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1 Innledning  
1.1 Emne og problemstilling  
Tema for oppgaven er sivile droner i luftrommet over privat eiendom. Oppgaven tar sikte på å 
svare på to spørsmål. Det første spørsmålet er når bruk av sivile droner er i strid med 
eiendomsretten eller grannelova § 2. I lys av dette, vil jeg også forsøke å finne ut om det kan 
foreligge rett til privat håndhevelse, forutsatt at en sivil drone krenker eiendomsretten eller er i 
strid med grannelova § 2. Privat håndhevelse vil innebære å enten ødelegge dronen, eller å ta 
fysisk kontroll over dronen uten å skade den, evt. benytte radioteknologi for å ta kontroll over 
dronen selv.  
 
En drone defineres som «et ubemannet luftfartøy som kan kontrolleres med fjernstyring eller 
fly autonomt ved hjelp av programvare, sensorer og GPS.»1 I Norge er det Luftfartstilsynet 
som fører tilsyn med luftfart i norsk luftrom.2 Luftfartstilsynet har utarbeidet en forskrift for 
ubemannet luftfartøy3 med hjemmel i luftfartsloven § 15-1, og gjelder «luftfartøy som ikke 
har fører om bord.»4 Forskriften regulerer bruken av ulike typer droner, og skiller mellom 
luftfartøy som ikke har fører om bord og modellfly. Førstnevnte defineres som «innretninger 
som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygningen har et annet formål 
enn rekreasjon, sport eller konkurranse.»5 Modellfly derimot, defineres på samme måte med 
unntak av at den «kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål.»6 Reglene er noe 
ulike ut fra hvilket formål dronen har. Skal droner brukes til kommersielt formål, kreves det 
blant annet tillatelse fra luftfartstilsynet for droneoperatøren.7 
 
Reglene i forskriften gjelder også for sivil statsluftfart med offentligrettslige formål som nevnt 
i forskriftens § 69. Formålene som nevnes er «politivirksomhet, tollvirksomhet offentlig søk- 
og redningstjeneste, brannslukking, kyst- og grensevakt, eller lignende aktiviteter og 
tjenester».8  
 

 
1 Tandberg (2019).  
2 Lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 15-1. 
3 Forskrift 30. november 2015 nr. 1404 om luftfartøy som ikke har fører om bord mv.  
4 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord, § 1. 
5 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord, § 4 a. 
6 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord § 4 b. 
7 Dette gjelder for droner tyngre enn 2,5 kg og en høyere hastighet enn 60 knop, som faller inn under kategorien 

RO2 eller RO3, se henholdsvis Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord §§ 29 og 37. For droner 
opptil 2,5 kg og som har maksimal hastighet på 60 knop, krever Luftfartstilsynet kun melding om oppstart 
av virksomheten, se forskriftens § 22.  

8 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord § 69. 



2 
 

I den videre fremstillingen, vil jeg benytte «droner» som samlebetegnelse for sivile droner, 
uansett formål. Militære droner faller naturlig nok utenfor. Selv om droner er ubemannet, vil 
det alltid være en person som kontrollerer dronen. Videre i oppgaven vil denne personen 
betegnes som fører, pilot eller operatør.  
 
Størrelsen på en drone varierer fra svært små med vekt på noen få gram, til store på størrelse 
med et helikopter. Mange droner kan også utstyres med kamera, mikrofon og andre praktiske 
verktøy som måleinstrumenter. Hvor langt en drone kan fly fra personen som fjernstyrer 
dronen, varierer fra 50 meter til flere km. De store teknologiske fremskrittene har gjort droner 
mer tilgjengelig for folket, og selges til en overkommelig pris. I dag benyttes droner både til 
kommersielle formål og forskning, eller til sport og rekreasjon.  
 
Problemet med droner er at de er egnet til misbruk. I Norge har det vært flere tilfeller der 
private får besøk av ukjente droner på over egen eiendom, som oppleves som overvåkende og 
ubehagelig.9 Det er heller ikke lett å identifisere hvor dronen kommer fra, og dronen kan lett 
forsvinne dersom piloten forstår at noen har oppdaget dronen. Det er også fare for at droner 
misbrukes til overvåkning og spionasje.10  
 
Droneeksperter spår en enorm vekst av droner i fremtiden.11 Flere selskaper, som Amazon og 
Dominos er i gang med å utvikle droner som kan brukes til å levere produkter hjem til 
private.12 Også i Norge har flere norske aktører begynt å teste muligheten for å kunne levere 
varer hjem til private.13 Ifølge en undersøkelse fra 2018 foretatt av Opinion AS, eier 400 000 
nordmenn én eller flere droner, som benyttes til enten næring eller hobbybruk.14 Rundt 
890 000 nordmenn vurderer eller har bestemt seg for å kjøpe en drone.15  
 
Det fremstår imidlertid noe håpløst at Luftfartstilsynet skal føre tilsyn med alle droner i norsk 
luftrom, og håndheve reglene i alle tilfellene en drone flyr ulovlig. Med det økende antall 
sivile droner i luften, oppstår det et behov for rettslig avklaring rundt bruken av droner.  
 
Det er mange som utnytter droner til å skape ugagn for andre. Det er antakeligvis fordi droner 
kan ferdes anonymt, og føreren av dronen kan oppholde seg relativt langt unna. Blant annet 

 
9 Lygren (2016). 
10 Barland (2013). 
11 Arnesen (2015).   
12 Jansen (2019). 
13 Skomakerstuen (2017) . 
14 Frantzen, 2018. 
15 Frantzen, 2018. 
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har de forårsaket mye trøbbel på flyplasser, både i Norge, og andre steder i verden. Dersom en 
drone kolliderer med et fly i luften, vil det trolig ha store konsekvenser. I desember 2018, ble 
Gatwick flyplass rammet av ukjent dronebesøk.16 Hele flytrafikken ble lammet, og rammet 
minst 120 000 passasjerer som skulle fly hjem til jul. Over tre dager ble flyplassen stengt ned 
og gjenåpnet flere ganger. Hver gang flytrafikken åpnet, dukket dronene opp, men forsvant 
før politiet fikk tak i hverken dronen eller føreren av dronen. Etter Gatwick-hendelsen, har det 
skjedd flere liknende tilfeller.17 Av hensyn til risikoen for kollisjon, har Luftfartstilsynet ilagt 
forbud mot å fly høyere enn 120 meter over bakken18, og forbud mot å fly nærmere enn 5 km 
ved en flyplass.19  
 
Også privatpersoner har følt på ubehaget med droner. I Danmark ble en danske anmeldt for å 
ha spionert på naboen med en drone.20 I Bergen fløy det en drone over et offentlig basseng.21 
Personen som styrte dronen ble ikke identifisert.  
 
Droner kan ferdes anonymt. Personer som blir «berørt» av dronen, ser mest sannsynlig bare 
dronen, men har lite informasjon om hvem som kontrollerer den, hva den er utstyrt med, eller 
hva den har som formål. Droner kan fly over stor radius, i høy hastighet, og kan potensielt 
komme seg unna dersom man blir oppdaget. Dette utløser et problem med håndheving av 
droner. Ideelt sett bør man kunne ha rett til å ta saken i egne hender dersom en drone opptrer 
hensynsløst. Selv om det i dag er pålagt å merke dronen, fremtrer dette som lite 
hensiktsmessig, da det er vanskelig å se et registreringsmerket på en drone som er langt 
unna.22 Kravet om merking gjelder dog ikke for modellfly. Uforsiktig droneflyvning kan ha 
store konsekvenser, også på bakkeplanet. Mister føreren kontroll på dronen, kan den gjøre 
skade på mennesker, biler og annet som står på bakken.  
 
 
 

 
16 Lambertsen (2018). 
17 I etterkant har uønskede droner besøkt flere flyplasser. En måned etter Gatwick-hendelsen, fikk Heathrow 

dronebesøk. Heller ikke i tilfellet ble personen som styrte dronen identifisert, se Sandberg (2019). Det 
samme har skjedd i Norge. Så nylig som i mai 2019, ble en drone oppdaget ved Svolvær flyplass. Dronen 
var så nær som 100 meter fra et fly i luften, og førte til at flyet utløste kollisjonsalarmen, se Lysvold (2019). 
I november 2019 ble Bodø Lufthavn rammet av ukjente droner nær flyplassen, se Trygstad (2019).  

18 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord §§ 6 (2) bokstav a og 51 (2) bokstav a. 
19 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord §§ 7 (3) og 54 (2). 
20 Haugen (2014). 
21 Borchgrevink-Brækhus (2017). 
22 Alle droneoperatører som bruker droner til kommersielt formål registreres i et register for alle droneoperatører, 

og er pålagt å merke dronen med navn og registreringsnummer. Dette følger av Forskrift om luftfartøy som 
ikke har fører om bord §§ 27, 35 og 45.   
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En droneflyvning kan være ulovlig på flere ulike grunnlag. For det første har vi 
grunnleggende menneskerettigheter som gir rett til privatliv fra staten og andre mennesker. 
Retten til privatliv er fastsatt i båke EMK artikkel 823 og i Grunnloven § 102.24 Dersom 
dronen tar bilder eller filmer noen uten samtykke, og dette publiseres, kan det være brudd på 
åndsverksloven § 104 eller personopplysningsloven.25 De rettslige spørsmålene knyttet opp 
nevnte bestemmelser, går utenfor oppgavens problemstilling, og blir ikke nærmere behandlet.  
 
En drone kan skape uenighet blant to private personer, og det reiser spørsmål om dronen kan 
være i strid med privatrettslige regler. Det vil være mer hensiktsmessig og praktisk å kunne ha 
et rettslig krav mot den som flyr dronen ulovlig, enn å la det være helt opp til det offentlige å 
håndheve alle droner i strid med forskriften.26 At det også kan være et spørsmål om 
motstridende interesser blant to (eller flere) private parter, taler også for å ha privatrettslige 
regler. Allerede i 2013 uttrykte Teknologirådet bekymringer overfor de spørsmål som kan 
oppstå med den økende dronebruken, og ikke minst faren for misbruk av droner.27 Det ble 
også pekt på rettslige spørsmål som må avklares, som for eksempel om luftrommet over privat 
hage er privat eller ikke.28  
 
For det første er det et grunnleggende prinsipp om privat eiendomsrett i norsk rett. 
Utgangspunktet er at man som eier av en ting eller eiendom, fritt råder over dette, med unntak 
av eventuelle begrensninger som følger av avtale eller lov.29 Total eiendomsrett innebærer at 
man kan utnytte eiendommen slik man vil, og tilsvarende nekte en annen å utnytte 
eiendommen.30 Hvem som kan ha eiendomsrett til fast eiendom, er mangfoldige.31 Det kan 
være private personer, et sameie, der to eller flere eier noe sammen. Også juridiske personer, 
som et selskap, eller en offentlig myndighet, kan være eier av fast eiendom. En drone 
flyvende over privat eiendom, kan anses for å være en krenkelse av eiendomsretten. Men hvor 
langt strekker eiendomsretten seg opp i luften?  
 

 
23 Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, Roma 4. november 1950. 
24 Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov. 
25 Lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) og Lov 15. juni 2018 nr. 38 om 

behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).  
26 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord.  
27 Barland, 2013. 
28 Barland, 2013. 
29 Falkanger (2016) s. 41. 
30 Falkanger (2016) s. 41. 
31 Falkanger (2016) s. 39.  
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Det andre mulige rettsgrunnlaget, er grannelova § 2.32 Tar vi utgangspunkt i total og eksklusiv 
eiendomsrett, er eiendomsretten begrenset blant annet av hensyn til naboer. Vi må da se bort 
fra andre begrensninger i eiendomsretten, som følge av offentlig regulering, eller begrensede 
rettigheter som er ervervet gjennom avtale (servitutt, bruksrett) eller lov (hevd). Grannelova 
regulerer rettsforholdet mellom naboer. Hvis man blir plaget av naboens drone som svirrer 
over garasjen, eller utenfor vinduet, kan man påberope seg tålegrensen i grannelova?  
 
I dag er det svært vanlig å eie en drone, og droner er et relativt nytt fenomen. Men hverken 
eiendomsretten eller grannelova er ikke utviklet eller formet med tanke på droner. Kan en 
drone være i strid med eiendomsretten eller grannelova § 2?  
 
1.2 Materiale og metode  
De rettsgrunnlagene som det vil bli gjort rede for i oppgaven er eiendomsretten og tålegrensen 
i grannelova § 2. For å finne svar på problemstillingen, vil jeg ta utgangspunkt i juridisk 
metode, og bruke lovtekst, forarbeider og rettspraksis som rettskilder.  
 
Grenser for eiendom mot andre eiendommer er fastsatt i dokumenter med 
registreringsenheter, i henhold til Lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering 
(matrikkellova). Eiendomsgrenser oppad er ikke regulert ved lov. Domstolene har tidligere 
uttrykt seg om eiendomsretten oppad.33 Det kom også et lovforslag til eiendomsgrenser og 
administrative grenser, NOU 1988:16 Rådsegn 14 – Eigendomsgrenser og administrative 
inndelingsgrenser, der det blant annet ble foreslått en lovfesting av eiendomsgrenser oppad. 
Ettersom loven ikke ble vedtatt, har den begrenset vekt rettskildemessig, men tidligere har 
Høyesterett brukt lovforslaget som rettskilde.34 Utvalget uttaler også at utkastet hovedsakelig 
går ut på «lovfesting av gjeldande rett».35  
 
I lovutkastet er det også gjort rede for hvordan blant annet eiendomsretten oppad er regulert i 
mange andre land. Dette kan gi indikasjoner på hvordan det er best å vurdere hvor langt 
eiendomsretten til luftrommet strekker seg.  
 
Det andre mulige rettsgrunnlaget som droner kan være i strid med, følger av naboretten. Den 
mest sentrale lovteksten er grannelova av 1961. For så vidt, er grannelova § 2 en begrensning 
av eiendomsretten. Vilkårene i bestemmelsen må sees i lys av forarbeider og rettspraksis. De 

 
32 Lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar. 
33 RG 1984 s. 742 (Eidsvoll namsrett) og Rt. 2011 s. 780. 
34 Rt. 1998 s. 251, se side 256.  
35 NOU 1988: 16 s. 13.  
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sentrale vilkårene i bestemmelsen er om «granneeigedom» utsettes for «skade» og «ulempe», 
og om det er «urimelig» eller «uturvande».   
 
Sentralt er også forarbeidene til grannelova, NUT 1957:3 Rådsegn 2 – Om eigedomsretten i 
grannehøve, og Ot.Prp.nr.24 (1960-1961) Om lov om rettshøve mellom grannar, og gir en 
pekepinn på hvordan lovens § 2 skal forstås.  
 
