.2.4 (Tilfelle 4: Setertomten er registrert som selvstendig grunneiendom (med 
eget gnr/bnr) i matrikkelen og normalt tinglyst med tidligere eller nåværende eiere av landbrukseiendommen som hj.havere.) 

Justert vurderingen  vedr. problemstilling 2 (Vil registrering av setertomter som eksist. umatrikulert festegrunn i matrikkelen 
kreve oppmålingsforretning.) i punkt  5.2.1. Muligheten med å gjennomføre oppmålingsforretninger via kommunene er nå tatt 
med og vurdert. 

Kap. 2-Oppsummering er justert i forhold til rettingene over. 

(Avsnitt med vesentlige endringer er merket med strek i venstre mark som her.) 

18.06.2013 – v.3.61: 

Siste avsnitt på side 15 (punkt 4.2.4) er justert etter samtale med Einar Nordengen ved tinglysningen. Justeringen gjelder mulig 
behov for kommunen for å registrere matrikkelnr for landbrukseiendommen som kontaktinstans type KF eller K1. 

10.01-2014_v. 3.62 

Lagt inn nytt kapittel 'INNLEDNING' som beskriver eierskap til og bruk av dokumentet. 
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1 Bakgrunn  

Allmenningsretten innebærer at gårdsbruk i et bygdelag (eller annet avgrenset område) har 

bruksrettigheter i et større eller mindre utmarksområde (Allmenningen) uten eksklusiv eiendomsrett. 

Dette er en av Norges eldste rettsinstitusjoner med skrevne rettsregler tilbake til landslovene på tusen- 

og ellevehundretallet. Bruksrettighetene som kunne, og fortsatt kan utøves, er blant annet rett til virke, 

rett til beite og rett til seter, m.fl.  

Hva som er allmenningsområde, hvilke gårdsbruk som har rettigheter der, og hvilke bruksrettigheter den 

allmenningsberettigede har krav på, beror på den bruk som har funnet sted gjennom tidene – såkalt 

”alders tids bruk”. 

Avhengig av hvem som etter hvert er ansett som eier av allmenningen, blir betegnelsen statsallmenning, 

bygdeallmenning og i noen få tilfeller privatallmenning. I statsallmenningene er det Staten som er 

grunneier, i en bygdeallmenning har flertallet av de bruksberettigede overtatt eiendomsforholdet og i 

privatallmenning er det private som har kjøpt allmenningseiendommen. 

Fjelloven (Lov om utnytting av rettar og lunnende m. m. i statsallmenningene) og Statsallmenningsloven 

(Lov om skogsdrift m.v. i statsallmenningene) gjelder for statsallmenningene. Disse er geografisk å finne i 

Sør-Norge, dvs. fylkene sør for Nordland. Statsallmenningene er en egen type statlig eiendom som alltid 

har vært i Kongens eie. 

Som beskrevet foran har gårdsbruk/landbrukseiendommer utøvd ulike bruksrettigheter i 

utmark/allmenninger i over 1000 år. Etter innføring av Fjelloven (1. versjon 1920) og Seterforskriften (1. 

versjon 1984), har landbrukseiendommer fått utvist nye seterretter i henhold til disse. Disse rettighetene 

kan enten ligge i samme kommune som landbrukseiendommen (normaltilfellene), eller i en annen 

kommune (som følge av endring av kommunegrenser eller andre forhold). 

En seterrett er i utgangspunktet en realservitutt, dvs. at den er eid av (knyttet til) en matrikkelenhet, i 

dette tilfelle en landbrukseiendom, og ikke til den/de som eier landbrukseiendommen. Eldre seterretter 

er ofte etablert ved langvarig bruk /hevd. Disse er ofte dårlig dokumentert og normalt ikke tinglyst. Nye 

seterretter etableres etter søknad og blir normalt tinglyst. 

I og med at servitutter ikke kan registreres i matrikkelen og at det heller ikke er etablert noen formalisert 

registrering og bruk av servitutter i et eget kartlag (FKB Servitutt), er det ingen offisiell/formalisert 

løsning for registrering og stedfesting av servitutter i dag. 

Flere parter og offentlige instanser har behov for tilgjengelig og korrekt informasjon om 

bruksrettssetrene. Disse er bl.a. bruksberettighet gårdbruker, grunneier, fjellstyrene, 

landbruksmyndighet, plan- og bygningsmyndighet, matrikkelmyndighet, vernemyndighet m. fl. Det er 

behov for korrekt informasjon om den matrikkelenheten rettigheten er registrert på og hvilken 

matrikkelenhet i bygda som har denne rettigheten. I denne sammenheng er det viktig å være klar over 

rollene til henholdsvis grunnboken og matrikkelen som henholdsvis rettighetsregister og objektregister. 

Dette er omtalt nærmere senere i dokumentet. 

Statens kartverk jobber med en utredning som vurderer innføring av servitutter i matrikkelen, men det 

er svært usikkert om mulighet for reg. av servitutter i matrikkelen vil bli innført og når dette eventuelt vil 

skje. (Det er uklart om denne utredningen vil få noen ”offisiell status”, for eks. ved at den blir sendt ut på 

høring, eventuelt som grunnlag for eventuelle endringer i matrikkelloven, - dersom det blir aktuelt.) 
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På 80-tallet, etter innføring av Delingsloven og GAB-registeret, ble mange av seterrettene/setertomtene  

registrert som festegrunn i GAB og senere i Økonomisk kartverk og DEK (Digitalt Eiendomskartverk). 

Dette ble utført som en massivregistrering i samarbeid mellom Statskog og de aktuelle kommuner. Disse 

festegrunnene er normalt ikke tinglyst hvilket innebærer at eierinformasjon ikke blir oppdatert. Hvis 

aktuell fester er registrert vil det normalt være den/de som eide landbrukseiendommen på 

registreringstidspunktet. 

Bare et fåtall av utviste setrer etter 1920 (første utgave av Fjelloven) er tinglyst. Ved tinglysing av 

seterretter (som servitutt) noteres dette bare på grunnboksbladet til tjenende eiendom. Statskog ønsker 

å få etablert et mest mulig ensartet opplegg for registrering og stedfesting av seterrettene hvor knytting 

til landbrukseiendommen (herskende eiendom) er en sentral problemstilling. 

Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Statskog-ET som en del av SIM-prosjektetet og gir konkrete 

vurderinger og forslag til løsninger og tiltak vedr. registrering av bruksretter generelt og seterretter 

spesielt på Statskog sin grunn.  

Notatet er utarbeidet av Gunnar Samuelsen og Helge Wangen med vesentlige bidrag fra medlemmene i 

henholdsvis metodisk og juridisk faggruppe. 

Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Statskog-ET som en del av SIM-prosjektetet og gir konkrete 

vurderinger og forslag til løsninger og tiltak vedr. registrering av bruksretter generelt og seterretter 

spesielt på Statskog sin grunn.  

Notatet er utarbeidet av Gunnar Samuelsen og Helge Wangen med vesentlige bidrag fra medlemmene i 

henholdsvis metodisk og juridisk faggruppe. 

Merknad: De 4 første avsnittene i kap. 1 er skrevet av advokat Hege Bjørgum Skillingstad, Statskog. 

2 Oppsummering 

Allmenningsretten er et av de eldste rettsinstitutt som vi kjenner i Norge. Med utgangspunkt i denne har 

det eksistert og blitt utvist ulike typer bruksretter i allmenningene i mer enn 1000 år. 

Etter innføring av Fjelloven i 1920 er en del av utvisningene (med tilhørende kartskisse) blitt tinglyst, men 

dette gjelder bare et fåtall i forhold til det totale antall seterretter/setertomter som eksisterer i 

allmenninger generelt og i statsallmenningene spesielt. 

En seterrett er i utgangspunktet en realservitutt, dvs. at den tilhører (er knyttet til) en fast eiendom som i 

denne sammenheng er en landbrukseiendom. Det finnes ikke noe formalisert system for stedfesting av 

stedbundne bruksretter/servitutter. Aktuelle alternativer for slik registrering og stedfesting er 

registrering i matrikkelen eller bare i et eget kartlag (utenfor matrikkelen). Det er usikkert om og 

eventuelt når formell registrering og stedfesting av servitutter vil bli innført. 

Statskog, rettghetshavere, kommunene m. fl. har behov for å få stedfestet aktuelle bruksretter som 

seterretter i statsallmenningene. I tillegg er det behov for en kobling til herskende eiendom 

(landbrukseiendommen). 

Mange av seterrettene ble registrert som festegrunn i GAB som en massivregistrering midt på 80-tallet i 

et samarbeid mellom Statskog og aktuelle kommuner. Eier av landbrukseiendommen ble normalt 

registrert som aktuell fester. Disse festegrunnene er normalt ikke tinglyst og eierinformasjon oppdateres 

derfor ikke automatisk ved endringer. 
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Bakgrunnen for denne registreringen var i stor grad behovet for stedfesting og ikke rettsvern. Dersom 

noen ønsker å få tinglyst disse festegrunnene må det også tinglyses en urådighet på festegrunnen slik at 

den ikke kan omsettes fritt og at den følger med ved salg av landbrukseiendommen. 

