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1 INNLEDNING  

1.1 Presisering av tema og problemstilling  

Temaet for denne oppgaven er utløsning av avtalefestet forkjøpsrett til fast eiendom. 

Hensikten er å besvare det overordnede spørsmålet om hvilke rettslige disposisjoner som vil 

kunne utløse en slik forkjøpsrett. For å gjøre det vil jeg behandle et bredt utvalg av 

disposisjoner der det reiser seg særlige spørsmål om når forkjøpsretten utløses.  

 

I norsk rett er det to hovedgrupper av forkjøpsretter til fast eiendom. Den første er de 

lovfestede forkjøpsrettene. Disse kan igjen deles inn i private og offentlige lovfestede 

forkjøpsretter. Blant de private, lovfestede forkjøpsrettene finner en blant annet forkjøpsrett til 

borettslagsandel, sameieandel og aksjer. Blant de offentlige forkjøpsrettene finner en blant 

annet forkjøpsrett til konsesjonspliktig vannfall og leiegårder. Felles for disse forkjøpsrettene 

er at de er lovregulert av vedkommende særlovgivning. Slike forkjøpsretter skal ikke 

behandles i denne oppgaven.    

 

Den andre viktige hovedgruppen av forkjøpsretter er de privatrettslige forkjøpsrettene. Disse 

omfatter i all hovedsak frivillig stiftede forkjøpsretter som har grunnlag i enten en ensidig 

bindende disposisjon eller en avtale mellom to eller flere parter. Private forkjøpsretter stiftes 

av mange ulike grunner. Ofte vil en forkjøpsrett stiftes i forbindelse med en annen 

disposisjon, som for eksempel ved salg av eiendom, inngåelse av leiekontrakter, ved 

arveoppgjør eller i testamenter. Forkjøpsretter kan imidlertid også stiftes på helt selvstendig 

grunnlag. 

 

Som en naturlig følge av at det er frivillig å stifte en slik forkjøpsrett, vil det også være 

avtalefrihet omkring omfanget og rekkevidden av forkjøpsretten. Dette innebærer at det er 

forkjøpsrettens stiftelsesgrunnlag som vil være primærkilden for å avgjøre spørsmålet om når 

forkjøpsretten skal utløses. I praksis vil en likevel se at stiftelsesgrunnlaget ofte ikke regulerer 

dette spørsmålet særskilt. Under slike omstendigheter vil den deklaratoriske bakgrunnsretten 

kunne få avgjørende betydning for spørsmålet.   

  

Utløsning av private forkjøpsretter påheftet fast eiendom reguleres hovedsakelig av lov av 9. 

desember 1994 nr. 64 om løysingsrettar § 11 første ledd.1 Første ledd lyder som følger:   

 

«Eigedomsavhending utløyser forkjøpsrett frå den tid då det er avtala på bindande 

måte at eigedomen skal gå over til ny eigar.» 

 

                                                 
1  Loven omtales heretter som «løysingsrettslova».  
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I henhold til bestemmelsen blir forkjøpsretten utløst ved «eigedomsavhending». Ved første 

øyekast kan dette virke ganske rett frem og klart. For eksempel er det helt på det rene at salg 

fra en person til en annen vil utløse forkjøpsretten som er påheftet eiendommen. Eierskap til 

eiendom kan imidlertid struktureres på mange andre måter enn at eiendommen eies ene og 

alene direkte av en enkeltperson eller rettssubjekt. I disse tilfellene vil det kunne oppstå mer 

kompliserte utløsningsspørsmål.  

 

Hva skjer for eksempel dersom flere personer eier en hel eiendom i fellesskap, og en av 

personene selger sin ideelle andel av hele eiendommen til en tredjepart? Har det i den 

sammenheng noen betydning om dette eierskapet er organisert som et tingsrettslig sameie, 

ansvarlig selskap eller samvirkelag? Dette er spørsmål som det i dagens rettstilstand er knyttet 

stor usikkerhet til, og som det derfor vil være interessant å se nærmere på.  

 

Videre har loven en bestemmelse om utløsning av forkjøpsrett i løysingsrettslova § 11 femte 

ledd. Bestemmelsen lyder som følger:  

 

«Hefter forkjøpsrett på ein eigedom som høyrer til eit selskap, kan retten til å løyse 

eigedomen gjerast gjeldande når ein så stor del av aksjane eller selskapspartane skiftar 

eigar at styringsretten i selskapet kjem på andre hender.» 

 

Bestemmelsen omhandler situasjoner der en eiendom påheftet forkjøpsrett er eid av et 

selskap, og «aksjane» eller «selskapspartane» til selskapet skifter eier. I henhold til 

bestemmelsen vil det avgjørende for om forkjøpsretten utløses, være om en så stor del av 

aksjene eller selskapspartene skifter eier at «styringsretten i selskapet kjem på andre hender». 