Blant juridisk teori, er «Tingsrett» av Falkanger og Falkanger og «Fast eiendoms tingsrett» av 
Stenseth og Stavang særlig relevant. Foreløpig har ikke tema droner vært oppe for 
Høyesterett, og det er lite litteratur om droner knyttet opp mot norsk privatrett. Etter hva jeg 
kan finne, er det heller ingen juridiske artikler som tar opp problemet med droner knyttet til 
eiendomsretten eller grannelova § 2 i Norge. I  USA, derimot, har dette blitt diskutert, da 
droner har skapt stor debatt, og har nå ledet til et lovforslag som regulerer droner over privat 
eiendom.  
 
Som tidligere gjort rede for, har Luftfartstilsynet vedtatt en forskrift for droner. Jeg finner det 
naturlig å vurdere enkelte regler etter forskriften, blant annet krav om merking av droner, og 
vurdere om noen av bestemmelsene løser problemet med droner.  
 
1.3 Veien videre  
Den videre fremstillingen blir å gjøre rede for ulike grunnlag som bruk av droner kan være i 
strid med. Først vil jeg i kapittel 2 gjøre rede for noen generelle hensyn som gjør seg gjeldene 
i eiendomsretten og naboretten. Her vil jeg forklare hvilke reguleringsbehov bruk av droner 
skaper, hvorfor håndheving av droner er et problem.   
 
I kapittel 3 vil jeg gjøre rede for eiendomsretten og dens innhold. Fortløpende vil jeg gå 
gjennom hva som ligger i begrepet «eiendomsrett», og hva fast eiendom omfatter. Deretter ser 
jeg på hva som kan trekkes ut av rettspraksis om hvor langt eiendomsretten strekker seg opp i 
luften i kapittel 3.4. I kapittel 3.5, vil jeg se på hva som ble uttalt i lovforslaget NOU 1988:16 
Rådsegn 14, og videre i kapittel 3.6 redegjøre litt om hvordan eiendomsgrensen oppad er 
regulert i andre land. I kapittel 3.7 vil jeg vurdere når en drone kan anses å stride med 
eiendomsretten ut fra hva som er gjeldende rett.  
 
I kapittel 4 blir det gjort rede for grannelova § 2. I kapittel 2.4 vil jeg redegjøre for 
virkeområdet for grannelova. Videre i kapittel 2.3, vil jeg gjøre rede for vilkårene grannelova 
§ 2 i lys av lov, forarbeider og rettspraksis, samtidig som jeg vurderer når en drone kan være i 
strid med bestemmelsen.  
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Videre i kapittel 5, vil jeg gjøre rede for ulike rettsvirkninger dersom en drone er i strid med 
eiendomsretten eller grannelova § 2, og hvilke grunner som taler for å tillate privat 
håndheving. 
 
I kapittel 6 foretar jeg en sammenfatning der jeg forsøker å vurdere hvilke av rettsgrunnlagene 
som synes å være best egnet å påberope seg mot droner, og hva som kunne vært en optimal 
løsning for å regulere droner i luftrommet over privat eiendom. Dessuten vil jeg også se på 
hva som kommer av lovregulering i fremtiden, og vurdere om dette løser problemet med 
droner.  
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2 Litt om hvilke reguleringsbehov bruken av sivile droner kan 
skape 

2.1 Hensyn bak gjeldende rett 
2.1.1 Eiendomsretten  
Eiendomsretten bygger på en berettiget forventning om å råde over det en selv eier, i dette 
tilfellet, fast eiendom.36 Eiendomsretten skal også beskytte mot at andre fritt unytter eller 
ferdes på annen manns grunn. Den som har kjøpt en tomt, skal ikke være redd for at noen 
andre plutselig bygger en hus på tomta. Dessuten fremmer eiendomsretten maksimal 
utnyttelse av eiendommer. Dette kan forstås som et samfunnsøkonomisk hensyn. Effektiv og 
optimal utnyttelses av fast eiendom kommer samfunnet til gode. Eiendomsretten må sees i lys 
av grannelova, da eiendomsretten begrenses av hensyn til naboene.   
 
2.1.2 Grannelova 
Naboretten bærer preg av interesseavveining, og et viktig formål med grannelova er å ivareta 
godt nabovennskap mellom naboer. Etter grannelova § 2, skal ingen påføre en naboeiendom 
«urimelig» eller «uturvande»37 «skade» eller «ulempe». Regelen er utformet med tanke på å 
sette grenser for hva grunneier må finne seg i at naboen gjør.  
 
I følge forarbeidene er formålet med grannelova først og fremst utnytting av eiendommene.38 
Videre uttaler Sivillovbokutvalget at:   

 
«Attåt det næraste føremålet: å dra opp skiljelina mellom rett og urett i grannespørsmåla, er 
det om å gjera å få lagt rettsreglane såleis til rette, at eigedomane vert til mest mogeleg nytte 
for eigarane og dermed for samfunnet i det heile.»39  

 
Askeland fremmer tre hensyn bak nabolovgivningen, og setter hensynene i sammenheng.40 
For det første gjelder hensynet til eiendomsnytelsen, og innebærer den rett man har til å 
utnytte eiendommen uten å blir forstyrret av naboene. Det andre hensynet er hensynet til 
nabofreden. For å beskytte det tredje hensynet, som er best mulig utnyttelse av egen eiendom, 
kreves det regler som ikke er for strenge heller, og man ønsker en «rimelig mellomløsning».41 
På den måten har man regler som både sier at man må tåle at naboen utnytter egen 
eiendomsrett, men at det finnes grenser for hva man må tåle. Dermed oppnår man en terskel 

 
36 Stavang (2016) s. 19. 
37 Uturvande betyr unødvendig, eller unødig.  
38 NUT 1957: 3 Rådsegn 2, s. 17. 
39 NUT 1957: 3 Rådsegn 2, s. 17. 
40 Askeland (1996) s. 332.  
41 Askeland (1996) s. 332-333. 
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for når grunneier beskylder naboen for bråk og andre ulemper, og dette er med på å bevare 
nabofreden. Vi skal se nærmere på hvordan regelen er utformet i kapittel 4.  
 
Med det må man se eiendomsretten og grannelova i forhold til hverandre, og her kommer 
også interesseavveiningen frem – en skal kunne råde fritt og utnytte eiendommen sin så godt 
som mulig, men av hensyn til naboen, skal en ikke volde naboen noe som reduserer eller 
hindrer hans mulighet til å unytte egen eiendom. Disse tre hensyn som ligger bak grannelova 
§ 2, utgjør et kompromiss mellom naboene.42  
 
2.2 Hva er problemet med droner? 
2.2.1 Dronens egenskaper 
Droner er et relativt nytt fenomen i det sivile samfunnet. Selv om det over flere år har vært 
tilgjengelig på forbrukermarkedet, har teknologien gjort droner billigere og enklere å bruke 
for alle. Droner skiller seg ut med dens trekk og egenskaper. De er portable, og kan utstyres 
med flere effekter, som tidligere nevnt. Dessuten kan de (avhengig av størrelse) manøvrere 
seg på svært vanskelige områder i luften, både inn i hus, ned i brønner og tunneler, og høyt 
oppe i luften. Fordi droner kan være svært små, er de også egnet til å fly uten å bli oppdaget.  
 
Typisk for droner er at de er utstyrt med et kamera, slik at piloten kan stå på bakken og se det 
dronens kamera ser. Dermed kan man manøvrere dronen uten å faktisk se dronen. Det er 
derfor verdt å merke seg at selv om en drone er utstyrt med kamera, tar det ikke nødvendigvis 
film eller bilde; kameraet kan være der for at piloten skal kunne se «det dronen ser». Det kan 
sammenliknes med hva en helikopterpilot ser når han flyr et helikopteret. Denne teknologien 
kalles First Point View. 
 
Selv om droner kan være et hjelpemiddel til effektivisering av samfunnet, er de også egnet for 
misbruk og til bruk med illegitime formål. I de neste punktene vil jeg presentere noen aktuelle 
momenter som kan tale for å tillate privat håndheving av ulovlige droner.  
 
2.2.2 Fare for skade 
Det at man ikke vet hvem som styrer dronen, og hva den samler inn av informasjon, 
begrunner hvorfor flere bekymrer seg for droner. En frykter at droner skal benyttes til terror, 
spionasje, eller handel av narkotika. Det er ubehagelig å føle seg overvåket av ukjente. 
Dessuten har droner et stort skadepotensiale. Mister piloten kontroll på dronen, kan dronen 
også gjøre store skader på eiendommen. Ikke bare biler og vindusruter, men også skade på 
person.  

 
42 Askeland (1996) s. 333.  
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2.2.3 Uidentifiserbare og midlertidige  
Som vi har sett på tidligere, kan drone styres av helt anonyme personer. Holder dronen en god 
nok avstand til andre personer, har man tvilsomt anledning til å se navnemerkingen av dronen. 
Dronen kan raskt forsvinne og forbli anonym, og det taler for at man burde kunne ta saken i 
egne hender. Hendelsen i Gatwick er et eksempel på misbruk av droner, og  at man fant aldri 
ut hvem som var ansvarlig for dronen. Dersom den har et legitimt formål, burde dronen kunne 
fly der den må, uten å måtte frykte å bli tuklet med. Men hvordan vet man hvilket formål 
dronen har?  
 
Mange tiltak og aktiviteter som er til besvær for en grunneier, er av mer permanent art. For 
eksempel trær som er i strid med grannelova står fast i bakken, og kan fjernes senere etter 
partene har kommet til enighet. Det samme gjelder også annen byggverk som tilhører naboen 
som står på egen tomt. Skader og ulemper som følger av virksomhet er som oftest mulig å 
identifisere årsaken til. Det samme gjelder støy fra maskineri som bråker. Droner er av 
forbigående art, og de kan være vanskelig å identifisere.   
 
Både en privat person eller profesjonell aktør har i dag muligheten til å fly dronen der han 
måtte ønske, uten å bli oppdaget hvem han er. Dette utløser et problem når det gjelder 
håndheving.   
 
2.2.4 Håndheving  
Kan man skyte ned eller på annen måte overta styringen av en drone som krenker 
eiendomsretten eller er i strid med grannelova § 2?  
 
Fordelen med droner er nettopp å kunne utføre noe i luften eller i et område lengre unn enn 
man selv befinner seg. For eksempel kan man plotte inn en rute i et kart, for så å beordre 
dronen til å fly denne ruten automatisk. I de fleste tilfeller vil man ikke se piloten, kun dronen. 
Selv om det er krav om merking av en kommersielle droner, kan dette ha liten hensikt dersom 
andre ikke kan se navnet eller registreringsnummeret.  
 
Dersom man skulle få informasjon om hvem dronen tilhører, kan man ta det til domstolene 
dersom dronen er ulovlig med hjemmel i norsk rett, og flere grunnlag kan tenkes. Er dronen i 
ulovlig etter en eller flere bestemmelser i straffeloven43, kan hendelsen politianmeldes.  
 

 
43 Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven). 
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Hittil har droner skapt problemer uten at det avdekkes hvem som styrte dronen, som det ble 
gjort rede for innledningsvis. Dette er oppsiktsvekkende, og tyder på at reglene i dag ikke har 
noen særlig hensikt. Det kan tenkes flere måter å «overta» en drone på. For det første kan man 
kaste en tung gjenstand på dronen og ødelegge den. En annen måte kan være å forstyrre 
radiosignaler eller å bruke en dronefanger, som tvinger dronen ned på bakken. Det siste 
alternativet vil være det å foretrekke, av hensyn til at skade på droner kan utløse 
erstatningsansvar.  
 
2.2.5 Selvstyrte droner  
Det finnes også droner som er selvstyrte. Det kan stilles spørsmål om hvem ansvaret skal 
ligge hos dersom dronen er selvstyrt. En variant er at man plotter inn en rute på forhånd, som 
da dronen opererer etter, kalt Automatic Unmanned Aircraft Systems.44 Ved bruk av denne 
funksjonen, vil alltid kunne endre ruten underveis i operasjonen. En annen type er helt 
selvstyrt, og kalles Autonomonous Unmanned Aircraft Systems.45 Disse dronene klarer å 
kartlegge omgivelsene gjennom et system og tar beslutninger ut i fra de omgivelsene den 
registrerer. Ved bruk av disse dronene skal det alltid være en på bakken som har anledning til 
å overta dronen.46 Ettersom det alltid skal være en person som er ansvarlig og som kan 
overbemanne dronen, reiser dette ikke noen problemstillinger utenom det vanlige droner gjør. 
Så lenge en pilot alltid kan ta over kontrollen, vil ansvaret fremdeles ligge hos den personen 
som har overordnet kontroll på dronen.  
 
2.3 Mer nytte enn skade?  
Vi har nå sett på hvorfor droner er et problem. På den annen side vil droner bli en viktig 
ressurs for samfunnet i fremtiden, og det kan spørres om vi må tåle de ulempene droner 
medfører. Dens egenskaper vil kunne effektivisere utallige oppgaver og kan gjøre jobben både 
raskere og bedre enn om man skal sette en fysisk person til samme oppgave. Den har evnen til 
å undersøke store områder, og fange opp bevegelser i for eksempel leteaksjoner. Droner kan 
også brukes til å undersøke områder som ligger ulendt til. I stedet for å iverksette tiltak for å 
frakte en person fysisk til det aktuelle stedet, kan man heller sende opp en drone, og 
undersøke dette på kortere tid. For en grunneiere som eier større eiendommer, der han enten 
dyrker jord, eller områder med dyr på beite, vil han kunne kartlegge området raskt ved hjelp 
av droner. For andre private virksomheter kan droner benyttes til logistikk, som for eksempel 
frakt av varer, på en effektiv og miljøvennlig måte.  
 

 
44 Luftfartstilsynet (u.å.). 
45 Luftfartstilsynet (u.å.). 
46 Luftfartstilsynet (u.å.). 
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Droner har derfor en stor nytteverdi i samfunnet, og dette kan tale for at private grunneiere 
ikke skal ha anledning til å ta ned en drone. Dersom dronen har et legitimt oppdrag, kan 
oppdraget bli avbrutt, dersom grunneiere skal kunne ta ned enhver drone de ikke vet hvem 
eier.  
 
2.4 Regulering av droner er et problem overalt  
Droner er ikke bare et problem i Norge. I flere land har man sett behovet for å regulere 
dronebruk.  
 