Ved denne registreringen ble det oppdaget at en rekke seterretter (totalt ca. 300) var registrert som 

selvstendige grunneiendommer og tinglyst på eier av landbrukseiendommen.  Det har pågått og pågår 

fortsatt et rel. omfattende arbeid med å få disse grunneiendommene tilbakeført til Statskog samtidig 

som bruksretten knyttet til landbrukseiendommen opprettholdes. 

I dette notatet er følgende hovedtilfeller beskrevet og vurdert: 

1) Seterretter/setertomter som allerede er registrert i matrikkelen: 

a. Som festegrunn med teig som har kobling bare til festegrunnen. (Dette er normaltilfellet som 

også er korrekt.) 

b. Som festegrunn med teig som har kobling både til festegrunnen og til landbrukseiendommen. 

c. Som en del av landbrukseiendommen, dvs. med teig som har kobling bare til 

landbrukseiendommen. 

d. Som selvstendig grunneiendom og tinglyst med tidligere eller nåværende eier(e) av 

landbrukseiendommen som hjemmelshaver(e) (ofte kalt særskilt matrikulerte setre). 

2) Seterretter/setertomter som ikke er registrert i matrikkelen. 

For seterretter som allerede er registrert i matrikkelen foreslår vi en ny hovedløsning for tilfellene a, b og 

c. Denne er basert på at teigen for setertomten bare skal være knyttet til festegrunnen samt at 

landbrukseiendommen registreres som aktuell fester på festegrunnen i matrikkelen. Dette innebærer 

følgende tiltak for de ulike tilfellene: 

For tilfellene a, b og c: Landbrukseiendommen registreres som aktuell fester samtidig som eventuelle 

personer som er registrert som aktuell fester settes til utgått fra samme dato. 

Tillegg for tilfelle b: Matrikkelnr for landbrukseiendommen fjernes fra teigen i matrikkelkartet. 

Tillegg for tilfelle c: Dersom setertomten ikke er registrert som festegrunn i matrikkelen (normalt?) 

må den registreres. Dette krever oppmålingsforretning som for andre seterretter som ikke er 

registrert i matrikkelen. Etter at seteretten er registrert som festegrunn må matrikkelnr for 

festegrunnen knyttes til eksisterende eiendomsteig i matrikkelkartet samtidig som matrikkelnr for 

landbrukseiendommen fjernes fra teigen. Alternativet til dette er at teigen for setertomten slettes i 

matrikkelen. 

Når det gjelder seterretter som er registrert og tinglyst som selvstendige eiendommer med tidligere eller 

nåværende eier(e) av landbrukseiendommen som hjemmelshaver(e) har Statens kartverk (v/ 

registerfører Einar Nordengen ved Juridisk tjeneste) beskrevet fire alternative metoder for å tilbakeføre 

eiendomsretten til Statskog samtidig som bruksretten opprettholdes for rettighetshaver. Mange av 

sakene er allerede avklart ved dom eller ved minnelig ordning, men det gjenstår fortsatt arbeid med en 

god del saker. 

Gjenstående saker (ca 200) skal løses ved at det tinglyses en hjemmelsovergang slik at Statskog blir 

hjemmelshaver til grunnen. Samtidig festes hele grunneiendommen bort ved at matrikkelnr for 

landbrukseiendommen registreres som fester i grunnboken for grunneiendommen. Disse endringene av 

eierinformasjon i grunnboken vil bli automatisk oppdatert i matrikkelen, dvs. at kommunene får dekket 

sitt behov i forhold til forvaltning av kommunale tjenester og gebyrer. 
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For seterretter som ikke er registrert i matrikkelen er det to alternativer: Enten få disse matrikulert som 

eksisterende umatrikulert festegrunn, og/eller ”bare” registrere disse i et eget kartlag (SSF Rettighet). 

For å få en mest mulig enhetlig registrering og forvaltning bør registrering i matrikkelen gjennomføres så 

langt det er mulig. Registrering av eksisterende umatrikulert festegrunn krever at det avholdes 

oppmålingsforretning, men det er ikke krav om merking og måling av grensepunkt ifm. slik registrering. 

Matrikkelloven åpner for at andre kan gjennomføre oppmålingsforretninger på kommunenes vegne etter 

avtale med kommunen.  

For å unngå for store kostnader bør Statskog prøve å få til slike avtaler med aktuelle kommuner slik at 

Statskog kan gjennomføre oppmålingsforretninger, i første omgang i forbindelse med registrering av 

seteretter. Videre bør forretningene i hovedsak kunne gjennomføres som kontorforretninger og aller 

helst uten at partene krever å være til stede. Hvis dette godtas, vil Statskog da kunne gjennomføre 

registrering av seterretter som eksiterende umatrikulert festegrunn tilnærmet som opprinnelig planlagt. 

Hovedforskjellen er at Statskog må være mer formell i kommunikasjon med parten(e) og med 

kommunen. 

Også kommunene vil ha stor nytte av at disse seterrettene blir registrert som festegrunn i matrikkelen, 

først og fremst ifm. med forvaltning av innkreving av gebyrer for kommunale tjenester kommunal 

eiendomsskatt. Vi antar derfor at det bør være mulig å få til avtaler slik at Statskog kan gjennomføre 

oppmålingsforretninger som beskrevet. 

På grunn av kommunenes egen nytte av slik registrering, antar vi at kommunene vil kunne gjennomføre 

sin del av jobben, dvs. behandling/vurdering, registrering og usendelse av matrikkelbrev, til en rel. lav 

kostnad, og kanskje helt uten kostnader i noen tilfeller. 

Vi foreslår at dette testes ut i noen kommuner, - fortrinnsvis i kommuner som i utgangspunktet er 

positive til dette. Dersom ”metoden” aksepteres og fungerer tilfredsstillende, ligger alt til rette for at 

man kan få registrert de fleste uregistrerte seterrettene som festegrunn i matrikkelen uten for store 

kostnader. 

Dersom Statskog ikke ønsker å inngå avtaler om å gjennomføre oppmålingsforretninger, eller dersom det 

viser seg å være vanskelig å få til slike avtaler, er det eneste alternativet at oppmålingsforretning 

gjennomføres via kommunen. Dette kan være aktuelt, men bare dersom kostnadene kan holdes på et 

minimum. Dette må eventuelt testes ut på noen saker. 

Det er en forutsetning at registrering av disse eksisterende (gamle) seterrettene som umatrikulert 

festegrunn i matrikkelen ikke utløser krav om tinglysing som igjen vil utløse krav om dokumentavgift. Det 

er avklart i juridisk faggruppe. 

For andre typer stedbundne rettigheter anbefaler vi at Statskog registrer disse i et eget kartlag. I første 

omgang tas også uregistrerte seterretter med slik at disse i utgangspunktet er stedfestet. 

Vi anbefaler at dette kartlaget benevnes for SSF Rettighet siden SOSI-standarden for FKB Servitutt ikke 

dekker behovet for Statskog. SOSI for FKB Servitutt bør benyttes som grunnlag for etablering av SSF 

Rettighet, men det vil være nødvendig med endringer/tillegg. Ved en senere formalisering av FKB 

Servitutt vil SSF Rettighet kunne inngå som et viktig grunnlag.  

SSF Rettighet bør/må ha knytning til Statskog sitt (framtidige) interne Eiendomsregister via 

egenskaper/nøkler, og data i SSF Rettighet bør senere/ved behov kunne tilbys som WMS-tjenester i 

markedet eller i spesielle klienter som etter hvert også kan tilbys rettighetshavere for innsyn (via 

internet). 
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3 Generelt om servitutter og festegrunn 

3.1 Generelt om servitutter 

En servitutt er en særrett over en annen/fremmed fast eiendom for en bestemt type bruk (herav 

begrepet bruksrett) eller annen utnytting. Når en eiendom (herskende eiendom) har en slik særrett over 

en annen eiendom (tjenende eiendom) kalles servitutten for realservitutt. 

Servitutter kan være etablert gjennom avtale (skriftlig eller muntlig) mellom berørte parter eller gjennom 

hevd. Etablering gjennom hevd gjelder for mange seterretter i statsalmenninger. 

Dersom en servitutt tinglyses vil tinglysningen skje på tjenende eiendom, dvs. det vil framgå av 

grunnboksbladet for tjenende eiendom hvilke servitutter som hviler på denne, for eks. hvilken eiendom 

som har en seterrett. Det skjer ingen tilsvarende notering på grunnboksbladet til herskende eiendom. 

En realservitutt, for eks i form av en seterrett, vil tilhøre herskende eiendom uavhengig av hvem som eier 

herskende eiendom. Det er imidlertid viktig at partene kjenner til avtalen, for eks. gjennom skriftlig 

avtale. Ved tinglysing av en slik avtale er man sikret rettsvern. 

3.2 Generelt om festegrunn  

Festegrunn er en av fem typer matrikkelenhet i matrikkelen. De andre fire typer matrikkelenhet er 

grunneiendom, anleggseiendom, eierseksjon og jordsameie. 

Matrikkellovens § 5, punkt e definerer festegrunn: Del av grunneigedom eller jordsameige som nokon 

har festerett til eller som kan festast bort, eller som nokon har ein tilsvarande eksklusiv og langvarig 

bruksrett til. 

Av siste ledd framgår det at bruksretter basert på eksklusiv og langvarig bruk også kan etableres som 

festegrunn. 