Bestemmelsen innebærer en utvidelse av regelen i første ledd, ved at også overdragelser som 

ikke innebærer en «eigendomsavhending» av selve eiendomsobjektet, vil kunne utløse en 

forkjøpsrett som er påheftet eiendommen.  

 

Bestemmelsen gjelder for «selskap», men kan reise spørsmål om hvilke selskapsformer dette 

gjelder. Ettersom vilkårene «eigedomsavhending» og «styringsretten kjem på andre hender» 

vil kunne ha en ulik terskel for utløsning, vil det kunne ha stor betydning hvilke 

virksomhetsformer som må anses å falle inn under dette selskapsbegrepet. Av den grunn vil 

jeg i denne oppgaven foreta en inngående analyse av selskapsbegrepet i femte ledd for å 

avgjøre hvilke organisasjons- og virksomhetsformer som her er omfattet.  

 

En mye brukt eierform til eiendom, og da spesielt til næringseiendom, er 

aksjeselskapsformen. Det er heller ikke tvil om at aksjeselskap faller inn under 

løysingsrettslova § 11 femte ledd. I denne oppgaven har jeg valgt å ikke behandle 

aksjeselskap. Spørsmålet om når aksjeoverdragelser vil kunne utløse forkjøpsrett, er et 
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omfattende spørsmål, og innenfor oppgavens ordgrense finner jeg ikke plass til en behandling 

av problemstillingen i tillegg til de andre problemstillingene jeg ønsker å behandle. Videre ble 

det også nylig skrevet en masteroppgave som kun behandler spørsmålet om når overdragelse 

av aksjer utløser forkjøpsrett på den underliggende eiendommen.2 Jeg vil derfor i det følgende 

ikke behandle spørsmålet om når overdragelse av aksjer i et aksjeselskap som eier en eiendom 

påheftet forkjøpsrett, utløser denne forkjøpsretten.  

 

Både løysingsrettslova § 11 første og femte ledd dreier seg om utløsning av forkjøpsrett ved 

endring i eierforholdene hos eiersubjektet til eiendommen, enten direkte eller indirekte. I 

norsk rett har det imidlertid blitt antatt at forkjøpsretten kan utløses også ved andre former for 

disposisjoner. Et slikt spørsmål om utløsning av forkjøpsrett kan blant annet oppstå der 

eiersubjektet til eiendommen oppdeler og avhender eiendomsretten til den oppdelte delen til 

en tredjemann. Her reises det spørsmål blant annet om forkjøpsretten kan anses utløst i det 

hele tatt, for den enkelte parsellen, eller for hele eiendommen som sådan.   

 

Til slutt kan det også oppstå spørsmål om utløsning av forkjøpsrett der eiendomssubjektet 

påhefter eiendommen med omfattende privatrettslige begrensninger. For utleie følger dette av 

løysingsrettslova § 11 fjerde ledd der det heter at avtale som gir rett til leie i mer enn 10 år, 

utløser forkjøpsrett til eiendommen. Det kan imidlertid spørres om forkjøpsretten også vil 

kunne utløses ved leie for mindre enn 10 år, eller der utleien omfatter kun deler av 

eiendommen. Videre kan det også spørres om påheftelse av andre privatrettslige 

begrensninger i form av servitutter vil kunne utløse forkjøpsretten til eiendommen.  

 

Det kan også være mulig å tenke seg andre privatrettslige begrensninger som vil kunne utløse 

en avtalefestet forkjøpsrett. Som følge av oppgavens ordbegrensning har jeg imidlertid valgt 

kun å behandle utleie og påheftelse av servitutter, da jeg anser disse som de mest praktisk 

interessante typedisposisjonene. I denne oppgaven skal jeg heller ikke behandle utløsning av 

forkjøpsrett ved arvefall etter løysingsrettslova § 11 tredje ledd eller utløsning av forkjøpsrett 

ved tvangssalg etter løysingsrettslova § 11 andre ledd.  

 

1.2 Rettskilder og metode  

Rettskildematerialet på området for utløsning av forkjøpsretter er snevert. Samtidig er det 

flere ulike kilder som vil kunne ha en viss relevans ved behandlingen av spørsmålet. Den 

første er ordlyden i løysingsrettslova, og da særlig § 11 første og femte ledd. Ordlyden er klart 

relevant for mange av oppgavens problemstillinger. Det er imidlertid for flere 

problemstillinger begrenset hvor mye konkret det er mulig å slutte ut fra disse bestemmelsene.    