Sivile droner over privat eiendom er forbudt i Danmark. I bekjentgjørelse, som i dansk rett 
tilsvarer en norsk forskrift47, er det bestemt at droner ikke kan fly over privat grunn som har 
avgrenset eiendommen.48 Bestemmelsene sier at det ikke er lov til å fly drone over privat 
grunn som er avgrenset og merket med enten hekk, gjerde eller liknende, og gjelder både i og 
utenfor byområder. Et liknende forbud kunne tenkes i Norge. Det ville løst mye av 
problematikken om hvor langt eiendomsretten strekker seg over eiendommen, og hvor lavt en 
drone må fly for å krenke eiendomsretten.  
 
I Sverige er droner med kamera forbudt, av hensyn til egnetheten for kriminell virksomhet og 
andre betenkelige handlinger. Dette var et resultat av at Høyesterett i Sverige besluttet at 
droner med påmontert kamera, må ha tillatelse for å fly49. Beslutningen ble begrunnet med 
hensynet til personvern.  
 
Privat eiendomsrett er sterkt vernet i Common law-land. For å bevare beskyttelsen av privat 
eiendomsrett mot også droner, har det nylig i USA blitt fremmet et lovforslag som regulerer 
droner over privat eiendom. I lovforslaget legges det blant annet frem regler for når en 
droneflyvningen er lovlig eller ikke, og skal vurderes ut fra 13 momenter.50 I en betenkning av 
Henry Smith, poengterer han problematikken med å måtte ta stilling til 13 momener før man 
flyr en drone på ulike steder.51 En så tungvinn regulering vil også kunne føre til at reglene 
sjeldent blir overholdt, eller alt for mange unødvendige søksmål.  
 

 
47 Jensen (u.å.) 
48 Bekendtgørelse 2017-11-24 nr. 1257 om flyvning med droner uden for bymæssigt område, § 13, stk. 3. og 

Bekendtgørelse 2017-11-24 nr. 1256 om flyvning med droner i bymæssigt område, § 15, stk. 4. 
49 Knudsen (2016) 
50 May 30, 2019 - Uniform Tort Law Relating To Drones Act. Section 5 b). Blant momentene som nevnes er: 

hva som er en naturlig bruk og nytelse av eiendommen, hva som er formålet med dronen, hvor høyt dronen 
fly, hvor lenge dronen fløy over eiendommen, tidspunktet dronen fløy over eiendommen, osv. 

51 Smith (2019) s. 2 flg.   



13 
 

2.5 Luftfartstilsynets forsøk på regulering av droner 
2.5.1 Reglene etter luftfartsforskriften  
Luftfartstilsynet har lenge vært på banen for å regulere droner, enten de har kommersielt 
formål, eller bare benyttes til hobbybruk. I luftfartsforskriften skilles det for det første mellom 
hobbydroner (modellfly) og kommersielle droner. Dersom dronen har et kommersielt formål, 
stilles det krav til droneoperatøren, ut fra hvilken type droneoperatør det er tale om, som nevnt 
innledningsvis under pkt. 1.1. 
 
Etter forskriften, er det bestemt flere retningslinjer for hvor man kan fly en drone. Den som 
styrer en drone, skal hele tiden kunne se dronen.52 Man skal også ikke fly dronen høyere enn 
120 meter over bakken eller vann. Dessuten skal all flyvning «skje på en hensynsfull måte 
som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for 
øvrig er til sjenanse for allmennheten».53  
 
Etter forskriftens §§ 27, 35 og 45 skal kommersielle droner merkes med operatørens navn og 
telefonnummer. Dette gjelder foreløpig ikke for hobbydroner. Kravet om merkingen kan 
fremstå lite hensiktsmessig siden dronen oppholder seg i luften. Hvor langt unna kan en drone 
oppholde seg før personer ikke kan se merkingen? Droner er som regel i bevegelse under 
flyvningen. Sjeldent vil noen klare å lese av et merke på noe som beveger seg. Det fremstår 
derfor åpenbart at merkingen har noen klar funksjon for allmennheten som påvirkes av 
dronen.  
 
2.5.2 Forbudssoner  
Flere områder i Norge er underlagt droneforbud. Etter forskriften kan man ikke fly en innen 
en radius på 5 km fra en flyplass uten tillatelse fra lokal lufttrafikktjenesteenhet.54 Dette er av 
hensyn til luftfarten i norsk luftrom. Det er også flere nasjonalparker som er underlagt 
droneforbud.55 I Oslo sentrum er det også nedlagt droneforbud.56 Forbudet gjelder all luftfart, 
med unntak av «flyging i forbindelse med politi-, ambulanse-, forsvars-, søk- og 
redningsoppdrag».57 Etter forskriftens § 3 kan Luftfartstilsynet gi dispensasjon for flyging 
med «samfunnsnyttige formål». Flere av forbudsområdene er regulert med «geo-fencing», og 

 
52 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord, § 6 og 51. 
53 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord, § 6 og 51. 
54 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord, §§ 7 og 54. 
55 Se for eksempel forskrift 16. desember 2016 nr. 1630 om vern av Jomfruland nasjonalpark, Kragerø 

kommune, Telemark. Forskriftens § 10 tredje ledd: «Unødvendig støy er forbudt. Bruk av motordrevet 
modellfly eller lignende er forbudt.» 

56 Forskrift 16. oktober 2007 nr. 1152 om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over sentrum av Oslo.  
57 Forskrift om luftrestriksjonsområde over Oslo, § 3.  
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systemvaren i droner har i dag mulighet til å oppdage forbudssonen og slutter å fungere 
innenfor restriksjonsområdene.58  
 
Etter forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord § 70, gjelder ikke droneforbud fastsatt 
i forskriften for droner «i forbindelse med politivirksomhet, tollvirksomhet, offentlig søk- og 
redningstjeneste». Dette er svært hensiktsmessig, da dette er droner som har en allmenn 
interesse.  
 
Noen droner flyr som modellfly og blir styrt med samme formål som en radiostyrt bil; av ren 
fornøyelse. Men man kan aldri vite om den knipser bilder, eller gjør lydopptak. Skal man 
måtte være klar over at dronen utfører video- eller lydopptak for å kunne utføre privat 
håndheving, som for eksempel å skyte et nett på dronen eller ødelegge den? 
 
Som tidligere nevnt er kjernen i droneproblematikken at man ikke vet hva enkelte drone gjør 
eller hvem som styrer den. Droner kan fort forsvinne og forbli anonyme, og det taler for at 
man bør kunne ta saken i egne hender. Men dersom den har et legitimt formål, burde piloten 
kunne fly dronen der den må, uten å måtte frykte å bli tuklet med. Reglene etter forskriften er 
i og seg selv gode, med det kan fremstå som et problem at hobbydroner ikke reguleres 
strengere enn det de gjør per dags dato. Det er åpenbart fare for misbruk av hobbydroner, om 
ikke enda enn for kommersielle droner. En profesjonell aktør som eier en drone, vil 
sannsynligvis bruke dronen i forbindelse med en virksomhet. Det kan tenkes at en 
profesjonell aktør er avhengig av droner og operatørlisens for å drive virksomheten, og har da 
«mer å tape» hvis han mister lisensen.   
 
 
 

 
58 Dette skjedde i blant annet i Haugesund da droneoperatører oppdaterte systemvaren, se Smedsrud (2019).  
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3 Eiendomsretten som rettslig grunnlag   
3.1 Innholdet i eiendomsretten til fast eiendom  
Begrepet eiendomsrett er helt grunnleggende i norsk tingsrett, spesielt i forbindelse med fast 
eiendom. Dessuten er det et fundamentalt rettslig grunnlag for å verne privat eiendom mot 
inngrep fra både det offentlige og andre private. Eiendomsrett kan også sees på som et 
grunnleggende prinsipp. Du råder selv over det du eier, og ingen andre kan uten videre ta ting 
de ikke eier. Eiendomsretten er beskyttet i Grunnlovens § 105 og i straffeloven § 346.59 Av 
hensyn til oppgavens problemstilling, avgrenser jeg mot strafferettslige spørsmål, og går ikke 
nærmere inn på dette.  
 
Det finnes ikke noen presis og klar definisjon av eiendomsrett. Falkanger beskriver 
eiendomsretten som en total og eksklusiv rådighet med alle de beføyelser som ikke er 
unntatt.60 Eiendomsretten gjelder både for fast eiendom og løsøre. Grensen for hva som er fast 
eiendom og hva som er løsøre, volder det lite tvil om. Fast eiendom er det som hører til 
grunnen; eiendommens grunn, samt det som står fast på eiendommen, slik som bygninger og 
trær. Løse gjenstander som ikke er knyttet til eiendommens grunn, faller inn under løsøre, 
som for eksempel sykkel og bil som står på eiendommen.  
 
Falkanger skiller mellom faktisk og juridisk rådighet, og mellom disse skiller han også 
mellom positiv og negativ side av de to formene for rådighet.61 Den faktiske rådigheten 
innebærer retten til å positivt faktisk bruke og utnytte eiendommen slik han selv ønsker. Den 
negative siden er at man kan nekte andre å faktisk bruke eiendommen. Den juridiske 
rådigheten innebærer at man positivt kan selge, bortleie, eller stifte andre rettigheter og pant 
på eiendommen. Den negative siden er at man kan nekte andre å inngå de nevnte avtaler.62 
Dette innebærer at grunneier kan nekte andre å fly en drone over eiendommen, dersom dronen 
krenker eiendomsretten. Dette forutsetter at det ikke foreligger avtale eller hjemmel i lov for å 
bruke dronen.  
 
Eiendomsretten kan være begrenset som følge av at det er stiftet andre rettigheter på 
eiendommen. For eksempel kan en naboeiendom ha ervervet en bruksrett, eller veirett, på 
tomten. Grunneier kan da ikke nekte naboen å kjøre bil over tomten slik bruksretten gir 
adgang til. Men så langt det ikke foreligger noen beføyelser eller avtaler, har man som eneeier 

 
59 Strl. § 346: «Med bot straffes den som bruker eller rår over fast eiendom i strid med rettighetene til eieren eller 

en annen som rettmessig rår over eiendommen, slik at den berettigede påføres tap eller ulempe, eller i strid 
med dennes uttrykkelige forbud». 

60 Falkanger (2016) s. 41.  
61 Falkanger (2016) s. 40. 
62 Falkanger (2016) s. 41. 
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av fast eiendom, total og eksklusiv rådighet over eiendommen. I drøftelsene videre, forutsettes 
det at grunneier har total og eksklusiv eiendomsrett.  
 
3.2 Regler om grenser og eiendomsrettens utstrekning  
3.2.1 Identifisering av fast eiendom 
For å vite hvor langt eiendomsretten til fast eiendom strekker seg, er det nødvendig å vite 
hvordan man identifiserer hvor eiendomsgrensene går. I Norge har vi et eget 
registreringssystem for faste eiendommer. Hvem som har eiendomsretten til en bestemt 
eiendom, fremgår av Grunnboken. Før i tiden var eiendommer i Norge større gårdsplasser. 
Med tiden, ble det vanlig å dele opp gårdsenhetene, og skille ut tomter for salg. Dersom man 
skilte ut en tomt fra hovedtomta, eller opprinnelig tomt, fikk denne gårdsnummer 1 
bruksnummer 1, og den nye tomten fikk gårdsnummer 1 og bruksnummer 2.63 
Eiendomsrettigheter og andre rettigheter, som pant, blir tinglyst i Grunnboken. Grenser for 
hver enkelt eiendom fremgår av matrikkelen. Matrikkelen er et «register over alle faste 
eigedommar i landet».64  
 
3.2.2 Nabogrenser  
Det er svært vanlig at en eiendom grenser mot en annen. Grensen mellom to eiendommer på 
land, er normalt synlige ved at det settes opp gjerder eller hekk i mellom. Man kan også finne 
de konkrete grensene som følger av oppmålingsforretninger, registrert i matrikkelen.65  
 
I mange tilfeller grenser eiendommer mot hverandre med vassdrag mellom seg. Reglene for 
fastlegging av grenser følger da av vassdragsloven.66 Deler av denne loven er opphevet og 
erstattet med lov om vannressurser, men enkelte bestemmelser er fortsatt gjeldende.67 
 
Dersom to eiendommer grenser mot hverandre i bekk eller elv, følger grensen djupålen, jf. 
vassdragslovens § 2. Ligger eiendommene på hver sin side av en innsjø, går grensen slik at 
«hvert sted på bunnen tilhører den landside som det nærmest er en fortsettelse av», jf. 
vassdragsloven § 3. Ligger eiendommene på samme side av et vassdrag, følger reglene av 
vassdragsloven § 4.  
 

 
63 Stavang (2016) s. 44.  
64 Matrikkellova § 1. 
65 Matrikkellova § 33. 
66 Lov 15. mars 1940 om vassdragene (vassdragsloven). 
67 Lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). I vassdragsloven er §§ 2-6 

fortsatt gjeldende.  
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3.2.3 Yttergrenser  
Selv om en eiendom ikke grenser mot en annen eiendom, er ikke eiendomsretten endeløs. På 
land gjelder klart de grenser som følger av oppmålingsforretninger. I andre tilfeller grenser 
eiendommen mot elv, bekk eller innsjø. I disse tilfellene gjelder også reglene etter 
vassdragsloven, §§ 2 og 3.  
 
Som hovedregel er innsjøer underlagt privat eiendomsrett, men noen innsjøer er så store at de 
har et såkalt «fritt midtstykke».68 Dersom en tomt grenser mot en stor innsjø med fritt 
midtstykke, strekker eiendomsrett seg ikke lengre enn der midtstykket begynner. Etter 
vannressursloven § 17, er det som hovedregel staten som eier det frie midtstykke. Ligger 
eiendommen ved sjøen, strekker eiendomsretten seg i utgangspunktet til marbakken.69 Eieren 
har også noen rettigheter utenfor marbakken, som for eksempel tilflottsretten.70  
 
Eiendomsretten strekker seg også nedover i grunnen. Det alminnelige utgangspunktet er at 
retten strekker seg så langt ned som det en grunneier vil ha interesse av, også på bakgrunn av 
sannsynlige utnyttelsesmuligheter i fremtiden.71 Høyesterett har også måtte ta stilling til hvor 
langt eiendomsretten faktisk strekker seg nedover.72 Saken gjaldt boring etter grunnvann, der 
A boret skrått nedover. Boret krysset nabogrensen på 13 meters dyp, og selve vannuttaket ble 
gjort på 118 meters dyp, 28 meter under naboens eiendom. Naboen hevdet derfor at 
eiendomsretten ble krenket, da vannuttaket ble gjort under hans eiendom. Høyesterett uttalte 
at eiendomsretten strekker seg nedover i grunnen, men i det konkrete tilfellet var det ikke en 
krenkelse av eiendomsretten.73 I dag er det egne regler for retten til grunnvann.74  
 
3.3 Retten til luftrommet  
I dag er det ingen norsk lov som sier hvor langt eiendomsretten strekker seg oppover i 
luftrommet. Selve luften er substansløs, og det er ingen som eier luften. Men satt helt på 
spissen vil ingen mene at hvem som helst kan gjøre hva som helst på annen manns eiendom, 
så lenge det er noen få centimeter over bakkeplanet. Det må være grenser for hva andre kan 
tillate seg å gjøre over eiendommen til en annen. Hensynet for at eiendomsretten også må 
strekke seg oppover, er at mye aktivitet i luftrommet over eiendommer kan være brysomt for 
grunneier. På samme måte som grannelova setter grenser for hva naboen kan gjøre, gjelder 

 
68 Falkanger (2016) s. 110. 
69 Rt. 2011 s. 556 avsnitt 13. 
70 Rt. 1985 s. 1128, se side 1131-1132. 
71 Stavang (2016) s. 70. 
72 Rt. 1998 s. 251, side 256. 
73 Rt. 1998 s. 251, side 257.   
74 Vannressursloven § 44. 
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det et liknende hensyn for eiendomsretten. Man må kunne nyte sin egen eiendom i ro og fred, 
og ikke bli forstyrret eller plaget av andre. Dette er en åpenbar forventning når man har 
eiendomsrett til fast eiendom.  
 