3.3 Utdrag fra matrikkelloven og matrikkelforskriften vedr. registrering av 
festegrunn, herunder registrering av umatrikulert festegrunn 

MATL § 6. Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring 

Oppmålingsforretning skal haldast før følgjande kan førast inn i matrikkelen:  

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

b)  umatrikulert grunneigedom eller umatrikulert festegrunn, 

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

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

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

Når det ligg føre særlege grunnar, kan kommunen etter søknad frå den som har rekvirert forretninga, føre ny 

matrikkeleining inn i matrikkelen utan at oppmålingsforretninga er fullført. 

Oppmålingsforretning er ikkje nødvendig for å matrikkelføre samanslåing etter § 18, referanse til avtale om 

eksisterande grense etter § 19, eller fastsetjing av samla fast eigedom etter § 20. 

Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om matrikkelføring av ny matrikkeleining utan at 

oppmålingsforretninga er fullført. 

 

MATL § 7. Krav om klarlagt grense før tinglysing av heimelsovergang 

Grensene for grunneigedom, anleggseigedom eller festegrunn skal vere klarlagde i oppmålingsforretning, eller 

tilsvarande forretning etter anna eller tidlegare lovgiving, før dokument som gir grunnboksheimel til eigedommen 

eller festegrunnen kan tinglysast. 

Dette gjeld likevel ikkje dersom:  

a)  eininga er så stor at det er urimeleg å krevje oppmåling av alle grensene, eller 

http://no.wikipedia.org/wiki/Avtale
http://no.wikipedia.org/wiki/Part
http://no.wikipedia.org/wiki/Hevd_(rettighet)
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b)  det av andre grunnar ikkje er formålstenleg å krevje at alle grensene blir klarlagde. 

Kommunen avgjer kva for eigedommar som fyller vilkåra i første og andre ledd, og noterer dette i matrikkelen. 

Tinglysing kan likevel finne stad dersom heimelsovergangen er ledd i arv, skifte eller tvangsfullføring, eller gjeld 

festerett for ei tid av 10 år eller kortare, jf. tinglysingslova § 12a. 

Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om krav til klarlagd grense før tinglysing av heimelsovergang. 

 

MATL § 13. Særskilt om matrikulering av umatrikulert grunneigedom og umatrikulert festegrunn 

 Lovleg oppretta umatrikulert grunneigedom og umatrikulert festegrunn, kan matrikulerast når eigedoms- eller 

festeretten kan dokumenterast gjennom avtale eller anna rettsgrunnlag.  

 

MATL § 33. Oppmålingsforretning  

 Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar i tråd med partane sine påstandar og 

framlagde dokument, og elles bringe fram opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og 

eventuelt tinglysing. Den som utfører oppmålingsforretninga, skal ta vare på alle partar sine interesser og utføre 

forretninga i samsvar med god landmålarskikk.  

      Oppstår det under forretninga tvil eller tvist om ei eksisterande grense og det ikkje blir oppnådd semje, skal dette 

markerast i kravet om matrikkelføring.  

      I forretning som gjeld oppretting av ny matrikkeleining eller arealoverføring, skal dei nye grensene merkjast i 

marka i samsvar med kommunalt løyve etter plan- og bygningslova. Den som utfører forretninga kan samtykkje i 

mindre avvik, for å kunne få ei gagnleg grense ut frå tilhøva i terrenget.  

      Partane og den som utfører forretninga, har tilgang til privat og offentleg eigedom i samsvar med § 41.  

      Oppmålingsforretning over areal som inngår i sak for jordskifteretten, blir utført av jordskifteretten etter reglane i 

jordskiftelova med mindre jordskifteretten bestemmer noko anna.  

      Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om varsling og proklama, og om utføring og dokumentasjon av 

oppmålingsforretning.  

 

MATL § 34. Merking og måling av grenser  

      I oppmålingsforretning for ny grunneigedom, ny festegrunn, nytt jordsameige og uteareal til eigarseksjon, skal 

alle grensene merkjast og målast i marka og oppgivast med koordinatar. Merking og måling er ikkje nødvendig for 

grenser som er tilfredsstillande merkte og koordinatbestemte i tidlegare forretning eller sak for jordskifteretten, eller 

når det er løyve til dette etter § 10 fjerde ledd. Koordinatane skal fastsetjast i eit geodetisk grunnlag godkjent av 

sentral matrikkelstyresmakt.  

      Anleggseigedom skal kartfestast på tilsvarande måte. For punktfeste skal festepunktet vere merkt og målt.  

      For matrikulering av umatrikulert grunneigedom, umatrikulert festegrunn og registrering av jordsameige, er det 

tilstrekkeleg at grensene blir viste på kart godkjent av kommunen for slik bruk.  

      Reglane om merking og måling gjeld tilsvarande for arealoverføring, grensejustering og klarlegging av 

eksisterande grense.  

      Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om merking, måling og kartfesting av matrikkeleiningar, under 

dette om når grensemerking kan utelatast.  

 

MATF § 31. Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

(1) Ved matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn skal det også foreligge dokumentasjon for eiendomsrett 

eller festerett. 

(2) Kommunen skal undersøke om det er gitt nødvendige tillatelser etter de ordninger som gjaldt på 

etableringstidspunktet. 

(3) Gjelder saken eksisterende umatrikulert festegrunn, skal det også foreligge dokumentasjon på at bortfester ikke 

bestrider festeretten. 

 

MATF § 40. Oppmålingsforretning uten grensemerking  (1. ledd) 

(1) Kart som brukes som grunnlag for føring av grenser for umatrikulert grunn eller jordsameie i matrikkelen, skal 

være basert på best tilgjengelig offentlig kartverk.  

Bestemmelser som er spesielt viktige ifm. registrering av eksist. seterretter som umatrikulert festegrunn 
er understreket. Alle viktige bestemmelser er nærmere omtalt og vurdert i aktuelle kapitler/punkter i 
notatet. 
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3.4 Viktige skiller ved tinglysing av seterretter som servitutt eller festegrunn 

En seterett er i utgangspunktet knyttet til en landbrukseiendom og normalt betinget av at det faktisk er 

behov for seterretten i forbindelse med drift av landbrukseiendommen. 

Dersom en seterrett er tinglyst som en realservitutt vil den følge automatisk med dersom 

landbrukseiendommen skifter eiere, for eks. ved salg. Eventuelle betingelser/klausuler må tinglyses 

særskilt. 

Dersom en seterrett er registrert og tinglyst som festegrunn må det tinglyses en urådighet på 

festegrunnen som begrenser adgangen til salg og pantsettelse av denne. I tillegg må det tinglyses en 

erklæring på landbrukseiendommens grunnboksblad med opplysning om at bruksretten tilhører gården 

og at den følger med ved salg og pantsettelse av denne. 

4 Vurdering av løsning/tiltak for seterretter/-tomter som allerede er 
registrert i matrikkelen 

4.1 Kort beskrivelse av registreringsmåter som er benyttet 

Hovedtyngden av seterrettene som er registrert i matrikkelen er registrert som festegrunn (areal- eller 

punktfeste), men det forekommer flere ”metoder” for registrering. Noen kommuner har valgt og ikke 

registrere disse seterrettene i matrikkelen.  

Vi kjenner til følgende registreringsteknikker for setertomter i matrikkelen: (Hovedgrupperingen gjelder 

registrering av selve setertomten som matrikkelenhet, mens undergrupperingen gjelder kobling mellom 

bygninger og matrikkelenhet.) 

1) Setertomten er registrert som festegrunn med teig som er koblet bare til festegrunnen. Dette er 
normaltilfellene, og dette er den korrekte metoden for registrering av festegrunn. 

a) Bygningene er knyttet til festegrunnen. 

b) Bygningene er knyttet til landbrukseiendommen. 

2) Setertomten er registrert som festegrunn med teig som er koblet både til festegrunnen og til 
landbrukseiendommen (herskende eiendom). (Teig med kobling til flere matrikkelenheter.) 

3) Setertomten er registrert som en del av landbrukseinedommen, dvs. med teig som bare er knyttet til 
landbrukseiendommen. Vi antar at disse setertomtene ikke er registrert som festegrunn. 

4) Setertomten er registrert og tinglyst som selvstendig grunneiendom, dvs. med eget gnr/bnr, også kalt 
”særskilt matrikulerte setre”. 

 
Eks. på tilfelle 1 fra Vestre Slidre hvor Setertomten er registrert som festegrunn med teig som er koblet bare til 
festegrunnen. Festegrunnen er ikke tinglyst og en aktuell fester er registrert. 
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Eks. på tilfelle 2 fra Ringebu hvor setertomten er registrert som festegrunn hvor teigen er knyttet både til 
festegrunnen (194/1/70) og til landbrukseiendommen (146/3). Festegrunnen er ikke tinglyst og ingen aktuelle 
festere er registrert. 

 

Eks. på tilfelle 3 fra Holtålen hvor setertomten er registrert som en del av landbrukseiendommen, dvs. med teig som  
bare er koblet til landbrukseiendommen. 