                                                 
2  Græsvik (2019).  
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Videre vil også forarbeidene til løysingsrettslova være relevante for mange av oppgavens 

problemstillinger. De relevante forarbeidene er henholdsvis NOU 1984: 32, Ot.prp. nr. 49 

(1993–1994) og Innst.O. nr. 5 (1994–1995). Forarbeidene vil bli anvendt mye i denne 

oppgaven, både for å belyse lovens ordlyd og for å forsøke å besvare spørsmål som ikke er 

direkte regulert i loven.  

 

Høyesterettspraksis og praksis fra lagmannsrettene vil også være en relevant kilde for 

oppgaven. For majoriteten av problemstillingene som reises i oppgaven, eksisterer det 

imidlertid lite eller ingen slik praksis.   

 

Videre vil også juridisk teori kunne ha relevans for oppgaven. Det er likevel begrenset med 

juridisk teori som direkte omtaler de problemstillingene som behandles. Et sentralt verk på 

området er Torgeir Austenå sin doktorgradsavhandling om Løsningsretter, som ble utgitt i 

bokform i 1976.3 Videre har Thor Falkanger utgitt en kommentarutgave om loven i 2015.4 

Disse verkene vil bli mye brukt i oppgaven. Samtidig vil teori fra andre rettsområder kunne ha 

en viss relevans for noen av oppgavens problemstillinger. I hovedsak vil det dreie seg om 

tingsrettslig litteratur og selskapsrettslig litteratur.  

  

I oppgavens del 3 vil jeg også anvende lovtekst og forarbeider fra andre lover enn 

løysingsrettslova for å belyse den bakgrunnsretten og det rettskildematerialet som lovgiver 

bygget på når løysingsrettslova ble vedtatt. Dette gjelder skogkonsesjonsloven, 

industrikonsesjonsloven og konsesjonsloven 1974. Disse lovene vil ikke nødvendigvis ha 

direkte relevans for løysingsrettslova, men vil likevel kunne være relevante ved at de kan 

belyse hva som var bakgrunnen for og hensynet bak bestemmelsene i løysingsrettslova. Disse 

lovene vil også kunne bidra til å underbygge reelle hensyn mer generelt i form av 

systembetraktninger og konsekvensbetraktninger.  

 

En praktisk utfordring med disse lovene er at flere av dem i dag er opphevet eller endret, og at 

enkelte er vanskelig tilgjengelige i sin originale form. I den analysen jeg skal foreta, vil det 

være nødvendig å se på hvordan lovene så ut på bestemte tidspunkter på en historisk tidslinje. 

Der dette blir aktuelt, vil jeg henvise til det aktuelle tidspunktet løpende i fotnotene.   

 

Rettskildene jeg her har nevnt, vil alle kunne ha rettskildemessig vekt. I tråd med alminnelig 

norsk rettskildelære vil i utgangspunktet ordlyden, høyesterettspraksis og forarbeidene ha 

                                                 
3  Austenå (1976).  
4  Falkanger (2015). 
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størst vekt. Likevel er tilfellet for flere av oppgavens problemstillinger at det er begrenset hva 

som kan sluttes ut fra disse kildene. For slike problemstillinger vil også de andre rettskildene, 

som i denne oppgaven spesielt dreier seg om juridisk teori, reelle hensyn og 

konsekvensbetraktninger, kunne tillegges forholdsvis stor vekt. Samtidig åpner norsk 

rettskildelære også for at en forholdsvis klar ordlyd vil kunne bli tolket innskrenkende dersom 

de andre rettskildefaktorene i tilstrekkelig grad skulle tilsi det.5 I del 3 vil jeg diskutere om det 

er mulig å tolke en ordlyd i løysingsrettslova § 11 femte ledd innskrenkende på grunnlag av 

de andre rettskildefaktorene.   

 

1.3 Presentasjonen videre  

Videre i oppgaven skal jeg under punkt 2 se nærmere på bakgrunnen og anvendelsesområdet 

til løysingsrettslova § 11 første og femte ledd. Jeg vil også presentere de aktuelle 

organisasjons- og virksomhetsformene i norsk rett. Under punkt 3 skal jeg foreta en grundig 

analyse av selskapsbegrepet i løysingsrettslova § 11 femte ledd med det formål å avgjøre 

hvilke virksomhetsformer som er omfattet av bestemmelsen. Under punkt 4 skal jeg behandle 

problemstillinger omkring utløsning av forkjøpsrett som følge av endring i eierforholdene hos 

eiersubjektet til eiendommen. Under punkt 5 skal jeg behandle problemstillingen med 

utløsning av forkjøpsrett som følge av avhending av eiendomsrett til deler av eiendommen, og 

videre behandle problemstillinger knyttet til utløsning av forkjøpsrett som følge av påhefting 

av privatrettslige begrensninger. Til slutt skal jeg i punkt 6 komme med noen avsluttende 

bemerkninger.  