3.4 Rettspraksis om eiendomsretten oppad  
Det er lite rettspraksis på området om eiendomsretten oppad. Men spørsmålet om hvor langt 
eiendomsretten strekker seg opp i luften har vært oppe til behandling. I det følgende vil jeg 
gjøre rede for underretts- og Høyesterettspraksis som har behandlet dette spørsmålet.  
 
I RG 1984 s. 742 (Eidsvoll namsrett) var saken den at det på eiendom B var satt opp en 
heisekran som svingte over på eiendom A, med en høyde på 30 meter over bakken, og et lodd 
som motvekt på 4 tonn. Eier av eiendom A syns det var ubehagelig å ha en betongkloss på 4 
tonn hengende 20 m over hustaket og følte frykt for at denne betongklossen kunne falle ned. 
Hun hevdet at heisekranen krenket eiendomsretten, subsidiært at det utgjorde et brudd på 
grannelova § 2.  
 
Retten tok først stilling til eiendomsrettens utstrekning. «Det utgangspunkt man i teorien 
synes å være enige om, er at eiendomsretten strekker seg så langt opp som den har praktisk 
betydning og grunneier har en reell interesse.»75 Deretter vurderte retten om det forelå strid 
med eiendomsretten i den konkrete saken: 
 

«Om (...) [A] hadde fått bygningsmyndighetenes tillatelse til å oppføre et 20 meter høyt hus på 
sin eiendom ville neppe noen ha stoppet dette byggeforetagende med den begrunnelse at (...) 
[A] derved bygget seg ut over sin eiendom. Så høyt som det er praktisk mulig å utnytte 
eiendommen må eiendomsretten som hovedregel strekke seg. På tilsvarende måte mener retten 
at en grunneier må være beskyttet mot inntrengere så høyt opp som det er praktisk mulig å 
trenge seg inn og forvolde utvilsom fare, ulempe eller sjananse [sic]. Så langt opp må 
grunneieren ha en reell interesse å ivareta».76  

 
Som følge av eiendomsretten, ville A hatt rett til å bygge et tjue meters høyt hus på sin egen 
tomt. På samme måte var hun derfor beskyttet mot at andre benyttet luftrommet i samme 
høyde som forvoldt fare eller annen sjenanse. Retten uttalte også at som hovedregel, må 
eiendomsretten strekke seg så høyt som det er praktisk mulig å utnytte eiendommen på.77  
 

 
75 RG 1984 s. 742 (Eidsvoll namsrett), side 745. 
76 RG 1984 s. 742 (Eidsvoll namsrett), side 745. 
77 RG 1984 s. 742 (Eidsvoll namsrett), side 745. 
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Det følger klart av dommens uttalelse at det er grunneiers interesse som skal vurderes, og hva 
hun kan nekte andre å gjøre over hennes eiendom som følge av eiendomsretten. Det var derfor 
ikke et spørsmål om naboeiendommen hadde rett til å foreta seg aktiviteten i luftrommet over 
eiendommen. Knyttet opp til oppgavens tema, betyr dette at hensikten med å fly dronen derfor 
er irrelevant, og droneførerens interesse er uten betydning. Det er likevel ikke tvil om at 
droner med legitime og samfunnsnyttige formål kan ha rett til å fly selv om det er strid med 
eiendomsretten. Som nevnt kan eiendomsretten være begrenset av flere rettslige grunnlag. 
Droner kan også fly lovlig, dersom det er søkt om tillatelse på forhånd, eller der det foreligger 
hjemmel i annen lovgivning.   
 
I Rt. 2011 s. 780 gjaldt spørsmålet om det forelå en krenkelse av eiendomsretten, da et 
vindkraftselskap (B) hadde satt opp seks vindmøller på sin eiendom. Alle vindmøllene var 
plassert langs eiendomsgrensen, men slik at de aldri fysisk krysset nabogrensen. En nabo (A) 
mente at vindmølleparken utgjorde en krenkelse av eiendomsretten, da han selv mistet 
muligheten til å utnytte vinden på egen eiendom.  
 
Høyesterett begynte med å beskrive eiendomsretten «som en rett til å råde rettslig og faktisk 
over ting eller fast eiendom så langt dette ikke er forbudt ved lov eller strider mot rettigheter 
som tilkommer andre», samt at man kan «hindre andre i å bruke og disponere tingen eller 
eiendommen, se Falkanger og Falkanger: Tingsrett, 6. utgave side 40-41.»78  
 
Høyesterett poengterer videre at luft ikke er underlagt eiendomsrett, men at som følge av 
eiendomsretten, vil grunneier «som utgangspunkt har rett til å utnytte luften – og vinden – 
over egen eiendom» og at dette gjelder selv om «grunneiers utnyttelse har konsekvenser for 
naboens mulighet til å utnytte vinden over sin eiendom.»79   
 
Selv om vindmøllene ville få en negativ innvirkning på A’s mulighet til å utnytte vinden på 
egen eiendom, la Høyesterett vekt på at «utnyttelsen av vinden i sin helhet skjer på eiendom 
(...) [B] råder over».80 Dessuten var det ikke aktuelt for A å utnytte vindkraft på egen 
eiendom, og det forelå heller ikke noen realistiske planer om det i fremtiden.81 Høyesterett 
kom til at det ikke forelå noen krenkelse av eiendomsretten.  
 
Bygging inn over naboeiendom er også i strid med eiendomsretten. Ifølge Nordtveit er det 
avsagt dom av Nedenes heradsrett 9. mars 1972 hvor det sto et hotell plassert slik at bygget 

 
78 Rt. 2011 s. 780, avsnitt 59.  
79 Rt. 2011 s. 780, avsnitt 60. 
80 Rt. 2011 s. 780, avsnitt 62. 
81 Rt. 2011 s. 780, avsnitt 62. 
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sto akkurat på grensen til naboeiendom.82 På toppen av den ene veggen var det hengt opp 
bokstavskilt som var så tykke at de var over på naboeiendommen. Bokstavene var 5-6 cm 
tykke. Retten fant at det utgjorde en krenkelse av eiendomsretten.   
 
3.5 Forslag til ny lov om eiendomsgrenser  
I 1988 ble det utarbeidet et lovforslag som skulle regulere eiendomsgrenser av 
Sivillovbokutvalget.83 Loven ble ikke vedtatt, men utvalget tok blant annet stilling til hvordan 
man skulle regulere eiendomsrettens grenser vertikalt. Utvalget begrunner hensynet for å 
lovregulere eiendomsgrensene med at  
 

«[d]et verkar nokså innlysande at klårare reglar om grenser for fast eigedom vil vera av det 
gode både til å unngå tvist, og for å unngå at verdiar vert liggjande unytta fordi rettstilhøvet er 
uklårt. Spørsmålet er likevel kor langt ein kan gå, og kva ein kan oppnå med lovgjeving på 
dette området.»84 

 
Om grensen oppover ble det uttalt at eiendomsretten strekker seg så langt som grunneier har 
mulighet til å utnytte luftrommet selv, med enten bygg eller høye tilstelninger.85 Man måtte 
også finne seg i overflyvninger, men at grunneier måtte kunne protestere mot 
«ballongluftfarty som vert ‘parkert’» over hans eiendom.86 Som Stavang og Stenseth 
poengterer, er det usikkert om man likevel må finne seg i droner som flyr lavt over 
eiendommen.87 Videre i lovforslaget, stilles det spørsmål om grunneier må finne seg andre 
overflyvninger som holder lavere høydeavstand enn fly gjør, som for eksempel hangglidere 
og paraglidere.88   
 
Utvalget kom ikke frem til noen konkret grense for hvor høyt opp i luften eiendomsretten 
strekker seg. Etter det endelige lovutkastet, skulle bestemmelsen om eiendomsretten til 
luftrommet, § 24, lyde som følgende:  
 
 
 
 

 
82 Nordtveit (1990) s. 70. Dommen er også nevnt i NOU 1988: 16 Rådsegn 14 – Eigendomsgrenser og 

administrative inndelingsgrenser, se side 36.  
83 NOU 1988: 16 Rådsegn 14 – Eigendomsgrenser og administrative inndelingsgrenser. 
84 NOU 1988: 16, s. 41. 
85 NOU 1988: 16 s. 36. 
86 NOU 1988: 16 s. 36. 
87 Stavang (2016) s. 72. 
88 NOU 1988: 16, s. 36. 
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«Grunneigaren eig så langt opp i luftromet som han har interesse av å gjera eigedomsrett 
gjeldande. 
Leidningar og andre innretningar som står på eller har feste på grunnen, må ikkje koma inn 
over grunn som andre eig.»89  

 
Til forskjell fra bestemmelsen om eiendomsretten nedad, satte Sivillovbokutvalget ingen 
grense målt i meter, men begge yttergrensene skulle måles i loddrett linje fra bakken.90 I 
lovforslagets § 23 om retten til undergrunnen, ble det foreslått at «[g]runneigaren eig 100 
meter ned i grunnen, og lenger ned om han tek grunnen i bruk lenger ned» som utganspunkt.91 
Det kan i praksis være enklere å «okkupere» grunnen, da den består av fast masse, og at dette 
kan være forklaringen på hvorfor utvalget satte en konkret grense for eiendomsretten nedad.   
 
Sivillovboktvalget fremhever at det ikke skal skje en interesseavveineng, og at det er kun 
grunneierens interesse i å gjøre eiendomsretten gjeldene, som er avgjørende.92 Dette kan være 
interessen i å utnytte luftrommet selv, eller interessen i å unngå at andre utnytter luftrommet 
over eiendommen.93 Vurderingen må skje ut fra «kva for utnytting det kan vera pårekneleg at 
grunneigaren sjølv gjer av eigedomen, og om det tiltaket det er tale om vil føra til ulempe 
eller fare som påverkar grunneigaren si eiga utnytting.»94  
 
Utvalget bemerker at man derimot ikke har noen reell interesse i å motsette seg «sporadisk 
eller kortvaring bruk av luftrommet» over eiendommen. Det siktes, også her, til 
overflyvninger «som skjer over ei viss høgde».95 Dette kan tolkes som at det ikke gjelder for  
overflyvninger i veldig lav høyde. Det blir også pekt på at eiendommer som rammes av 
flystøy, får erstatning med hjemmel i grannelova § 2, og ikke fordi det krenker 
eiendomsretten.96 
 
3.6 Retten til luftrommet i andre land  
Hvordan er eiendomsgrensen oppad regulert i andre land? I NOU 1988: 16 Rådsegn 14 om 
forslag til eiendomsgrenser, ble det vedlagt en oversikt over fremmed rett.97 I Danmark har 

 
89 NOU 1988: 16, s. 94. 
90 NOU 1988: 16 s. 86. 
91 NOU 1988: 16 s. 96. 
92 NOU 1988: 16 s. 86. 
93 NOU 1988: 16 s. 86. 
94 NOU 1988: 16 s. 86. 
95 NOU 1988: 16 s. 86. 
96 NOU 1988: 16 s. 86.  
97 NOU 1988: 16, side 97 – Vedlegg. Oversyn over framand rett. Vedlegget viser at også i andre land benytter 

man et prinsipp om hvor langt grunneier har interesse av å eie opp i luftrommet. 
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man lagt til grunn at «grunneigaren berre har ein einerett til å nytta lufta over sin eigedom så 
langt det trengst for å oppfylle det almenne føremålet med eigedomsrett».98 Heller ikke i 
Finland er eiendomsretten oppad lovregulert, men man har lagt til grunn at den strekker seg 
«så langt han kan ha nytte av det.»99 Dessuten kan grunneier ikke nekte «andre  i å utnytte 
luftromet så langt han kan ha nytte av det».100 Samtidig kan grunneier «ikkje hindre andre i å 
utnytte luftrommet så langt han ikkje lir nokon skade av det».101 Prinsippet om at 
eiendomsretten strekker seg så langt man har nytte av det for å kunne utnytte eiendomsretten 
til fast eiendom, går igjen i mange andre land, som Island102, Østerrike103, England104 og 
Sveits105. I for eksempel Frankrike og Sveits, er eiendomsretten til luftrommet over 
eiendommen lovfestet, men noen konkret grense er heller ikke bestemt.106  
 
3.7 Konklusjon 
3.7.1 Forsøk på en mer konkret konklusjon om eiendomsretten oppad 
Ut i fra en samlet vurdering av de rettskildene som sier noe om eiendomsretten til luftrommet, 
kan en forsøke å komme frem til en konklusjon om hva gjeldene rett er. Det følger klart at 
man på samme måte som man har rett til å utnytte eiendomsretten over egen grunn oppad, 
også kan nekte andre å utføre aktiviteter over eiendommen. Begrensingen i eiendomsretten 
oppad vurderes ut fra om grunneier selv har interesse i å utnytte luftrommet over egen 
eiendom. Det følger også av RG 1984 s. 742 (Eidsvoll namsrett) at grunneier er «beskyttet 
mot inntrengere så høyt opp som det er praktisk mulig å trenge seg inn og forvolde utvilsom 
fare, ulempe eller sjananse [sic]».107  
 
Hverken domstolene eller Sivillovbokutvalget presiserer noen klar grense for eiendomsretten 
oppad. Heller ikke i andre land, har man satt noen grense for hvor mange meter opp i luften 
grunneier faktisk eier.108 Dette er et klart signal på at det er lite hensiktsmessig å sette noen 
eiendomsgrense oppad målt i meter. Nordtveit påpeker også at det ikke vil være «lett å 

 
98 NOU 1988: 16 s. 97. 
99 NOU 1988: 16 s. 100. 
100 NOU 1988: 16 s. 100. 
101 NOU 1988: 16 s. 100. 
102 NOU 1988: 16 s. 191. 
103 NOU 1988: 16 s. 104. 
104 NOU 1988: 16 s. 106. 
105 NOU 1988: 16 s. 107. 
106 NOU 1988: 16 s. 107. I Frankrike er eiendomsretten oppad lovfestet i Artikkel 552 i Code Civil. I Sveits 

følger eiendomsretten til luftrommet av Artikkel 667 i Sivillovboka.  
107 RG 1984 s. 742 (Eidsvoll namsrett) side 745.  
108 NOU 1988: 16, side 97 – Vedlegg. Oversyn over framand rett.  
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operere med ei allmenn eigedomsgrense til luftromet.»109 Gjeldende rett er at det derfor må 
vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og se på faktorer som kan være relevant ved 
vurderingen.  
 