 

Eks. på tilfelle 4 fra Folldal hvor setertomten er registrert med eget gnr/bnr, dvs. som en selvstendig grunneiendom i 
matrikkelen. Denne matrikkelenheten er tinglyst, men er uten geometri i matrikkelen. I matrikkelkartet (til høyre) 
vises bare bygningspunkt med bygningsnr (grønn sirkel og rød skrift) og adressepunkt med matrikkeladresse (blå 
firkant og blå skrift). 

226/2 

194/1/70, 146/3 
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4.2 Konsekvenser av de ulike registreringsmåtene og forslag til tiltak 

4.2.1 Tilfelle 1: Setertomten er registrert som festegrunn med teig som bare er 
knyttet til festegrunnen 

Disse festegrunnene er normalt ikke tinglyst. Når det heller ikke er noen kobling til 

landbrukseiendommen vil eierinformasjonen på festetomtene ikke bli/være oppdatert, dvs. at de 

faktiske eierforhold ikke vil fremkomme av matrikkelen. 

Normalt er slike festetomter registrert med landbrukseiendommens eier(e) på etableringstidspunktet 

som aktuell(e) fester(e). Denne eierinformasjonen er normalt heller ikke blitt oppdatert manuelt.  

Disse festetomtene lever i praksis ”sitt eget liv” og det er ingen mekanismer som sikrer at disse følger 

med ved overskjøting av landbrukseiendommen. Festetomten kan skattlegges (eiendomsskatt) og det 

kreves inn kommunale gebyrer som for vanlige eiendommer. 

a) Bygninger er knyttet til festegrunnen (normaltilfellet) 

Bygninger i matrikkelen skal som standard være knyttet til en matrikkelenhet som inngår i den 

eiendomsteigen de faktisk ligger på. For å kunne redigere Bygg og lagre endringene er dette et absolutt 

krav. (Kobling mellom Bygg og Eiendom skjer via Bruksenhet, dvs. det er Bruksenhetene som har kobling 

til Eiendom.) 

(Vi går her ikke inn på problematikken med at Bygninger ligger utenfor teigen ved registrering som 

Punktfeste eller ved registrering som 8-kant (fiktiv teiggrense) ved arealfeste, og at Bygg dermed kan ha 

kobling til en annen matrikkelenhet enn de faktisk ligger på.) 

b) Bygninger er knyttet til landbrukseiendommen 

Dette er en konstruert løsning som gjerne er etablert av kommunen for at eiendomsskatten for 

landbrukseiendommen skal bli riktig og for at kommunen skal ha en mulighet for å finne kobling mellom 

festegrunn og tilhørende landbrukseiendom. Kobling mellom festegrunn og tilhørende 

landbrukseiendom er betinget av at Bygg har peker til begge matrikkelenhetene. Dette oppnås ved 

registrering av Unummererte bruksenheter.  

Dersom bygningene bare er knyttet til landbrukseiendommen vil ikke standard krav til registrering av 

pekere på bygg være oppfylt, dvs. at bygg alltid må ha peker til matrikkelenhet som inngår i 

eiendomsteigen de ligger på. (Se også siste avsnitt under punkt a) foran.) 

Vurdering og forslag til tiltak/løsning: Statskog bør ikke basere noen bruk av matrikkelinformasjon på at 

kobling mellom festegrunn og landbrukseiendom finnes via Bruksenheter i Bygg, dvs. at det er minimum 

to Bruksenheter i Bygg på festegrunn som har peker til henholdsvis festegrunnen og 

landbrukseiendommen. 

Det bør heller ikke gjøres flere registreringer som legger opp til dette. For Statskog er det ikke avgjørende 

at det ryddes opp i eksist. registreringer, dvs. at vurdering av behov for eventuell oppretting overlates til 

kommunene som lokal matrikkelmyndighet og med ansvar for matrikkelføring. 

Vi anbefaler at landbrukseiendommen registreres som aktuell fester på disse festegrunnene samtidig som 

vi anbefaler at personer som allerede er registrert som aktuelle festere settes til utgått fra samme dato. 

Dette har vi valgt å kalle for ny hovedløsning. Se mer detaljert vurdering og beskrivelse av løsningen i 

punkt 4.3 Forslag til endret opplegg – Ny hovedløsning. 

Statskog kan kreve dette utført som retting av opplysninger i matrikkelen iht. MATL § 26. 
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4.2.2 Tilfelle 2: Setertomten er registrert som festegrunn med teig som er 

knyttet både til festegrunnen og til landbrukseiendommen. (Teig med 

flere matrikkelenhetsnr.) 

Knytting av ulike typer matrikkelenheter til en eiendomsteig, for eks. festegrunn og grunneiendom, er 

ikke lovlig å registrere i matrikkelen. Slike kombinasjoner er tidligere blitt registrert i DEK, og er blitt 

konvertert til matrikkelen. Det har vært lov, og det er fortsatt lov, å registrere flere matrikkelenheter av 

samme type på en teig der de innbyrdes grensene mellom matrikkelenhetene ikke er kjent på 

registreringstidspunktet.  Teiger som er knyttet både til festegrunn og til grunneiendom (her 

landbrukseiendom) må betraktes som en feilregistrering. 

Vurdering og forslag til tiltak/løsning: Statskog bør ikke basere noen bruk av matrikkelinformasjon på at 

kobling mellom festegrunn og landbrukseiendom finnes ved at eiendomsteiger er koblet til flere 

matrikkelenheter, i dette tilfelle en festegrunn og en grunneiendom.  

Siden dette er en reell feil/feilregistrering, bør disse tilfellene rettes innenfor SIM-prosjektet ved at 

matrikkelnr for landbrukseiendommen fjernes fra teiger hvor det er registrert dobbelt, dvs. at teigen bare 

får knytning til matrikkelnr for festegrunnen. 

Problemstilling og løsning vedr. eierforhold er som for tilfelle 1, dvs. at hovedløsningen skal benyttes. 

Statskog kan kreve dette utført som retting av opplysninger i matrikkelen iht. MATL § 26. 

4.2.3 Tilfelle 3: Setertomten er registrert som en del av landbrukseiendommen, 

dvs. med teig som bare er koblet til matrikkelnr for 

landbrukseiendommen 

Dette er benyttet/gjort i noen kommuner, for eks. Holtålen, for å få kontroll på innkreving av kommunale 

avgifter. 

Statskog har i disse tilfellene, tilsynelatende, mistet sine rettigheter som grunneier hvis en legger 

matrikkelen til grunn. Som følge av den status matrikkelen skal ha som et mest mulig troverdig register, 

er dette feil og en dårlig løsning, - spesielt for Statskog. 

Vurdering og forslag til tiltak/løsning: Vi mener at disse tilfellene bør rettes innenfor SIM-prosjektet. 

Alternativene i matrikkelen er å fjerne teigen for setertomten eller at setertomten registreres som 

festegrunn.  

En av utfordringene her er den formelle prosess knyttet til endringer her. Det er ikke unaturlig at eiere av 

landbrukseiendommen vil hevde at registreringen i matrikkelen er riktig. Med bakgrunn i Høyesterett sin 

dom fra 2009 vedr. spørsmål om eiendomsrett til setre i Øyer kommune (HR-2009-00452-A), bør disse 

”feilregistreringene” kunne rettes uten at det bør skape store problemer. 

I utgangspunktet kan det forekomme to ulike tilfeller/situasjoner her: 

Tilfelle 1: Setertomten er registrert som festegrunn, men er uten geometri i matrikkelen, dvs. at 

matrikkelnr for festegrunnen ikke er koblet til noen teig i matrikkelen. 

Tilfelle 2: Setertomten er ikke registrert som festegrunn i matrikkelen. 

Vi antar at de fleste registreringer i denne kategori er som tilfelle 2, men for fullstendighetens skyld tar vi 

også med forslag til tiltak/løsning for registreringer som tilfelle 1. 

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2009/Sporsmal-om-eigedomsrett-til-seter-i-Oyer/
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 Løsning/tiltak for tilfelle 1: Setertomten er registrert som festegrunn, men er uten geometri i 

matrikkelen. 

Matrikkelnr for festegrunnen registreres på eksisterende teig for setertomten samtidig som matrikkelnr 

for landbrukseiendommen fjernes. Dette gjøres ved hjelp av brukstilfelle ’Kvalitetsheving for eksist. 

matrikkelenhet’ og med forretningstype AF – Annen forretningstype. Det bør også registreres kommentar 

om bakgrunnen for og innholdet i feilrettingen. 

Problemstilling og løsning vedr. eierforhold er som for tilfelle 1, dvs. at hovedløsningen skal benyttes. 

Statskog kan kreve dette utført som retting av opplysninger i matrikkelen iht. MATL § 26. 

Løsning/tiltak for tilfelle 2: Setertomten er ikke registrert som festegrunn. 

Denne situasjonen kan i utgangspunktet betraktes på to måter: 

Alt. 1: Seterretten er ikke registrert i matrikkelen, dvs. det som er registrert i matrikkelen er å 
betrakte som en feilregistrering og bør slettes. 

Alt. 2: Seterretten er registrert i matrikkelen, men med feil metode. Det skulle vært registrert som 
festegrunn. 

På møte i juridisk faggruppe 10.06.2013 ble det avklart disse tilfellene må betraktes som alt. 1, dvs. at 
seterrettene ikke er registrert i matrikkelen. Disse tilfellene havner dermed i samme kategori som 
gruppen av seterretter som ikke er registrert i matrikkelen, dvs. at registrering i matrikkelen i 
utgangspunktet krever oppmålingsforretning. 