3.7.2 Relevante momenter som bør vurderes  
For det første er størrelsen på dronen være av vesentlig betydning. Er dronen stor og kan gjøre 
stor skade? Eller er den liten og kan potensielt fly inn et åpent vindu?  Dessuten vil avstanden 
dronen holder fra bygg på tomten ha noe å si for om den krenker eiendomsretten. Dette vil 
også avhenge av bebyggelsen på tomten. Høye hus vil være mer vare mot lavtflygende 
droner, kontra lave hus. Dronens flyhøyde bør derfor vurderes ut fra selve husets takhøyde.  
 
For det tredje, kan måten dronen flyr på, være relevant. Typisk skille vil her være om dronen 
kun flyr over eiendommen, eller om den henger parkert over eiendommen. Trakasserende 
opptreden vil være tilfellet hvis dronen forfølger personer på eiendommen, eller ertende 
adferd, for eksempel hvis dronen flyr gjentakende mot personer eller dyr.  
 
Et fjerde moment som kan tas i betraktning, er om grunneier selv flyr drone på egen eiendom. 
Hans interesse i å utnytte luftrommet til egen flyvning, samt faren for kollisjon vil nok kunne 
tale for at andre droner kan være i strid med eiendomsretten.  
 
3.7.3 Når er en drone i strid med eiendomsretten?  
At man som grunneier må finne seg i fly og annen luftfart over eiendommen, volder det ingen 
tvil om. Droner kan likevel ikke sammenliknes med fly på dette området, da de er mindre og 
flyr betraktelig lavere. Som tidligere redegjort for i pkt. 3.5, synes gjeldende rett å være at 
man må finne seg i andre lavtflygende innretninger, men ikke at de er «parkert» i luften. 
Trolig vil dette være mer aktuelt med droner, og at forbiflyvninger i god høyde over hustak og 
annen bebyggelse på eiendommen må aksepteres. Det vil stille seg annerledes med droner 
som oppholder seg over tid på samme sted i luften over eiendommen.  
 
Er dronen svært liten og flyr høyt oppe, kan den være i strid med eiendomsretten. Et hus med 
tre etasjer vil for eksempel være mer utsatt, enn et bolig med en etasje. I det ene tilfellet flyr 
dronen kanskje fem meter over hustaket, mens i det andre tilfellet flyr dronen forbi hus og 
vinduer. Det vil nok føles noe mer invaderende om den flyr forbi vinduet enn over taket. 
Flyvninger i så lav høyde at den flyr langt husveggen, vil også kunne være til sjenanse, og 
også fare for skade. Som utgangspunkt antas det at droner som holder en høyde på mer enn 20 
meter over husets takhøyde på privat eiendom, ikke krenker noens eiendomsrett. Droner med 

 
109 Nordtveit (1990) s. 70. 
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legitime formål, som fotografering av eiendom må nok også anses om lovlig, og ikke utgjøre 
noen eiendomskrenkelse.  
 
Derimot er det tilfeller der droner kan anses i strid med eiendomsretten. Et eksempel er droner 
som flyr langs husveggene. Dessuten vil hensynsløs flyvning og flyvning av sjikanerende 
karakter, og som flyr lavere enn 20 meter målt fra takhøyde, anses å kunne være i strid med 
eiendomsretten. Dette begrunnes med at grunneier har en klar interesse av å ikke ha 
innretninger lavt over eiendommen som kan gjøre skade på person, løsøre og fast eiendom.  
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4 Naborettslige begrensninger – Grannelova § 2  
4.1 Innledning  
Selv om man har eksklusiv og total eiendomsrett og ikke er underlagt heftelser, er den ikke så 
total som det først kan synes. De aller fleste eiendommer ligger tett ved siden av en annen, 
enten i et større nabolag, eller fritidsboliger som ligger nære andre hyttetomter på fjellet. Mye 
aktivitet en selv driver med på sin egen eiendom, vil kunne berøre naboeiendommer, i større 
eller mindre grad. Naboforhold reguleres først og fremst av lov 16. juni 1961 nr. 15 om 
rettshøve mellom grannar (heretter grannelova). Det er andre lover innen naboretten, som for 
eksempel grannegjerdelova.110 Bergsholm formulerer seg godt når han skriver: «Enkelt sagt 
har naboloven først og fremst regler om hvordan eierrådigheten kan utnyttes i forhold til 
naboen.»111  
 
Grannelova av 1961 avløste tidligere nabolov av 1887, men bygger i stor grad på den.112 Som 
det blir uttalt i forarbeidende til grannelova av 1961, var tidligere lov funksjonell og godt 
egnet da den ble laget, men det hadde skjedd større endringer i både samfunnet og i selve 
naboforholdene den siste tiden. Det var derfor behov for en ny lov som tilpasset seg 
endringene.113  
 
4.2 Virkeområde   
Foruten om vilkårene som må være oppfylt, kan man i alminnelighet begrense grannelova til å 
gjelde forhold mellom naboeiendommer. Det stilles krav til hvem som har rettigheter, hvem 
som rettigheten kan rettes mot, og ikke minst, at ulempen eller skaden rammer en 
naboeiendom, jf. «granneiegedom».114  
 
Pliktsubjektet etter loven er den som setter i verk noe på eiendommen sin, jf. «ha, gjera, eller 
setje i verk», altså en tiltakshaver.115 Rettighetssubjektet er den som er eier av eiendom som 
blir berørt av tiltakshavers aktivitet, heretter omtalt som nabo. Både tiltakshaver og berørt 
nabo kan være eier, eller leietaker/fester. Det samme gjelder et selskap som leier lokaler på en 
eiendom. Besøkende på eiendommen, derimot, faller utenfor.116 Kravet er at man må ha en 
noe langvarig tilknytning til den eiendom det gjelder.    
 

 
110 Lov 5. juni 1961 om grannegjerde (grannegjerdelova).  
111 Bergsholm (2019) s. 248. 
112 Falkanger (2016) s. 395. 
113 NUT 1957:3 Rådsegn 2, s. 15. 
114 Grannelova § 2 første ledd. 
115 Grannelova § 2 første ledd. 
116 Falkanger (2016) s. 453.  
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Loven gir ingen klar definisjon av hva som ligger i kravet til «granneigedom». En naturlig 
språklig forståelse av ordlyden indikerer at det er eiendommer som grenser til hverandre. Men 
det er ikke et krav at eiendommene må grense direkte til hverandre, og de kan ligge et stykke 
fra hverandre. I forarbeidene uttales det at er vanskelig å kunne si noe generelt om hvordan 
man skal kvalifisere en eiendom for å være en «naboeiendom».117 Det avgjørende må være 
«verknaden av den plagsame verksemda».118 Hvor nærme eiendommen må ligge 
tiltakseiendommen, må altså vurderes ut fra om eiendommen påføres skade eller ulempe som 
følge av tiltaket. Om eiendommen er privat eller offentlig eid, er uten betydning.119  
 
For at en nabo skal kunne påberope seg grannelova § 2 mot droner, må en da se på hvor selve 
dronepiloten oppholder seg, samt hvor dronen ferdes. Det forutsetter derfor at dronepiloten 
står på egen eiendom han eller hun har tilknytning til, og at dronen flyr over egen eiendom, 
eller en naboeiendom. Selv om dronen ikke befinner seg på selve tiltakseiendommen, men 
over naboeiendom, gjelder grannelova.120 Ut i fra uttalelsene i forarbeidene, kan en 
konkludere med at det kan være lang avstand mellom tiltakshavers eiendom og 
naboeiendom.121 Radiusen for hvor langt en drone kan fly, varierer fra drone til drone. Som 
konklusjon kan vi si at grannelova kommer til anvendelse dersom en eiendom blir påvirket av 
en drone som styres av person som oppholder seg på egen eiendom.  
 
I  borettslag eller eierseksjon, gjelder det egne regler for hva en kan gjøre på sitt areal, jf. 
henholdsvis borettslagsloven § 5-11122 og eierseksjonsloven § 25123. Problemstillingen i 
oppgaven søker kun å se når en drone er i strid med enten eiendomsretten eller grannelova § 
2, og avgrenses derfor mot droner som flyr rundt leilighetskomplekser. Det samme gjelder for 
tomanns-boliger, da de også er bygd på samme eiendom. I de tilfellene, kommer sameieloven 
til anvendelse.124  
 
Grannelova er deklaratorisk.125 Avtale eller annet rettsgrunnlag, som for eksempel servitutter, 
kan derfor foreligge og fravike grannelovas regler. Det kan altså inngås avtaler mellom 
naboene om å ikke fly dronen over eiendommene. Motsatt kan også tenkes, at man inngår 
avtale at man har rett til å fly dronen over naboeiendommen.  

 
117 Ot.prp. nr. 24 (1960-1961) s. 22. 
118 Ot.prp. nr. 24 (1960-1961) s. 22. 
119 Falkanger (2016) s. 452. 
120 Falkanger (2016) s. 453. 
121 Ot.prp. nr. 24 (1960-1961) s. 22. 
122 Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag. 
123 Lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner. 
124 Lov 18. juni 1965 nr. 6 om sameige, § 3. 
125 Grannelova § 1. 
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4.3 Grannelova § 2  
4.3.1 Innledning  
I grannelova finner vi flere begrensninger for hva man kan gjøre på eiendommen sin.  I lovens 
§§ 3, 4 og 5 finner vi regler for henholdsvis trær, bygging og graving. Hovedregelen finner vi 
i § 2 og er den generelle tålegrensen. Den setter grensen for det lovlige. I bestemmelsens 
første ledd finner vi hovedvilkårene for hvor grensen går.  
 

«Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller 
ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg.»126 

 
For at noe skal være ulovlig etter grannelova § 2, må det forekomme en «skade» eller 
«ulempe» på «naboeiendom» som må anses som «urimelig» eller «unødig». Dessuten må det 
være et ansvarssubjekt som kan holdes ansvarlig for tiltaket, og det må foreligge 
årsakssammenheng mellom selve tiltaket og skaden/ulempen.127  
 
Vilkårene er generelt utformet. I bestemmelsens 2. til 4. ledd oppstilles retningslinjer for hva 
som er urimelig og unødig skade/ulempe. Lovteksten kan virke noe uklar da den i 
retningslinjene refererer til «noko» og «det». Det kan spørres om det er selve tiltaket som 
vurderes opp mot retningslinjene, eller selve ulempen/skaden som er konsekvensen av tiltaket.  
I juridisk teori, er det klart at det er selve ulempen/skaden som skal vurderes.128  
 
Hensynet bak tålegrensa er blant annet å fremme best utnyttelse av eiendommen for 
grunneier, og ikke bli forhindret til dette av naboer.129 Dessuten ønsker man å ivareta godt 
nabovennskap i samfunnet.130 Selv om grannelova begrenser eiendomsretten, kan vi også si at 
den sikrer eiendomsretten i den grad man får retten til å kunne nyte sin egen eiendom uten at 
den blir pålagt urimelige ulemper eller skader som følge av andres utnyttelse av 
eiendomsretten. Med en interesseavveining som i grannelova § 2, oppnår man en balanse 
mellom naboenes rettigheter og plikter. Som vi skal gå nærmere inn på, går balansen på at 
urimelige og unødvendige skader og ulemper, som oftest vil være ulovlige.  
 

 
126 Grannelova § 2 første ledd.  
127 Stavang (2016) s. 148. 
128 Stavang (2016) s. 156 og Bergsholm (2019) s. 255. 
129 NUT 1957:3 Rådsegn 2 s. 17. 
130 NUT 1957:3 Rådsegn 2 s. 17. 
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4.3.2 «Skade» eller «ulempe» 
For det første må aktiviteten påføre naboeiendommen «skade» eller «ulempe», jf. grannelova 
§ 2. Som skade regnes alle fysiske påkjenninger.131 Personskader er også omfattet, jf. reglene 
om erstatning i grannelova § 16 andre ledd, og det er antatt at det også omfavner psykiske 
skader.132  
 
Ulempe dekker noe videre enn skadevilkåret. Det vil i stor grad gjelde støy og sjenerende, 
vond lukt, støv, og andre ting som kan karakteriseres som plagsomt. Dersom det er flere 
skader eller ulemper, skal «den kumulative effekt av de ulemper grunneierne påføres som 
danne grunnlaget for hva som anses tålbart.»133 Dermed ser man ikke på hver enkelt 
påkjenning i seg selv, men om den totale effekt er en skade eller ulempe. Dette er et relevant 
poeng i forhold til droner. En drone som flyr langs nabogrensen og filmer på en naboeiendom, 
vil kunne gi flere ulemper, som for eksempel støy, uheldig sjenanse og det at det kan være 
fare for skade. Alle disse elementene kan utgjøre en ulempe etter grannelova § 2. Som 
ulempe, regnes også fare for skade, jf. også § 2 første ledd annet punktum, og skal vurderes 
obektivt.134 Eksempel på dette kan være frykten for at en tung betongkloss hengende over 
huset eller bilen, kan dette ned.135  
 
Kan en drone være en «ulempe eller skade»?136  
 
En drone kan representere en skade. Skade vil kunne skje dersom dronen kommer ut av 
pilotens kontroll, og kolliderer med enten naboens bil eller annen innretning på bakken, kan 
det bli påført skade. Jo tyngre dronen er og jo høyere fart dronen flyr i, jo større er 
skadepotensiale. Men ettersom dette er et åpenbart tilfelle som omfattes av bestemmelsen, går 
jeg ikke nærmere inn på tilfeller der dronen gjør skade ved kollisjon.   
 