For å unngå behov for at de registrerte teigene (med kobling til matrikkelnr for landbrukseiendommen) 
må slettes, siden de må betraktes som en feilregistrering, bør Statskog prioritere å få disse tilfelene 
registrert som festegrunn slik at de eksiterende teigene kan knyttes til festegrunnen. 

Oppretting av disse tilfellene i matrikkelen gjøres på følgende måte: 

 Det gjennomføres oppmålingsforretning (OF) som ledd i registrering av eksisterende umatrikulert 
festegrunn. Se nærmere beskrivelse om aktuelle ”metoder” i kap. 5.  

 Festegrunnen registreres i matrikkelen som eksisterende umatrikulert festegrunn. (Dette gjøres 
med funksjon/brukstilfelle ’Matrikuler eksisterende festegrunn’.) 

 Landbrukseiendommen registres samtidig som aktuell fester, dvs. at ny hovedløsning benyttes for 
registrering av eier(e). 

 Eksisterende teig knyttes til festegrunnen samtidig som matrikkelnr for landbrukseiendommen 
fjernes fra teigen. (Dette gjøres med funksjon/brukstilfelle ’Kvalitetsheving for eksist. 
matrikkelenhet’ og forretningstype AF – Annen forretningstype. 

Dersom disse seterrettene ikke blir registrert som festegrunn innen rimelig tid (1-2 år), bør Statskog gjøre 
en ny vurdering om de registrerte teigene skal kreves slettet. 

4.2.4 Tilfelle 4: Setertomten er registrert som selvstendig grunneiendom (med 

eget gnr/bnr) i matrikkelen og normalt tinglyst med tidligere eller 

nåværende eiere av landbrukseiendommen som hj.havere 

Disse tilfellene er i en egen kategori på grunn av at disse seterrettene/-tomtene er registrert og tinglyst 

som egne grunneiendommer på eier(e) av landbrukseiendommen (tidligere eller nåværende eiere).  

Disse tilfellene må derfor behandles spesielt. 

Med bakgrunn i Høyesteretts dom fra 2009 vedr. spørsmål om rettigheter til setre i Øyer kommune (HR-

2009-00452-A), er utfordringen å finne en god løsning slik at Statskog igjen fremstår som eier av grunnen 

og at rettighetshaver kun har bruksrett til setra. Når dette er løst er det som i de andre tilfellene viktig å 

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2009/Sporsmal-om-eigedomsrett-til-seter-i-Oyer/
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2009/Sporsmal-om-eigedomsrett-til-seter-i-Oyer/
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få fram at bruksretten er knyttet til en landbrukseiendom (realservitutt) og ikke kan selges eller 

pantsettes separat.  

Statens kartverk (v/ registerfører Einar Nordengen ved Juridisk tjeneste) har beskrevet fire alternative 

måter å ordne/løse dette på (sitat, hvor et par små skrivefeil er rettet, samt at det er lagt inn 

merknad(er) med henvisning): 

1. Vi tinglyser kun en erklæring på ”eiendommen” med samme innhold og på tilsvarende måte som tinglysing 

av HR-2009-00452-A. 

2. Vi tinglyser en hjemmelsovergang slik at Statskog blir eier og hjemmelshaver til grunnen (eiendommen). 

Samtidig opprettes et festeforhold med A (eier av gårdsbruket) som rettighetshaver til feste/bruksretten. 
1)

 

Det tinglyses også en urådighet på festeforholdet som begrenser adgangen til salg og pantsettelse av 

festeretten, men erklæringen skal også tinglyses på gårdens grunnboksblad med opplysning om at 

bruksretten anses som tilbehør til gården og at bruksretten følger med ved salg og pantsettelse av denne. 

3. Samme som under pkt. 2, men vi ommatrikulerer ”eiendommen” slik at gårdsnummeret til ”eiendommen” 

får samme gårdsnummer som tilhørende statsallmenning. En ommatrikulering innebærer en ny 

registerbetegnelse, men historikken vil kunne følges både i matrikkel og grunnbok. 

4. Vi slår sammen ”eiendommen” og statsallmenningen. Deretter opprettes festegrunn (festenummer) for 

bruksretten. Som beskrevet tidligere må sammenslåingen først være registrert i grunnboken før 

matrikkelfører kan opprette festegrunnen i matrikkelen. Dette gjør prosessen noe tungvint, men fullt ut 

gjennomførbar. 

Det er Statskog som må vurdere hvilket av alternativene som er mest hensiktsmessig. Jeg kan ikke se at noen av 

alternativene krever oppmåling/kartforretning. Det kan for øvrig være en fordel om vi tester ut det (eller de) 

alternativene som er aktuelle. På den måten får vi sjekket at alt blir riktig og skjer som forutsatt. Samtidig får vi 

overblikk over kostnadsbildet. Jeg har snakket med Tor Gundersen i Holtålen kommune. Han kan stå for 

testingen i matrikkelen, men må i så fall få oppgitt et aktuelt gårds- og bruksnummer. (Sitat slutt.) 

1)
 Merknad: Hvis dette alternativet blir benyttet bør landbrukseiendommen registreres som aktuell fester eller 

som fester ved tinglysing, dvs. at man benytter ny hovedløsning for registrering av eierforhold også for disse 

tilfellene. 

Vurdering og forslag til tiltak/løsning: Alt. 2 ble valgt/godkjent som løsning på møte i juridisk faggruppe 
17.01.2013. Løsningen er senere justert i forhold til at det er unødvendig å registrere urådigheter som 
beskrevet i opprinnelig alternativ/forslag. (Bekreftet på møte i juridisk faggruppe 11.06.2013.) Endelig 
løsning blir da som følger: 

 (Grunneiendommen består som grunneiendom i matrikkelen.) 

 Det tinglyses en hjemmelsovergang slik at Statskog blir hjemmelshaver til grunnen. (Dette vil bli 
automatisk oppdatert i matrikkelen.) 

 Grunneiendommen festes bort i sin helhet til landbrukseiendommen. 

 Landbrukseiendommen registreres som eier av (hjemmel til) festeretten. (Dette vil bli automatisk 
oppdatert i matrikkelen, men bare med løpenr.) 

Som vist i testeksemplet nedenfor vil landbrukseiendommen vises som Tinglyst fester på slike 
grunneiendommer i matrikkelen etter retting i grunnboken, men bare med løpenr. For at kommunene 
skal få dekket sitt behov for kontakt med eiere av landbrukseiendommen (som eier festeretten) ifm. 
forvaltning av kommunale tjenester og gebyrer, kan det være/bli behov for å registrere matrikkelnr for 
landbrukseiendommen som kontaktinstans av type ’Festers kontaktinstans’ (KF) eller ’1. kommunale 
kontaktinstans’ (K1). (Dette er for å dekke behov for ulike dataprogrammer ved søk i matrikkelen.)  
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Løsningen er testet av registerfører Einar Nordengen ved Tinglysningen (i Kartverket) for grunneiendom 

59/3 i 0543 Vestre Slidre. 

Eierinformasjon i matrikkelen før retting i grunnboken: 

 

 

Hjemmelsopplysninger i  grunnboken etter føring/retting av hjemmel til grunn og festerett: 

 

Eierinformasjon i matrikkelen etter retting i grunnboken: 
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Valgt løsning for retting/registrering i grunnboken tar utgangspunkt at det fremlegges en erklæring fra 

partene som bekrefter de faktiske forhold. Dette er en oppretting av en tidligere feilregistrering og det er 

derfor ikke behov for noe skjøte/kontrakt. Erklæringen er tilstrekkelig til at Tinglysingen kan håndtere 

dette. Det blir lagt til grunn at dokumentavgift ikke påløper. 

Det kan være utfordringer i forhold til ulike pantehavere, men dette skiller seg ikke fra andre saker med 

samme problemstilling. Etter faggruppens vurdering krever ikke løsningen godkjenning av pantehaverne, 

dvs. det er tilstrekkelig at kun fester godkjenner dette. 

4.3 Forslag til endret opplegg – Ny ”hovedløsning” 

4.3.1 Vurdering av alternativer og forslag til løsning 

Ved gjennomgang av alternative løsninger har vi valgt å vektlegge følgende forhold: 

1. Utnytte eksisterende registreringsmuligheter i matrikkelen. 

2. Velge registreringsløsninger hvor en unngår å ”omdefinere” bruken av felter i matrikkelen. 

3. Velge løsning(er) som sikrer at festegrunnen er knyttet til landbrukseiendommen og ikke til 
eier(e) av landbrukseiendommen, dvs. at en slipper å endre eieropplysninger når 
landbrukseiendommen får ny eier 

4. Velge løsning(er) som sikrer at eier av landbrukseiendommen blir varslet som nabo når det 
gjelder nabovarsling knyttet til festegrunnen. 

5. Velge løsning(er) som gjør at kommunen i størst mulig grad får hentet inn oppdaterte 
opplysninger i forbindelse med fakturering av eiendomsskatt og kommunale eiendomsgebyrer. 

6. Sikre at vanlige/mye brukte innsynsløsninger, viser riktige opplysninger. 

7. Sikre at kommunenes fagsystemer (som henter informasjon fra matrikkelen) viser riktig 
informasjon. 

Det er i utgangspunktet to alternativer/muligheter for å etablere kobling mellom landbrukseiendommen 

og festegrunnen i matrikkelen i slike tilfeller. 

Alt. 1: Registrer landbrukseiendommen og festegrunnen som ’Samla fast eiendom’. 

Alt. 2: Registrer landbrukseiendommen som aktuell fester på festegrunnen. 

Nærmere om alt. 1: Registrer landbrukseiendommen og festegrunnen som ’Samla fast eiendom’. 

Samla fast eiendom i matrikkelen tilsvarer i praksis Eierenhet i GAB. Registrering av Samla fast eiendom 

innebærer at to eller flere eiendommer kan knyttes sammen som en ”økonomisk enhet”. Et typisk eks. 

fra GAB var å etablere Eierenhet for at eier av flere eiendommer skulle kunne motta en regning for 

kommunale avgifter. (I dag kan slike koblinger normalt gjøres direkte i fagsystemer for forvaltning av 

kommunal eiendomsskatt og gebyrer for kommunale tjenester.) 

En vesentlig forskjell på registrering av Eierenhet i GAB og registrering av Samla fast eiendom i 

matrikkelen, er strengere formelle krav for registrering av Samla fast eiendom samt at alle eiendommer 

som skal inngå i Samla fast eiendom må være tinglyst. Matrikkellovens § 20 Fastsetjing av samla fast 

eigedom, første ledd sier følgende:  

Kommunen kan fastsetje at to eller fleire matrikkeleiningar som har same eigar og som blir nytta under eitt, og 

som i økonomisk samanheng står fram som éin eigedom, skal registrerast i matrikkelen som ein samla fast 

eigedom. Eigar kan krevje slik registrering når vilkåra er til stades. 

Registrering av Samla fast eiendom krever at eier(e) krever registrering med begrunnelse, og vi antar at 

denne må være skriftlig. Kravet fra eier(e) sendes til kommunen som lokal matrikkelmyndighet som 

behandler kravet og gjør formelt vedtak om å godkjenne eller eventuelt avvise kravet. 
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Nærmere om alt. 2: Registrer landbrukseiendommen som aktuell fester på festegrunnen. 

Registrering av aktuelle festere (= ’Ikke tinglyste eier’) er normal prosedyre ved registrering av ny 

festegrunn i matrikkelen. En aktuell fester kan være en fysisk person, en juridisk person (et foretak) eller 

en matrikkelenhet. Ved å registrere landbrukseiendommen som aktuell fester på festegrunnen vil man 

ha en kobling mellom eiendommene som er uavhengig av hvem som eier landbrukseiendommen.  

Alle eiere (hjemmelshavere, festere, aktuelle eiere og aktuelle festere) av matrikkelenheter som er 

registrert i matrikkelen vil vises i alle innsynsklienter og fagsystemer fra leverandører som har dette som 

profesjon. Det er opp til de enkelte fagsystemer å utnytte denne informasjonen/koblingen, men dette er 

rel. enkelt å håndtere, dvs. det å skille på type eier. (Når en matrikkelenhet er registrert som aktuell 

fester (alternativt som fester hvis festegrunnen er tinglyst) så må de ulike systemene bare søke opp og  

vise/benytte eierne av den aktuelle matrikkelenheten i aktuelle tilfeller.) 

Vurdering og forslag til tiltak/løsning: For festegrunn som ikke er tinglyst er det bare alt. 2 som er aktuelt. 

Dette alternativet er enkelt å gjennomføre rent teknisk samtidig som det er relativt enkelt å gjennomføre 

rent formelt. Vi anbefaler derfor at alt. 2 benyttes som en ny standard løsning for setertomter som 

allerede er registrert som festegrunn i matrikkelen.  

Løsningen kan benyttes både på ikke tinglyst festegrunn (normaltilfellet) og på tinglyst festegrunn. 

Eventuelt behov for å benytte løsningen på tinglyst festegrunn bør vurderes nærmere. Et aktuelt tilfelle 

kan være der en seterrett er registrert som tinglyst festegrunn og der eier av landbrukseiendommen er 

tinglyst som fester. 

For å unngå feil tolkning/bruk av matrikkeldata på festegrunn hvor landbrukseiendommen registreres 

som aktuell fester, anbefaler vi at personer som allerede er registrert som aktuell fester settes til utgått 

eller alternativt at de fjernes. 

Vi mener at denne løsningen dekker alle de forhold/behov som vi i utgangspunktet har valgt å vektlegge. 

4.3.2 Beskrivelse av hvordan registreringen kan/skal gjennomføres i 

matrikkelen (teknisk løsning) 

Registrering av landbrukseiendommen som aktuell fester på eksisterende festegrunner er rel. enkelt å 

gjennomføre. Matrikkelen har et eget brukstilfelle for dette – ’Registrer aktuell eier/fester eller 

kontaktinstans’. 

 

Ill. over viser registrering av grunneiendom som aktuell fester på en eksist. festegrunn i Kartverkets 

matrikkelklient ved hjelp av brukstilfelle ’Registrer aktuell eier/fester eller kontaktinstans’. 
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Tilsvarende brukstilfelle finnes i ISY WinMap Matrikkelklient (fra Norconsult AS) via kommando 

Matrikkelenhet – Registrer aktuell eier.. . I GIS/LINE Matrikkel (fra Norkart AS) gjøres registrering av 

aktuell fester via kommando Endre eiendom under fanekort Eiere. 

Som beskrevet foran anbefaler vi at personer som allerede er registrert som aktuell fester settes til 

utgått eller alternativt fjernes når landbrukseiendommen registreres som aktuell fester. Dette kan og bør 

gjøres samtidig med at landbrukseiendommen registreres som aktuell fester. Denne registreringen 

gjøres med forretningstype AF – Annen forretningstype.  

5 Vurdering av løsning og tiltak for seterretter/-tomter som ikke er 

registrert i matrikkelen 

5.1 Beskrivelse av en generell og ”ideell” løsning 

Den generelle og ”ideelle” løsningen for registrering og stedfesting av servitutter ville i utgangspunktet 

vært at servitutter kunne registreres i matrikkelen på et eget ”kartlag” slik som geometrien for 

anleggseiendommer. Dermed ville man hatt et offisielt system både for kategorisering og stedfesting av 

alle typer stedbudne servitutter samt mulighet for registrering av både tjenende og herskende eiendom. 

Som beskrevet foran er det knyttet relativt stor usikkerhet til om registrering av servitutter vil bli innført i 

matrikkelen, og det vil uansett ta relativt lang tid før dette vil bli mulig.  

(Av Kartverkets utredning om registrering av servitutter i matrikkelen framgår det en rekke 

problemstillinger som må utredes nærmere, for eks. formalia ved etablering/registrering, men vi går ikke 

nærmere inn på dette her.) 

5.2 Beskrivelse av alternativer som kan benyttes i dag 

Vi ser tre hovedalternativer for registrering av stedbundne servitutter generelt og 

seterretter/setertomter spesielt nå/i nær framtid:  

Alt. 1: Bruksrettene er å betrakte som lovlig opprettet festegrunn (i henhold til det lovverket som 

gjaldt da de ble opprettet), og de kan dermed registreres som eksiterende umatrikulert festegrunn i 

matrikkelen. 

Alt. 2: Bruksrettene er ikke å betrakte som lovlig opprettet festegrunn, og de må derfor opprettes 

som ny festegrunn, dvs. med krav om søknad og saksbehandling som for ny festegrunn. 

Alt. 3: Registrere bruksrettene som servitutter i et eget kartlag. 

5.2.1 Alt. 1: Registrere bruksrettene som eksist. umatrikulert festegrunn i 

matrikkelen 

Dette er i utgangspunktet den mest nærliggende løsningen siden man da viderefører det som allerede er 

registrert, og man får dermed en enhetlig løsning. Registrering av bruksretter som festegrunn vil 

imidlertid bare gjelde bruksretter av type seterrett/setertomt og lignende ”dominerende” bruksretter 

over areal. Ren leie av slåttemark kan i utgangspunktet ikke etableres/registreres som festegrunn. 

Det er flere problemstillinger som må vurderes nærmere og avklares for at dette alternativet skal kunne 

benyttes: 

1. Hvilken dokumentasjon (hvilke formalia) kreves for å kunne registrere seterrettene som 
eksisterende umatrikulert festegrunn i matrikkelen? 
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2. Vil slik registrering kreve oppmålingsforretning? 

3. Vil slik registrering utløse krav om tinglysing og dermed krav om dokumentavgift? 

4. Vil man få registrert den informasjonen man ønsker/trenger? 

Dersom registrering av disse seterrettene i matrikkelen innebærer omfattende arbeid og kostnader, vil 

dette alternativet være lite aktuelt, i alle fall i første omgang. 

Nærmere om problemstilling 1: Hvilen dokumentasjon (hvilke formalia) kreves 

for å kunne registrere seterrettene som umatrikulert festegrunn i matrikkelen? 

Av Matrikkellovens § 13 framgår det at lovlig opprettet umatrikulert festegrunn kan føres i matrikkelen 

når festeretten kan dokumenteres gjennom avtale eller annet rettsgrunnlag. 