Man kan derfor si at droner kan representere en fare for skade. En stor og tung drone vil 
kunne gjøre større skade ved kollisjon, fremfor en liten drone på noen få gram. Hensynsløs 
flyvning øker også at det fare for skade. I tillegg, kan droner som flyr rundt for å erte naboen, 
eller spionere, regnes som en ulempe. Dessuten vil droner som flyr, høres summende ut med 

 
131 Falkanger (2016) s. 404.  
132 Rt. 1994 s. 681. Det ble ikke utbetalt erstatning for de psykiske skadene, da Høyesterett ikke fant at det 

foreslå årsakssammenheng mellom ulempen og de psykiske skadene, se dommens side.  
133 Dette ble lagt til grunn i Rt. 1983 s. 152, s. 155. 
134 Rt. 2007 s. 464, avsnitt 76. 
135 RG 1984 s. 742 (Eidsvoll namsrett).. 
136 Grannelova § 2 første ledd. 
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små propeller i aktivitet. En regner med jo større drone, jo mer støy lager den. Det vil nok 
derfor finnes tilfeller der flere eller alle disse elementene tilsammen kan utgjøre en «ulempe».  
 
Spørsmålet videre er når ulempen med droner er «uturvande» eller «urimelig».137  
 
4.3.3 «Uturvande» skade eller ulempe  
For at en skade eller ulempe skal være ulovlig etter grannelova § 2, må skaden eller ulempen 
være «uturvande» eller «urimelig». Bestemmelsens annet ledd gir retningslinjer for hva som 
skal legges vekt på ved vurdering av om en skade eller ulempe er «urimelig» eller 
«uturvande».  
 

«I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er teknisk 
og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller ulempa. Det skal 
jamvel takast omsyn til naturmangfaldet på staden.»138  

 
Med «uturvande» menes unødig.139 I stort sett alle tilfeller, vil det som er «uturvande» også 
være «urimelig». Det vil ofte være urimelig å lage unødvendig støy, bråk eller skader, hvis det 
kunne vært unngått med midler som er rimelig å vente. «Uhugnad går då serskilt på det 
psykiske», uttales det i forarbeidene.140 Videre, står det at:  
 

«[u]turvande er ugagnet og uhugnaden141 for det fyrste, når dei fylgjer av et tiltak som i seg 
sjølv ikkje har noko vitug eller godkjenningsverdig føremål. Slike tiltak er det vel ikkje mange 
av. Fleire er visseleg dei tilfella, då tiltaket i seg sjølv er vitug og godkjenningsverdig nok, 
men kunne vore sett i verk på ein annan måte eller på ein annan stad, så grannen ikkje leid 
noko av det.»142 

 
Typiske ulemper eller skader som vil være «unødvendig», vil være sjikane143, eller rent 
hensiktsløse aktiviteter som ikke har noe formål i seg selv. Det samme gjelder ulemper og 

 
137 Grannelova § 2 første ledd. 
138 Grannelova § 2 annet ledd.  
139 For enkelthetens skyld, velger jeg videre i teksten å benytte «unødig» eller «unødvendig» som betegnelse på 

vilkåret «uturvande» i grannelova § 2. 
140 NUT 1957:3 Rådsegn 2 s. 26. 
141 Lovutvalget foreslo i NUT 1957:3 Rådsegn 2 vilkårene «ugagn» og «uhugnad». I Ot.prp. nr. 24 (1960-1961) 

side 26, kommer departementet til at vilkårene skulle erstattes med «skade» og «ulempe» da de sistnevnte 
utrykkene er «vel kjende i granneretten».  

142 NUT 1957:3 Rådsegn 2 s. 26. 
143 NUT 1957:3 Rådsegn 2 s. 26. 
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skader som skyldes «ren tankeløshet».144 Dette er også pekt på i forarbeidene, men som 
utvalget selv poengterer, vil det ikke være mange slike tilfeller.145  
 
Det kan imidlertid tenkes at dette er det mest aktuelle tilfellet med droner. Det kan tenkes 
tilfeller der man flyr dronen av ren fornøyelse, men at man ikke tenker over hvordan det 
oppfattes av naboen. Man kan også se for seg en person som flyr dronen langs nabogrensen, 
der han rett og slett har til hensikt å egge naboen. Gjentakelse vil også tale for at det regnes 
som en sjikanerende handling. Det samme gjelder når dronen «henger over» naboen mens han 
sitter på verandaen eller forfølger han mens han er ute i hagen.  
 
Et grensetilfelle kan være droner med kamera som flyr på dronepilotens egen eiendom, og 
filmer mot naboen og eiendommen. Forutsatt at dronen ikke gjør videoopptak, vil dette neppe 
være verre enn om en person selv står på egen eiendom og ser hva naboen driver med. 
Derimot, vil det nok oppleves annerledes hvis dronen flyr over på naboeiendommen, og 
filmer inn soveromsvinduet.  
 
I grannelova § 2 annet ledd er det stilt opp retningslinjer for å vurdere hva som er unødvendig. 
Det legges vekt på  hva som er «teknisk og økonomisk mogleg å gjera for å hindra eller 
avgrensa skaden eller ulempen», jf. annet ledd, og legger klart opp til en interesseavveining. 
Tiltakshaver skal ikke bli påført en enorm stor kostnad bare for å forhindre en ulempe eller 
skade. En naturlig språklig forståelse tilsier at dersom tiltakshaver blir påført en stor kostnad 
for å hindre ulempen, i forhold til ulempen naboen blir påført, er ulempen ikke unødvendig.  
 
I Rt. 1969 s. 757 vurderte Høyesterett hva som er teknisk og økonomisk mulig for å hindre 
eller begrense ulempene. Kraftig støy var blant ulempene. Gjestgiveriet fikk atskillig færre 
gjester i denne perioden og omsetningen gikk dermed ned. Det var en klar sammenheng 
mellom tapet gjestgiveriet led, og den ulempen de ble påført.146 Høyesterett la vekt på at selv 
om støyen var av forbigående karakter, var det «støy som i høy grad gikk utover det som er 
vanlig ved veiarbeider».147 Høyesterett uttalte videre at støyen som anleggsarbeidene 
forvoldte, kunne vært betydelig forbedret uten uforholdsmessige kostnader.148 
 

 
144 Brækhus (1964) s. 115.  
145 NUT 1957:3 Rådsegn 2 s. 26. 
146 Rt. 1969 s. 757, s. 759. 
147 Rt. 1969 s. 757, s. 759. 
148 Rt. 1969 s. 757, s. 761. 
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I en sak fra Rana Tingrett, ble det ansett som lovlig at eier satte opp en trampoline bare to-tre 
meter unna grensen mot naboen.149 Trampolinen ble flittig brukt av både barna i husstanden 
på tiltakseiendommen, og andre barn i nabolaget. Både barneskrik og selve støyen av 
fjæringen i trampolinen lagde slik en støy som kunne anses som en ulempe for naboen. 
Naboen mente trampolinen kunne settes på andre steder av tomten og at dette derfor var en 
unødvendig ulempe. Ettersom de alternative stedene enten innebar å sette trampolinen rett i 
nærheten av en trafikkert vei, eller et kupert område som måtte gjøres om, fant retten at 
plasseringen av trampolinen ikke var unødvendig. Det forelå derfor ikke strid med grannelova 
§ 2.  
 
Med dette tatt i betraktning kan man vurdere om det var nødvendig å fly dronen så nærme 
naboen som den fløy i det aktuelle tilfellet. Kunne den for eksempel fly med hensynsfullt, ved 
å fly lengre unna vinduer, eller høyere opp? Hadde dronen noe legitimt formål? Det er 
allerede lagt til grunn at droner som flyr hensynsløst og med høy hastighet kan representere en 
fare for skade. Dersom dronen ikke har noe hensiktsmessig formål, og fremtrer som rent 
sjikanerende, må dette regnes som unødvendig. Har dronen derimot et legitimt formål, men 
likevel representerer fare for skade, vil dette også kunne anses som unødvendig.  
 
4.3.4 Hensynet til naturmangfoldet på stedet  
I 2009 ble grannelova § 2 annet ledd endret, som følge av den nye naturmangfoldloven.150 I 
forarbeidene til loven, ble det undersøkt om loven ville medføre motstrid med andre lover, 
blant annet grannelova.151 Den nye naturmangfoldloven medførte også en endring av 
grannelova § 3. Selv om et tre er i strid med § 3, skal det også legges vekt på naturmangfoldet 
på stedet.152  
 

«Hva som anses å ha nevneverdig betydning for naturmangfoldet på stedet, må avgjøres 
konkret i den enkelte sak. Det kan f.eks. være treet i seg selv som er spesielt i forhold til de 
artene eller eksemplarene som ellers forekommer i området, eller treet kan ha en viktig 
funksjon for annet biologisk liv i området, f.eks. slik tretopper har for måltrost, eller som 
reirplass for en sjelden fugleart. Også hensynet til naturmangfoldet i kulturlandskapet vil være 
sentralt.»153  
 

 
149 TRANA-2003-818. 
150 Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold.  
151 Ot.prp nr. 52 (2008-2009) s. 54.  
152 Grannelova § 3. 
153 Ot.prp nr. 52 (2008-2009) s. 457. 
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Fordi trær også kan kreves felt etter grannelova § 2, ble det foreslått at hensynet til 
naturmangfoldet også skal tas i betraktning når det skal vurderes om tålegrensen er 
overtrådt.154 «Endringen i grannelova § 2 gjør at hensynet til naturmangfoldet hører med i 
vurderingen av hva som er urimelig eller unødig til skade eller ulempe på naboeiendommen». 
Hensynet gjelder både for skade og ulempe som er urimelig eller unødvendig. Dette følger 
også av ordlyden i grannelova § 2.  
 
Om droner kan ha noen negativ innvirkning på naturmangfoldet, virker noe tvilsomt. Men det 
kan for eksempel tenkes områder der en utrydningstruet fugleart holder reirplass i et tre på 
nabotomta. Kan en drone være så forstyrrende at det ødelegger artens leveområde? På den ene 
siden, er droner mer av forbigående art. Sammenliknet med å felle et tre som fuglearten 
holder til i, som er en varig skade for naturmangfoldet, er ikke dronen en varig ulempe. Men 
på den annen side, kan droner virke skremmende for dyr. Det kan også tenkes at dronen 
faktisk gjør skade på reiret og dette vil trolig kunne anses som en «unødvendig skade» etter 
grannelova § 2. Av hensyn ordbegrensning, går jeg ikke nærmere inn på denne 
problemstillingen.   
 
4.3.5 «Urimelig» skade eller ulempe  
En skade eller ulempe som er nødvendig, er ikke alltid rimelig. Grannelova § 2 får dermed en 
utvidet anvendelse når en naboeiendom påføres en skade eller ulempe som er «urimelig». En 
skade eller ulempe kan være urimelig etter annet ledd. Av hensyn til ordbegrensning, viser jeg 
her til redegjørelsen overfor i pkt. 4.3.4. I tillegg til annet ledd, kan en skade eller ulempe 
anses som urimelig etter retningslinjene i bestemmelsens tredje ledd.155  
 

«I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast vekt på om det er venteleg etter 
tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller driftsmåtar 
på slike stader.» 

 
Falkanger deler vurdering i to elementer; om det er ventelig, og om det er sedvanlig.156 Om 
noe er ventelig, må vurderes ut fra hva som er vanlig på stedet. Begrepet «ventelig» er ment å 
ha et noe mer begrenset innhold enn «påregnelig».157 I Rt. 2006 s. 486 avsnitt 62 vises det 
også til forskjellen mellom påregnelig og ventelig. Her viser Høyesterett videre til Mons 
Nygaard, Ting og Rettar (1974) s. 192 og fremhever at ventelig er det en venter at vil skje, 
mens påregnelig er noe som kan tenkes kommer til å skje. Ved vurdering «er utgangspunktet 

 
154 Ot.prp nr. 52 (2008-2009)  s. 457. 
155 Grannelova § 2 tredje ledd. 
156 Falkanger (2016) s. 411. 
157 NUT 1957:3 Rådsegn 2 s. 27-28. 
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hva som måtte være ventelig ut fra eiendommenes beliggenhet i forhold til trafikkområder, 
bymessig bebyggelse, industrivirksomhet og annen virksomhet i området».158 Man ser derfor 
på områdets karakter, og hva som må være ventelig i lys av dette. I et villastrøk vil det for 
eksempel være ventelig at det føres opp nye boliger på tomter i nærheten. Det som ikke er 
ventelig er for eksempel at det anlegges et kjøpesenter midt i villastrøket. Har man bosatt seg 
rett i nærheten av en søppelfylling, må en trolig regne med at tålegrensen for vond lukt er 
langt lavere på slike områder, enn i et villastrøk. 
Vurderingen av hva som er ventelig er objektivt.159 Men når er noe ventelig? Dette spørsmålet 
har kommet på spissen i de kjente flyplass-sakene. Mange av flyplassenes virksomhet ble 
kraftig utviklet i takt med at flytrafikken økte. Det karakteristiske med naboeiendommer i 
nærheten av flyplasser, er den kraftige og stadige støyen de utsettes for. For mange naboer, 
inntrådte ulempen først etter at de etablerte seg på området. Mange gikk til søksmål og søkte 
erstatning etter § 9, da de mente støyen overtrådte tålegrensen i grannelova § 2. Høyesterett 
har benyttet et prinsipp om tidsprioritet, og dommene bygger i stor grad på hverandre. «I 
utgangspunktet er det tale om å vurdere om det på det tidspunkt naboeiendommen ble etablert, 
var ventelig at eiendommen ville bli utsatt for ulempen».160 I Flesland-dommen uttales det at: 

 
«hovedregelen er at den som etablerer seg etter at en flyplass er anlagt, ikke kan kreve 
erstatning for ulemper som bruken av flyplassen fører med seg. Dette gjelder både den som 
bygger hus, den som kjøper og den som arver en eiendom etter dette tidspunktet.»161 
 

Dermed fikk kun de som bodde i området før flyplassen var anlagt, erstatning. I Kjevik-saken, 
satte Høyesterett skjæringstidspunktet til den dagen Stortinget vedtok at Kjevik skulle bli 
flyplassen på Sørlandet. Dermed måtte den som valgte å etablere seg i nærheten av Kjevik 
flyplass, være klar over den risiko det innebar å bo der, og ha akseptert dette. Gardermoen-
saken er den siste flyplass-saken som har vært til behandling i Høyesterett. Flyplassen, som 
ble anlagt i 1912, gikk gjennom en utvikling med en økning av flyavganger i løpet av det 20. 
århundre, spesielt i og etter krigsårene.162 I 1992, ble det imidlertid vedtatt at Gardermoen 
skulle bli den nye hovedflyplassen. Gardermoen lufthavn åpnet som hovedflyplass i 1998, og 
medførte en kraftig økning i flytrafikken. Grunneierne i området rundt flyplassen krevde 
erstatning for ulempen de ble påført. De grunneiere som hadde bosatt seg i området etter at 
flyplassen var anlagt, men før vedtaket om hovedflyplass ble truffet fikk også medhold. 
Høyesterett kom frem til at dette utgjorde en ny virksomhet, da flytrafikken ble økt opptil 6 

 
158 Rt. 1995 s. 1303, side 1310. 
159 Rt. 1973 s. 1193, s. 1201. 
160 Rt. 2006 s. 486, avsnitt 50. 
161 Rt. 1977 s. 1155, side 1161. 
162 Rt. 2006 s. 486, avsnitt 2 – 4. 
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ganger.163 Ulempen var dermed ikke ventelig for de som hadde bosatt seg etter at flyplassen 
var anlagt og før vedtaket i 1992.  
 