Krav om registrering av eksist. seterretter som festegrunn krever individuell saksbehandling hos 

kommunen (lokal matrikkelmyndighet) i forhold til om en aktuell seterrett kan betraktes/godtas som en 

lovlig opprettet umatrikulert festegrunn.  

Krav om registrering av disse setertomtene som eksisterende festegrunn i matrikkelen kan fremmes av 

Statskog basert på at Statskog fremskaffer all nødvendig dokumentasjon og tar eventuelle kostnader.  

Det må dokumenteres at dette er en lovlig opprettet festegrunn ut i fra det lovverk som gjaldt da de ble 

opprettet, og det må legges med erklæring fra eier(e) av landbrukseiendommen om at seterretten kan 

registreres som festegrunn. 

Nærmere om problemstilling 2: Vil registrering av setertomter som eksist . 

umatrikulert festegrunn i matrikkelen kreve oppmålingsforretning.  

Iht. matrikkellovens § 6 skal det holdes oppmålingsforretning før umatrikulert festegrunn kan føres i 

matrikkelen, og det finnes ingen unntak fra dette kravet i loven. 

Til tross for dette generelle og absolutte kravet om oppålingsforretning har både metodisk og juridisk 

faggruppe tom. medio mars 2013 antatt at kravet likevel ikke gjaldt ved registrering av eksisterende 

seterretter som eksisterende festegrunn som beskrevet i dette dokumentet. Bakgrunnen for denne 

vurderingen/antakelsen har vært: 

 Dette gjelder registrering av eksisterende seterretter/setertomter som det er enkelt å 
dokumentere er lovlig opprettet. (Disse er i en egen kategori i forhold til vanlig/ordinær 
festegrunn.) 

 Hovedhensikten med registreringen er stedfesting i offisielt eiendomsregister. 

 Disse kunne og burde vært registrert i forrige runde med registrering (før innføring av 
matrikkelen). 

 Både bruksrettshaver/fester og Statskog/grunneier er kjent med de faktiske forhold som det ikke 
er noen uklarheter knyttet til. 

 Befester (Statskog) krever registrering med tilslutning/erklæring fra fester/bruksrettshaver. 

 Det er ikke krav om merking og måling av grenser ved reg. av umatrikulert festegrunn. Iht. 
matrikkellovens § 34 er det tilstrekkelig at grensene blir vist/dokumenterte på kart godkjent av 
kommunen. 

Etter møte i juridisk faggruppe 19.03.2013 har Anders Braathen fra Kartverk påpekt at det i 

utgangspunktet ikke finnes noe unntak fra kravet om oppmålingsforretning før registrering av 

eksisterende festegrunn, dvs. at det må gjennomføres oppmålingsforretning i disse sakene. 
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Til tross for at det ikke er krav om merking og måling av grenser ifm. registrering av eksist. umatrikulert 

festegrunn (iht. MATL § 34), vil oppmålingsforretning via kommunen likevel kunne innebære en vesentlig 

kostnad for hver enkelt sak. Disse kostnadene må bæres av Statskog. 

I et notat datert 08.04.2013 signert avd.leder Lars Elsrud i Kartverket vises det til matrikkellovens § 5a 

som åpner for at kommunen etter avtale kan overlate til andre å gjennomføre oppmålingsforretning på 

kommunens vegne. 

MATL § 5a. Matrikkelstyresmaktene  

       Staten ved sentral matrikkelstyresmakt skal syte for ordning, drift og forvaltning av matrikkelen.  

       Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre 

matrikkelen i kommunen. Kommunen kan etter avtale overlate til andre å utføre oppmålingsforretningar på sine 

vegner. Kommunen kan etter avtale overlate til annan kommune etter reglane i kommunelova kapittel 5, eller til 

sentral matrikkelstyresmakt, å føre matrikkelen på sine vegner.  

       Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om matrikkelstyresmaktene, under dette om organ som kan utføre 

matrikkelføringsoppgåver.  

Både i perioden med delingsloven og nå under matrikkelloven, er denne muligheten benyttet av 

kommunene for bruk/leie av private firmaer til å utføre oppmålingsforretninger samt at Vegvesenet har 

avtale med mange kommuner (> 300) om utføring av oppmålingsforretninger, - i hovedsak ifm. med 

innmåling av grenser før og etter gjennomføring av nye veganlegg med utgangspunkt i reguleringsplan. 

Vegvesenet gjør da hele jobben med innkalling, avholder forretning, måler og beregner og oversender 

protokoll og data for registrering i matrikkelen til kommunen. 

Lars Elsrud antar at en del kommuner, kanskje de aller fleste, kan være villig til å inngå avtale med 

Statskog der (delvis sitat): 

 Statskog gjennomfører oppmålingsforretningen for disse sakene og leverer nødvendig grunnlag for 

føring i matrikkelen. 

 Statskog sender resultatet fra oppmålingsforretningen til kommunen for føring i matrikkelen. 

 Statskog blir enig med kommunen om et ”tilpasset gebyr” for kommunens arbeid med å vurdere, 

føre og sende ut matrikkelbrev til partene for disse sakene. 

OBS: Den som gjennomfører oppmålingsforretning representerer kommunen, og vedkommende må 

oppfylle de krav som følger av lov og forskrift både når det gjelder prosess, faglig gjennomføring, 

”likebehandling av parter” med mer.  

En viktig problemstilling er hvordan oppmålingsforretninger ifm. disse sakene kan/skal gjennomføres, 

dvs. kreves det oppmøte i marken eller kan de gjennomføres som kontorforretning – med eller uten alle 

partene til stede og hva kreves i for hold til protokoll og dokumentasjon. 

Lars Elsrud beskriver et mulig opplegg (forslag) der Statskog sender et brev til de berørte 

seterrettshaverne med følgende informasjon og med svarfrist (tilnærmet sitat): 

 Generell informasjon om matrikulering av eksisterende uregistrert grunneiendom og festegrunn, 
herunder at det ikke er krav til merking og måling og at informasjonen i punktet nedenfor er 
konkret nok til føring i matrikkelen (hvis kommunen godtar det). Herunder informasjon om at det 
kan matrikuleres selv om det er uenighet om deler av grenseforløpet, men at dette da vil bli 
avmerket i matrikkelen. Det bør være med informasjon om fordelen med matrikulering, slik som at 
offentlige myndigheter da enkelt kan komme i kontakt med vedkommende rettighetshaver, bl.a. i 
forbindelse med nabovarsling mm. 

 Konkret informasjon som Statskog har om det enkelte objektet. 

 Avkrysningsmulighet for parten i svaret som skal sendes til å godta: 
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o Kontorforretning uten parten/rettighetshaver til stede (dvs. ingen oppmøte i marka). 

o Kontorforretning med parten/rettighetshaver til stede (dvs. ingen oppmøte i marka). 

o Forretning med oppmøte i marka. 

o Enighet om grenseforløpet som vises. 

o Uenighet om grenseforløpet som vises. (Må da skissere sin påstand i svaret tilbake). 

Med bakgrunn i svarene vil en da kunne sitte igjen med følgende bunker: 

 Bunke 1: Forhåpentligvis mange svar hvor parten er enig i grenseforløpet og at det gjennomføres 
kontorforretning uten partene til stede. Da fylles ut en protokoll som er tilpasset dette og 
protokoll, kart og event. annen dokumentasjon sendes kommunen for føring i matrikkelen. 

 Bunke 2: Sannsynligvis noen som krever å få møte i kontorforretningen. For disse kan en tenke seg 
en felles kontorforretning (innkalles med minst 2 uker varsel) der denne gjennomføres på et 
aktuelt lokale et sted. Det blir da å ha et eget opplegg, herunder protokoll, for disse. 

 Bunke 3: Vil anta noen (få?) krever oppmøte i marka. Dette krever da ytterligere et annet opplegg. 

 Bunke 4: Disse kommer en ikke i mål med ut fra dette opplegget og må løses på annen måte, 
kanskje overlate til kommunen, gå til domstolen eller eventuelt annen løsning. 

Så lenge behovet for Statskog i hovedsak er stedfesting i et offisielt register (matrikkelen), er det vesentlig 

at arbeid og kostnader med hver enkelt sak kan reduseres til et minimum. Dette betinger at 

oppmålingsforretninger i hovedsak kan gjennomføres som kontorforretninger uten at annen part 

forlanger å være til stede. Hvis dette godtas, vil Statskog da kunne gjennomføre registrering av 

seterretter som eksiterende umatrikulert festegrunn tilnærmet som opprinnelig planlagt. 

Hovedforskjellen er at Statskog må være mer formell i kommunikasjon med parten(e) og med kommunen, 

for eks. ved føring av protokoll. 

En avgjørende forutsetning for at Statskog skal kunne gjennomføre dette er jo at det inngås avtale med 

de aktuelle kommuner. For å unngå unødvendige diskusjoner om dette er mulig/lovlig, bør Kartverket 

bekrefte muligheten som matrikkelloven her gir. 

Også kommunene vil ha stor nytte av at disse seterrettene blir registrert som festegrunn i matrikkelen, 

først og fremst ifm. innkreving av kommunal eiendomsskatt og gebyrer for kommunale tjenester. Vi antar 

derfor at det bør være mulig å få til avtaler slik at Statskog kan gjennomføre oppmålingsforretninger som 

beskrevet. 

På grunn av kommunenes egen nytte av slik registrering, antar vi at kommunene vil kunne gjennomføre 

sin del av jobben, dvs. behandling/vurdering, registrering og usendelse av matrikkelbrev, til en rel. lav 

kostnad, og kanskje helt uten kostnader i noen tilfeller. 

Dersom Statskog ikke ønsker å benytte muligheten med å gjennomføre oppmålingsforretninger som 

beskrevet eller dersom man ikke får etablert avtaler for dette, er eneste mulighet at 

oppmålingsforretning gjennomføres av kommunen. Det er også da viktig at forretningene kan 

gjennomføres som kontorforretninger. Siden det er snakk om et rel. stort antall tilfeller/saker, er det 

avgjørende at ”metode”/rutiner og kostnader er avklart på forhånd. 

Nærmere om problemstilling 3: Vil registrering av setertomter som eksisterende 

uregistrert festegrunn utløse krav om tinglysing og dermed krav om 

dokumentavgift? 

Eventuelt krav om tinglysing og dermed krav om dokumentavgift vil i praksis utelate dette alternativet 

helt. Rettighetshaverne (eierne av landbrukseiendommene) vil neppe påta seg utgiftene med dette siden 
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de ikke oppnår noen spesielle fordeler med en slik tinglysing. De har jo sin seterrett som tilligger gården 

og kan ”leve godt” med det. 

Hovedpoenget med registrering i matrikkelen for Statskog er behovet for stedfesting i et offisielt register, 

men dette er ikke viktig nok til at Statskog kan ta utgiftene med dette. 

Ut i fra ordlyden i punkt 1.3.9, tredje avsnitt i vedlegg ’Melding til tinglysing’ i registreringsinstruks for 

matrikkelen (se: 

(http://www.statkart.no/filestore/Matrikkelavdelingen/Registreringsinstrukser/Matrikkel/Vedlegg-

Meldingtiltinglysing-12-03-2010.pdf), kan det, ved første øyekast se ut som om slik registrering vil utløse 

krav om dokumentavgift, jfr. 2. avsnitt. 

1.3.9 Matrikuler eksisterende festegrunn  

Dersom festekontrakten / leieavtalen / erklæringen som medfører at dette er et eksisterende forhold er tinglyst, 

skal dagboknummer for denne og på hvilken matrikkelenhet denne er tinglyst, fremgå av eget vedlegg.  

Dersom festekontrakten / leieavtalen / erklæringen som medfører at dette er et eksisterende forhold ikke er 

tinglyst, må original medfølge til tinglysing. NB! Dette utløser krav om dokumentavgift.  

I og med at registrering av disse seterrettene som festegrunn (som eksisterende festegrunn) er å 

betrakte som retting av feil/mangler har juridisk faggruppe avklart at registrering i matrikkelen ikke 

utløser krav om tinglysing. 

Nærmere om problemstilling 4: Vil man få registrert den informasjonen man 

trenger? 

Matrikkelen er objektregister mens grunnboken er rettighetsregister for fast eiendom 

(matrikkelenheter). Dette er et viktig skille som bør være mest mulig rendyrket for å unngå 

misforståelser og eventuell feil bruk. 

For en matrikkelenhet registreres matrikkelnr, type matrikkelenhet (eks. festegrunn), stedfesting, 

forretningsdata, kobling til adresse(r) og bygning(er) med mer i matrikkelen mens rettigheter 

(eierinformasjon, heftelser med mer) registreres i grunnboken. 

Vi antar at det er uaktuelt at det blir gjort utvidelser i matrikkelen slik at man for eks. kan registrere type 

bruksrett med mer på festegrunn fordi dette i utgangspunktet bryter med det grunnleggende prinsipielle 

skillet mellom matrikkel og grunnbok. I alle fall vil det kunne skape tvil om dette skillet. 

På samme måte som man registrerer type matrikkelenhet i matrikkelen (fem typer) vil man kunne 

registrert type servitutt/bruksrett dersom registrering av servitutter ble innført i matrikkelen. 

Med dette som bakgrunn antar vi at Statskog ikke vil få dekket behovene til informasjon vedr. type 

bruksrett ved registrering av bruksrettene som festegrunn. Type bruksrett vil altså fortsatt måtte framgå 

av Statskog’s interne fag-/sakssystemer. 

5.2.2 Alt. 2: Etablere bruksrettene som ny festegrunn (ved fradeling) 

Dersom eksisterende bruksretter ikke kan betraktes/godtas som eksist. lovlig umatrikulert festegrunn, 

kan det være et alternativ å etablere bruksrettene som ny festegrunn, dvs. gjennom fradelig. Dette kan 

skje gjennom fradeling av setertomter som festegrunn alternativt som grunneiendom med avtale om 

festekontrakt på grunneiendommen. 

Dette alternativet krever oppmålingsforretning samt at det utløser krav om tinglysing og dermed krav 

om dokumentavgift.  

http://www.statkart.no/filestore/Matrikkelavdelingen/Registreringsinstrukser/Matrikkel/Vedlegg-Meldingtiltinglysing-12-03-2010.pdf
http://www.statkart.no/filestore/Matrikkelavdelingen/Registreringsinstrukser/Matrikkel/Vedlegg-Meldingtiltinglysing-12-03-2010.pdf
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På grunn av omfattende saksbehandling og kostnader vil dette alternativet ikke være relevant så lenge 

det er snakk om å få registrert og stedfestet mange seterretter. 

5.2.3 Alt. 3: Registrere bruksrettene som servitutter i et eget kartlag 

I økonomisk kartverk har det tidligere vært registrert en god del servituttgrenser. Disse data finnes 

fortsatt tilgjengelig (i en ”hvilende” tilstand), og er tilgjengelig som et eget FKB datasett (FKB = Felles 

KartBase). FKB Servitutt er definert i SOSI, men med et relativt enkelt/avgrenset innhold som ikke dekker 

behovet fullt ut for registrering av bruksrettene i statsallmenningene. Det foreligger ikke konkrete planer 

om at FKB Servitutt skal tas i bruk som en nasjonal løsning for registrering av servitutter, og det vil 

uansett ta en god tid før dette eventuelt vi skje. 

En av de store fordelene med å benytte en løsning med å registrere servitutter i et eget kartlag er at man 

relativt raskt kan få gjort nødvendige endringer/tilpasninger i datamodellen slik at man får registrert det 

som er nødvendig for å dekke behovene på Statskog sine eiendommer. En annen fordel ar at man kan 

registrere alle typer stedbudne servitutter i et slikt kartlag. 

Selv om det skulle bli aktuelt å fortsette med å registrere setertomter som festegrunn i matrikkelen, vil 

Statskog ha behov for å registrere/stedfeste andre typer servitutter og avtaler i et eget kartlag. 

Registreringen bør gjøres slik at det kan etableres kobling mellom objekter i kartlaget og aktuelle fag-

/sakssystemer i Statskog som forvalter rettigheter og avtaler. 

Siden FKB Servitutt pr. dato ikke dekker behovene for Statskog, og for at Statskog lettere skal kunne 

gjøre ad hoc tilpasninger av objekter, egenskaper og koder, anbefaler vi at Statskog definerer et eget 

kartlag med navn SSF Rettighet med grunnlag i modellen i FKB Servitutt. 

Når Statskog tar i bruk registrering av rettigheter i et eget kartlag bør disse data (etter hvert) tilbys i 

aktuelle web-baserte innsynsklienter, for eks. ved at Staskog selv eller via andre tilbyr SSF Rettighet i 

form av WMS-tjenester.  Det kan også være aktuelt at Statskog tilbyr en spesialtilpasset Innsynsklient for 

rettighetshavere på Statskog sin grunn. 

5.3 Forlag til løsning og tiltak 

Som beskrevet foran anbefaler vi at Statskog tar i bruk et eget kartlag (SSF Rettighet) for registrering av 

rettigheter/avtaler som det er behov for å få stedfestet. Alle typer stedbundne rettigheter vil kunne 

registreres i kartlaget SSF Rettighet med egenskaper tilpasset behovene for Statskog. 

I første omgang registreres alle typer rettigheter i dette kartlaget, dvs. også seterretter/-tomter som 

primært ønskes registrert som eksisterende festegrunn i matrikkelen. På denne måten vil man få en rel. 

rask stedfesting av alle stedbundne rettigheter. 

For å få en mest mulig enhetlig forvaltning av seterrettene bør eksisterende umatrikulerte seterretter 

registreres som festegrunn i matrikkelen så langt det er mulig. 

For å unngå for store kostnader bør dette være basert på at Statskog kan forstå 

oppmålingsforretningene (etter avtale med aktuelle kommuner), og at disse kan gjennomføres som 

kontorforretninger, - helst uten krav fra partene/rettighetshaverne om å være til stede.  

Vi foreslår at dette testes ut i noen kommuner, - fortrinnsvis i kommuner som i utgangspunktet er 

positive til dette. Dersom ”metoden” aksepteres og fungerer tilfredsstillende, ligger alt til rette for at 

man kan få registrert de fleste uregistrerte seterrettene som festegrunn i matrikkelen. 