Det andre hjelpekriteriet er om ulempen «er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- 
eller driftsmåtar på slike stadar».164 Venteligheten får bare betydning dersom skaden eller 
ulempen ikke er sedvanlig. Sedvanlig trenger altså ikke bety ventelig. Når man skal vurdere 
om noe er sedvanlig, må en se på hva som er vanlig generelt på slike strøk. Hva er for 
eksempel normalt vanlig i et villastrøk, eller i et industriområdet? For eksempel vil det ikke 
være ventelig med et stort industrianlegg midt i et villastrøk. Da er det heller ikke sedvanlig. 
Hensikten med en sammenlikning mellom ulike strøkstyper, er at tålegrensen vil variere fra 
strøk til strøk. I et villaområde vil tålegrensen for støy være lavere, enn i et industriområde.  
 
Et strøks karakter kan forandre seg over tid, og det avgjørende for hva som er ventelig, er hva 
som er situasjonen til en hver tid. Et eksempel er en kommune med et lite sentrum som vokser 
i antall innbyggere. For å bygge flere boliger til innbyggere, brer sentrum seg med 
boligblokker ut mot roligere villastrøk. Et sentrum som vokser i areal, vil prege villastrøkene i 
nærheten. Dessuten kan også andre ting i samfunnet forandre seg med tiden. For eksempel 
kan en virksomhets driftsmetode som tidligere var vanlig før og tillat, bli ulovlig etter at nye 
og mindre farlige metoder er blitt utviklet. Hva som er «rimelig» er en rettslig standard som 
forandrer seg med tiden. Samfunnsforholdene er stadig under utvikling, og noen ulemper må 
man «i utviklingens medfør (...) avfinne seg med».165  
 
På denne måten avgrenser man mot de tilfeller der man aksepterer forholdene når man velger 
å bosette seg i et område. Men om man velger å bosette seg i en helt nytt boligområde der det 
fremdeles bygges nye hus, må man kunne forvente anleggsarbeid i en periode fremover. Men 
på den annen side skal man ikke regne med at eiendommen blir påført noen skader på grunn 
av byggearbeidet.  
 
I RG 1986 s. 956 (Nordre Sunnmøre herredsrett) gjaldt saken at det ble anlagt en idrettshall 
nærme A sin bolig. Det var klart at idrettshallen utgjorde en ulempe for A. Spørsmålet var 
imidlertid om ulempen av «urimelig» etter grannelova § 2.166 Retten uttalte at vurderingen om 
noe er ventelig «må knyttes til de generelle trekk ved ulempene som følge av lokalsamfunnets 
utvikling».167 A bygde boligen sin i en tid da området lå fredelig og landlig til, og var «stort 

 
163 Rt. 2006 s. 486 avsnitt 56 – 58. 
164 Grannelova § 2 tredje ledd. 
165 Rt. 1974 s. 524, side 534. 
166 RG 1986 s. 956 (Nordre Sunnmøre herredsrett), side 961. 
167 RG 1986 s. 956 (Nordre Sunnmøre herredsrett), side 961.  
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sett et ubenyttet område, bortsett fra enkelte spredte eneboliger og gårdsbruk».168 Med tiden, 
ble området regulert til offentlig bebyggelse og kommunesenter. Da A hadde bygd sin bolig, 
var det allerede en flyplass i nærheten og gode fergeforbindelser til Ålesund. Under tvil, kom 
retten til at «en urbanisering og utbygging av den karakter som idrettshallen representerer ikke 
kunne karakteriseres som påregnelig for Valderhaug».169 Videre, tok retten stilling til om 
ulempene var verre enn det som pleier å følge av vanlige bruks- eller driftsmåter på slike 
steder.170 Retten la vekt på at grunneier som regel ikke har noe krav på at «idylliske tilstander 
skal bestå uendret for all fremtid», og at alle grunneiere må «finne seg i at 
samfunnsutviklingen krever en stad mer omfattende utnyttelse av arealressursene...». Bygget 
utgjorde «et velferdstilbud for kommunens innbyggere» og mente at «tålegrensen settes en 
tanke høyere enn for tilsvarende ulemper ved f.eks. privat virksomhet av mindre 
samfunnsnyttig karakter».  
 
I senere dommer fra Høyesterett er det også lagt vekt på at enkelte tiltak må anses ventelig i 
lys av samfunnsutviklingen og som fremmer samfunnsnytte. I Rt. 1996 s. 232, ble det uttalt  
at «[n]år det gjelder vurderingen av om en motorvei er ventelig, må den alminnelige 
samfunnsutvikling tillegges vesentlig betydning...»171 For eksempel i Rt. 2011 s. 780172 var 
spørsmålet om en vindmøllepark var i strid med grannelova § 2. Det ble uttalt at «[v]ed 
vurdering av om viktige samfunnstiltak, slik som vindkraft, er ventelig på stedet, må den 
alminnelige samfunnsutviklingen tillegges stor vekt, jr. Rt. 1996 s. 232.»173 
 
Er det ventelig med droner flyvende rundt om kring i et villastrøk? Er droner generelt ventelig 
på alle områder? Som oftest må man finne seg i mye utidige aktiviteter i et nabostrøk. Alt fra 
gressklipperen som bråker, sag, snekring og barn som leker ute, hunden som bjeffer, og 
sosiale hagefester og sammenkomster. Også annet som er av mer estetisk karakter, som at 
naboen roter i hagen under oppussing og annet arbeid, må man i perioder kunne tåle. Bruker 
naboen tomta som oppbevaring av søppel og skrot, kan dette være i strid med tålegrensa igjen.  
 
I dag blir droner mer og mer vanlig, og bruken øker deretter. Det er for eksempel vanlig at 
man benytter en drone til å ta eiendomsfoto ved salg av fast eiendom. Slik bruk må nok tåles, 
uavhengig av hva slags strøk man befinner seg i. Som nevnt i pkt. 4.3.1, er det ikke selve 

 
168 RG 1986 s. 956 (Nordre Sunnmøre herredsrett), side 961. 
169 RG 1986 s. 956 (Nordre Sunnmøre herredsrett), side 961. 
170 RG 1986 s. 956 (Nordre Sunnmøre herredsrett), side 961. 
171 Rt. 1996 s. 232, side 236. Saken gjaldt erstatning for nærføringsulemper, som følge av ekspropriasjon til trasé 

for ny riksvei, jf. dommens side 231.  
172 Dommen er tidligere omtalt i kapittelet om eiendomsretten som grunnlag, se oppgavens pkt. 3.4.  
173 Rt. 2011 s. 780, avsnitt 94. 



36 
 

dronen som skal vurderes, men det er ulempen som følger av dronebruken. Støyen fra en 
drone vil neppe utgjøre verre ulyd, enn en gressklipper. Tålegrensen vil nok ligge lavere i 
villabygd område, enn et industriområde. Industriområder er noe mer preget av støy til vanlig. 
I kystområder er det kanskje behov for en drone som kan overvåke kyst- eller strandlinjen for 
forsøpling, eller sjøfart.  
 
En kan også argumentere at droner er ventelig, sett i lys av «utviklingens medfør».174 Det er et 
faktum at droner blir mer og mer vanlig i dag, og teknologiske fremskritt fører til at droner 
kan brukes i flere typer virksomheter.  
 
4.3.6 Sikkerhetsventilen i § 2 fjerde ledd 
Selv om noe er både ventelig og vanlig etter tredje ledd, kan det likevel være ulovlig. Dersom 
skaden eller ulempen er en vesentlig forverring og gjelder et avgrenset området. Grannelova § 
2 fjerde ledd ble tatt inn i bestemmelsen ved en lovendring i 1989 og skal være en 
sikkerhetsventil for de «tilfeller der det kan synes urimelig at skadelidte blir stående uten 
erstatningsrettslig vern».175 Av hensyn til at dette tvilsomt kan gjøres gjeldene mot droner, går 
jeg ikke nærmere inn på dette. For en grundigere redegjørelse av emnet, se kapittel 7 i 
Ekspropriasjon (2015) av Stavang.  
 
4.4 Interesseavveiningen – hva er formålet med dronen?  
En vil alltid kunne oppnå et godt nabovennskap dersom man forhører seg med naboer som 
kan bli «berørt» av dronen man skal fly. Det enkleste må derfor i første omgang være å ta 
kontakt med naboen som flyr dronen. Slik kan man oppnå enighet om hva som er greit og 
ikke. Ingen liker følelsen av at naboen spionerer.  
 
Et viktig poeng med droner, er at de i stor grad er av forbigående art. Mange nabotvister om 
unødvendige ulemper, handler om permanente tilstander. For eksempel trær som skygger for 
sol eller stadig sjenerende og vond lukt, er en mer varig tilstand, enn en drone. Man kan heller 
ikke nekte naboen å ha hagefest. Har naboen langvarig festligheter utover nattestid flere 
ganger i uken, eller gjentakende hver helg, kan dette i midlertid være urimelig. Det samme 
kan også være tilfellet med droner. Dukker dronen opp flere ganger i uken over verandaen, 
kan dette være i strid med grannelova § 2.  
 
Det synes utvilsomt at en drone kan være en ulempe for naboer, og potensielt kan det være en 
fare for skade. Droner vil neppe være en skade, med mindre de faktisk styrter inn i person, 

 
174 Rt. 1974 s. 524, side 534. 
175 Ot.prp. nr. 33 (1988-89) s. 41. 
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løsøre eller fast eiendom og gjør skade. Oppgaven begrenser seg til droner som flyr, og 
tilfellene der de fysisk skader noe på naboeiendom, faller derfor utenfor.  
 
Droner kan være noe sjenerende på grunn av støy, men det fins nok droner som er helt 
stillegående. En må kanskje tåle droner som fly forbi over eiendommen, i god høyde over 
eiendommen, med tanke på hvor vanlig det er å eie en drone i dag. Men i sjikanetilfellene, der 
dronen flyr over eiendommer for å provosere, må klart anses som unødig ulempe, og i strid 
med grannelova § 2. Man må nok også tåle naboen som flyr dronen over egen eiendom, selv 
om det støyer. Støyen i seg selv vil neppe representere noe verre en vanlig gressklippere, 
motorsager og annet som vedlikeholder eiendom, eller form av leik.  
 
Men som tidligere nevnt, bygger grannelova § 2 på en interesseavveining. Selv om dronen 
kan være til besvær, må en også ser på hva som er formålet med dronen. For eksempel kan 
droner med legitime formål som fotografering av eiendom i forbindelse med eiendomssalg, 
eller andre lovlige formål, som sikkerhetskontroll av høye innretninger, redningssøk eller 
kontroll av kystlinjer som er forsøplet anses for å ha «samfunnsmessige tiltak må anses som 
ventelige mange steder».176 Dette taler også for at droner som har hensiktsmessige formål 
ikke anses som urimelige. Her kan man trekke inn om dronen er nødvendig eller ikke. Har 
den et legitimt formål vil den nok være nødvendig og lovlig etter grannelova § 2, med mindre 
dronen kunne oppholdt seg på lengre avstand fra naboen for å oppfylle formålet. I disse 
tilfellene faller vurdering på om dronen gjorde mer ugagn for grunneieren enn den nytten 
dronen gjorde.  
 
Mange droner er modellfly utstyrt med kamera og liknende, og har ingen kommersielle 
formål. Objektivt sett er det derfor forståelig for en grunneier å lure på hva en drone driver 
med over eiendommen. Kamera er heller ikke nødvendigvis så synlig på en drone. En kan 
derfor anta at droner som flyr hensiktsløst i nærheten av en selv, oppleves som ubehagelig, 
spesielt hvis ikke det er åpenbart hvem som også styrer dronen.  
 
Konklusjonen er at det finnes klare tilfeller som anses i strid med grannelova § 2. Rene 
sjikanetilfeller, der en drone svever utenfor nabovinduet og filmer inn i huset, eller flyr etter 
personer som oppholder seg på privat eiendom. Ikke bare hindrer det personen i å nyte 
eiendommen i fred, men også anses det som en unødvendig handling som er til ulempe for 
personen.  
 

 
176 Rt. 1996 s. 232, side 237. 
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5 Litt om mulige rettsvirkninger og håndheving  
5.1 Tvisteløsning der droner er i strid med grannelova § 2 eller 

eiendomsretten 
Dersom en drone flyr i strid med grannelova § 2, har naboen mulighet til å gå rettens vei. 
Etter grannelova har man flere muligheter.177 Dersom en nabo hevder en drone er i strid med 
grannelova § 2, kan han fremsette krav og få dom på dette.178 Da blir det for eksempel avsagt 
fastsettelsesdom på at dronen var i strid med nabolovens § 2. For så vidt, kan man da i neste 
omgang kreve fullbyrdelsesdom, ved at det droneoperatøren blir ilagt et forbud mot å ikke fly 
dronen over naboeiendommen innen en viss rekkevidde. Det samme gjelder dersom det forelå 
strid med eiendomsretten.  
  
Har dronen voldt skade, kan man kreve erstatning etter grannelova § 9. Ansvarsgrunnlaget er 
objektivt, og det skal således ikke vurderes om tiltakshaveren fløy dronen uaktsomt.179 Ellers, 
gjelder vanlige regler om erstatning etter skadeserstatningsloven.180 Dersom dronen gjør 
skade, men det ikke følger av et naboforhold, gjelder alminnelige regler om erstatning.  
 
Gjorde ikke dronen noen skade, vil det være vanskelig å bevise at dronen var i strid med § 2. 
Her kan det imidlertid tenkes at man kan ta et bilde eller film av dronen. Dette kan være 
vanskelig i praksis: blir man «tatt på senga» og dronen fløy av gårde igjen, er ulempen 
allerede skjedd. I motsetning til de fleste ulemper og skader, er droner forbigående. Trær og 
bygg som står på naboens grense, står der permanent. I slike tilfeller vil man kunne få en dom 
på at det foreligger strid på grannelova § 2 og kunne kreve retting etter § 10 i etterkant. Det 
samme gjelder erstatning for virksomhet som volder skade eller ulempe, og påfører et 
økonomisk tap, jf. § 9. Kan man kreve retting dersom en drone var i strid med grannelova § 
2? Det kan tenkes at man kan kreve stansing av droneflyvningen som kan fastsettes av 
domstolene, som da vil gjelde for fremtiden. En annen mulig løsning er å fastsette 
begrensninger i når tiltakshaver kan fly dronen og ikke.181 Det kan også tenkes at grunneier 

 
177 Grannelova § 18. 
178 Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister, § 1-3. Tidligere i gamle tvistemålsloven 

(Lov 13. august 1915 nr. 6 om rettergangsmåten for tvistemål) skilte man mellom fastsettelsesdom og 
fullbyrdelsesdom, og reglene var noe ulike, jf. tvistemålsloven §§ 53 og 54. Da nye tvisteloven ble vedtatt, 
følger det av forarbeidene at regelen i § 1-3 er en videreføring av gjeldende rett etter tvistemålsloven § 54, 
og at kravet om rettslig interesse nå også gjelder for krav om fullbyrdelsesdom, se Ot.prp. nr. 51 (2004-
2005) om mekling og rettergang i sivile tvister, side 363.  

179 Grannelova § 9.  
180 Se grannelova § 9 annet ledd og lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning. 
181 Se for eksempel Rt. 1991 s. 1281, side 1287-1288. 
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krever midlertidig forføyning.182 Da kan det bli besluttet forbud mot at personen kan fly 
dronen over nabotomta, til man får tvisten endelig avgjort av domstolene.  
 
5.2 Grunner som taler for privat håndhevelse  
Selvtekt er i utgangspunktet straffbart.183 Skal man gjenopprette en ulovlig tilstand, må en 
være sikker på at tilstanden faktisk var ulovlig. Typisk eksempel er hvis man finner sin 
frastjålet sykkel partert utenfor butikken. Skal man ta sykkelen tilbake, må man være helt 
sikker på at det faktisk er riktig sykkel. Dersom privat grunneier plages av en drone, kan han 
blir erstatningsansvarlig dersom han ødelegger dronen. Dessuten kan man aldri være helt 
trygg på om dronen faktisk er i strid med hverken eiendomsretten eller grannelova § 2.  
 
Men det er enkelte grunner som kan tale for privat håndhevelse, og i særlige tilfeller kan det 
tenkes at det kan foreligge grunnlag for privat håndhevelse. Som redegjort for i kapittel 2, er 
det flere ting med droner som skiller seg ut. Både at de kan være anonyme, egnet for misbruk 
og ikke minst, kan gjøre skade på person og eiendom. Som regel vil man være best tjent med 
å kunne ta kontroll på dronen uten å destruere den. Men uansett hvordan man går frem for å ta 
dronen, må det være klart at bruken er i strid loven.  
 
Skal man kunne påberope seg grannelova § 2, må man ha en viss aning om hvem som faktisk 
styrer dronen. Men i disse tilfellene har man også anledning til å ta det direkte med personen 
som styrer dronen, og da er det lite som tilsier at man kan ta kontroll på dronen eller ødelegge 
den. Får man derimot gjentatte dronebesøk etter at man har informert naboen om at dronen er 
til sjenanse, og dronen åpenbart gjør ugagn som spionasje, taler dette for at man burde ta 
dronen ned på en måte som ikke skader dronen. Særlig dersom naboen styrer dronen inn i 
huset. Men på den annen side, bør en i alle tilfelle forsøke å heller få bevis for 
droneflyvningen med bilder eller videoopptak, og heller få fastsatt hvorvidt dronen er i strid 
med grannelova § 2 gjennom domstolene.  
 
Har man avtaler med andre naboer om at de ikke skal fly droner over eiendommen din, men 
dette skjer likevel, vil man nok ha bedre grunnlag for å overta dronen. Det samme vil være 
dersom det er fastsatt droneforbud i området.  
 
Er dronen i strid med eiendomsretten på slik måte som redegjort for i pkt. 3.8.3, vil det også 
kunne være aktuelt med privat håndhevelse. Det er lite hensiktsmessig at man må anmelde 
eller saksøke noen for å ha flydd en drone ulovlig, dersom man ikke vet hvem som styrer 

 
182 Tvisteloven § 32-1 (3), jf. lovens kap 34.  
183 Strl. § 19. 
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dronen, som er kjerneproblemet med droner. Dessuten har skaden allerede skjedd. En frykter 
for eksempel at noen ukjente har innhentet informasjon eller bilder. Dette taler for at man 
heller burde kunne fange dronen med en gang. Da oppnår man også kontakt med 
dronepiloten, som trolig vil komme for å få dronen tilbake. Dronepilotens identitet blir 
dermed avdekket. Skal en overta styringen på dronen må det antakelig foreligge sterke 
grunner for dette. For det første må dronen fremstå helt ukjent og uten synlig merking som 
indikerer hvem droneoperatøren er eller hensikten med dronen. Dessuten bør det være noe 
som gjør at den tilsynelatende har uredelige hensikter og at den potensielt kan samle inn 
informasjon.  
 
I alle tilfelle, bør en også kunne overta dronen med radiosignaler dersom der flyr hensynsløst 
og i høy hastighet. Frykter man at den kan volde fysisk skade på person eller barn er dette 
også en moment som kan tale for å ta over dronen.   
 
En må likevel vurdere om dronen volder mer skade enn det vil skade dronen. Antakeligvis vil 
det derfor være best å overta styringen på dronen ved å forstyrre radiosignalene, fremfor å 
ødelegge dronen. Det skal mye til for at man kan ta over en drone, og det må være 
tungtveiende grunner som taler for dette. Vurderingen må foretas konkret og er en avveining 
av hvor stor skade dronen kan gjøre. Alt i alt, bør en som hovedregel heller skjerme seg mot 
dronene, fremfor å håndheve eiendomsretten eller grannelova § 2 på egen hånd.  
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6 Avslutning 
6.1 Refleksjoner  
Det kan synes som at droner kan være i strid med både eiendomsretten og grannelova § 2, og 
at som oftest vil de kunne anvendes på relativt like tilfeller. Imidlertid er den sak at droner er 
vanlig i dag og har stor nytte i samfunnet, et viktig poeng. Det må derfor være noe særskilt 
betenkelig som gjør at dronen faktisk er ulovlig etter de rettslige grunnlagene som det er 
redegjort for i oppgaven.  
 
Mye tyder på at gjeldende rett i stor grad oppnår formålene når det gjelder droner. Hva gjelder 
eiendomsretten, skal det ikke være slik at grunneier råder unødvendig lengre opp i 
luftrommet, enn det man har nytte av i praksis i forbindelse av utnyttelse av egen eiendom. 
Skulle en ønske å fly drone på egen eiendom, vil dette være tilstrekkelig grunn til å kunne 
nekte andre å fly drone over egen eiendom, av hensyn til fare for kollisjon. Derimot, er tilfelle 
at dronen flyr over eiendommen som følge av at den flyr en rute, og holder en god avstand på 
20 meter over taket, vil det tvilsomt foreligge noen krenkelse av eiendomsretten. At man skal 
ha noen interesse av å eie høyere opp enn det man selv utnytter luftrommet til, synes å være i 
samsvar med gjeldende rett.  
 
Grannelova § 2 oppnår å forsvare naboen mot uønskede droner som ikke har noe godt formål 
og som ferdes hensynsfullt, mens de «uskyldige» dronene som har et nyttig formål, klart må 
kunne utføre det den skal uten at den blir forstyrret. Men det synes klart at det kan være 
tilfeller av unødvendige droner over naboeiendom som ikke er i strid med grannelova § 2. 
Dersom den hverken sjikanerer eller spionerer på naboen, men fly helt uskyldig, synes det 
tvilsomt at dette anses som «uturvande» eller «urimelig», og er derfor lovlig. Og det selv om 
den skulle være til bry for naboen.  
 
Både eiendomsretten og grannelova ble utviklet i en tid da droner var et relativt ukjent 
fenomen. Selv om retten ser ut til å gi en fin balanse mellom når droner over privat eiendom 
bør være tillatt og ikke, fremstår droner likevel som en stor utfordring og et stort problem, når 
det gjelder identifisering og håndheving. På den ene siden kan en si at nabolovgivningen 
setter en god grense for når man kan fly en drone over annen manns grunn og ikke, da den 
bygger på en interesseavveining. Den setter en grense mot unødige og urimelige 
droneflyvninger, og dronens formål kommer inn i vurderingen. På den annen side, verner 
eiendomsretten over eiendommen som helhet, men grunneier er tvilsomt vernet mot droner 
som er fysisk over dronepilotens egen eiendom. I disse tilfellene, vil nabolovens § 2 komme 
til anvendelse, dersom de øvrige vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Hva som er formålet 
med dronen, ser imidlertid ut til å være relativt irrelevant når det gjelder eiendomsretten, da 
den bygger på en ren vurdering av grunneiers interesser.  
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6.2 Bør vi få lovregulert droner over privat eiendom?  
Det kan virke ideelt med forbud mot å fly droner over privat eiendom, slik det er i Danmark. 
Men dette er også offentlig regulering, og i praksis vil dronereglene etter forskriften om 
luftfartøy som ikke har fører om bord, ha samme funksjon.  
 
Det vil i praksis være lite hensiktsmessig å anmelde ulovlige droner, med mindre det 
foreligger straffverdig adferd.184 Skaden er dessuten allerede «skjedd». I dag har man ingen 
mulighet til å identifisere hvem som styrer dronen, med mindre man er så nærme dronen og 
kan se registreringsnummer og navn. Som nevnt tidligere, gjelder dette kravet om merking 
kun kommersielle droner. Det at man kan fly droner som krenker en annens privatliv uten 
konsekvenser, må anses som svært uheldig. De har også store konsekvenser i forbudte 
områder, som på flyplasser. Det taler for en strengere regulering av både kommersielle droner 
og hobbydroner.  
 
Men på den annen side kan man stille spørsmål om det er ønskelig med et forbud mot droner 
over privat eiendom. Droner utvikles til å kunne gjøre flere viktige og samfunnsnyttige 
oppgaver. Vil en strengere regulering av eiendomsretten forhindre effektivisering av 
samfunnet og den teknologiske utviklingen vi kan dra nytte av?  
 
Det er imidlertid åpenbart behov for bedre regulering av droner, men hva som helst av 
regulering vil ikke nødvendigvis være hensiktsmessig. I lys av de vurderinger og praktiske 
eksempler som det er gjort rede for tidligere, oppstår det et behov for allmennheten å kunne 
avsløre dronepilotens identitet relativt raskt. En tenkelig løsning kan være å merke droner 
elektronisk, og at de har GPS der de er søkbare i registeret. I dag har man slik registrering av 
luftfart, og private kan følge hvor passasjerfly flyr i sanntid i et elektronisk kart.  
 
Per dags dato er det ingen krav om å merke dronen dersom den brukes til hobby og fritid. Det 
ble vedtatt en ny forordning i EU med nye regler for ubemannet luftfartøy 12. mars 2019.185 
Norge er bundet av forordningen gjennom EØS-loven § 1.186 I et posisjonsnotat om 
forordningen gir Samferdselsdepartementet et sammendrag av innholdet i den nye 
forordningen, blant annet nye regler om sikkerhetskrav:  
 

 
184 For eksempel hvis dronen filmer eller tar bilder av barn under 18 år som er nakne, inn soveromsvinduet, se 

strl. § 311.  
185 For 2019/946/EU. 
186 Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven). 
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«De grunnlegende [sic] sikkerhetskravene dekker også krav til at dronen skal være utrustet 
med system for elektronisk indentifisering, slik at dronens posisjon, hastighet og operatørens 
registreringsnummer kan fjernavleses elektronisk. I tillegg stiller reglene krav om at dronen 
skal være utrustet med et såkalt "geo-awareness system", som gir dronepiloten informasjon 
om hvilke områder i nærheten hvor droneflyging er forbudt, og gir varsel når dronen er i ferd 
med å fly inn i slike områder. Droner i klasse C0, dvs. som er lettere enn 250 gram, ikke kan 
fly raskere enn 19 m/s og som ikke kan fly lengre unna piloten enn 120 meter, samt droner 
som anses som leketøy etter direktiv 2009/48/EC, er ikke omfattet av kravet til elektronisk 
identifisering og "geo-awareness"».187 

 
Trolig, vil mange problemer med droner løses ved at dronens posisjon kan spores i et digitalt 
system ved hjelp av GPS. Dette vil nok også ha en preventiv effekt mot hensynsløs og ulovlig 
droneflyvninger; ingen vil tørre å fly på et område de ikke skal, dersom dronen kan spores 
digitalt og avsløre den ansvarlige. Men selv etter at reglene blir innført som norsk rett, står 
man overfor en utfordring med hobbydroner. Det stilles ikke krav om at hobbydroner og små 
droner under 250 gram må merkes elektronisk.  
 
På den ene siden, kan det være ugunstig med elektronisk registrering av alle droner. Det kan 
fremstå som en form for overvåking, hvor alle har tilgang til å finne ut hvor private kjører 
dronen sin til enhver tid. Men på den annen side kan hensynet til den utenforstående veie 
tyngre. Elektronisk registrering åpner opp for muligheten til å ta kontakt med føreren av 
dronen. Dessuten vil mange kanskje bli beroliget av å vite hvor dronen kommer fra, dersom 
de kan se at det er bare naboen som flyr dronen, eller den eies av et eiendomsmeglerfirma.  
 
Med tanke på at det det er flere ti tusener hobbydroner i Norge, vil misbruket av droner 
fortsatt kunne skje, og dermed kan ikke-kommersielle dronepiloter fortsette å bruke droner 
som de vil. Det er åpenbart at å finne en løsning for hobbydroner, kan være vanskelig i 
praksis, men det er problematisk at alle hobbydroner og droner under 250 gram ikke kreves 
merket elektronisk. En kommersiell og profesjonell aktør har som regel en drone for å utføre 
virksomhet, og har «mer å tape» på å bli tatt for å misbruke dronen. Sannsynligvis er det 
derfor større fare for at hobbydronene misbrukes enn en droner eid av en profesjonelle 
aktører. Mange lar seg nok friste til å misbruke droner nettopp fordi ingen kan finne ut hvem 
som eier den. En elektronisk merking av droner uansett formål, vil derfor ha en preventiv 
effekt.  
 
 
 

 
187 Samferdselsdepartementet (2019).  
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