 

2 Nærmere om løysingsrettslova § 11 første og femte ledd 

2.1 Innledning  

Det følger av løysingsrettslova § 1 første ledd tredje punktum at en «forkjøpsrett» er en rett 

som kun kan gjøres gjeldende dersom en «fast eigedom» blir «avhend» eller «skiftar eigar på 

annan måte». En forkjøpsrett kan derfor kun gjøres gjeldende dersom eiendommen skifter eier 

i utgangspunktet. Dette skiller forkjøpsretten fra henholdsvis retten til å komme med et første 

tilbud, tilbudsretten, og retten til når som helst å kunne kjøpe eiendommen til en fastlagt pris, 

kjøpsretten.  

 

Videre følger det av løysingsrettslova § 1 første ledd siste punktum at som «fast eigedom» 

regnes grunn og bygninger, og ellers andre innretninger som er varig forbundet med grunnen. 

Av § 2 følger det videre at dette også inkluderer annet tilbehør slik som nevnt i 

avhendingsloven §§ 3-4 til 3-6, blant annet bruksretter tilhørende eiendommen, fastmontert 

utstyr og ting som etter lov eller forskrift skal være på eiendommen. Løsningssummen som 

                                                 
5  Høgberg (2019) s. 487 og Eckhoff (2001) s. 28-29. 
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skal betales ved overtakelsen, følger enten av hjemmelsgrunnlaget for forkjøpsretten, eller 

fastsettes etter «vanlig pris», jf. løysingsrettslova § 19.  

 

Hva som er å anse som avhending eller annet eierskifte, er videre regulert i løysingsrettslova § 

11. Av første ledd følger det at «eigedomsavhending» utløser forkjøpsrett fra det tidspunktet 

det ble bindende avtalt at eiendommen skal gå over på en ny eier. Dette er det klassiske 

tilfellet av «avhending» slik det forutsettes i første ledd, der en eiendom avhendes fra en part 

til en annen. Denne paragrafen vil som nevnt være av sentral betydning for denne oppgaven, 

og den vil bli behandlet grundig senere i oppgaven. 

 

Andre og tredje ledd regulerer henholdsvis utløsning av forkjøpsrett ved tvangssalg og arv. 

Dette er situasjoner som ikke er «avhending» i lovens forstand, men som lovgiver har ønsket 

at under visse omstendigheter skal utløse forkjøpsrett på fast eiendom. Bestemmelsene skal 

ikke behandles nærmere i denne oppgaven.   

 

I henhold til fjerde ledd vil også utleie for 10 år eller mer utløse forkjøpsrett. Bestemmelsen 

utvider med dette anvendelsesområdet til første ledd til også å gjelde leie over lengere tid. Jeg 

kommer inn på bestemmelsen senere under punkt 5.3.  

 

Løysingsrettslova § 11 femte ledd angir videre at dersom forkjøpsretten er påheftet eiendom 

som er eid av et «selskap», så vil forkjøpsretten bli utløst dersom en så stor del av «aksjane» 

eller «selskapspartane» skifter eier at «styringsretten» kommer på andre hender.  

 

Bestemmelsen innebærer at også indirekte eierskifte i selskaper vil kunne utløse 

forkjøpsretten. Bestemmelsen retter seg i praksis i hovedsak mot aksjeselskap, som ikke skal 

behandles i denne oppgaven. Jeg skal imidlertid foreta en grundig analyse av selskapsbegrepet 

i bestemmelsen i punkt 3. Jeg vil også spørre om bestemmelsen kan få anvendelse overfor 

samvirkelag under punkt 4.5.  

 

2.2 Formål og hensyn bak forkjøpsrett   

Forkjøpsretter har en lang tradisjon i norsk rett og har opp gjennom tiden forekommet i en 

rekke ulike former og fasonger.6 Det har dermed også vært mange ulike formål og hensyn 

som har begrunnet forkjøpsretten. En sentralt overordnet avveining av hensyn har imidlertid 

alltid vært å balansere eiendomsinnehaverens rett mot forkjøpsrettinnehaverens rett. 

Avveiningen må her gjøres mellom hensynet til eierens juridiske disposisjonsadgang over 

                                                 
6  Austenå (1976) s. 29-32.  
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eiendommen på den ene siden, og hensynet til forkjøpsrettshaveren og vedkommende sin rett 

til å overta eiendommen i tråd med stiftelsesgrunnlaget på den andre siden.  

 

For offentlige forkjøpsretter har disse ofte blitt begrunnet i at lovgiver har valgt å tillegge 

spesielle offentlige hensyn særskilt vekt. Et eksempel er offentlig forkjøpsrett til vannfall i 

industrikonsesjonsloven. Her var det hovedsakelig hensyn til nasjonal kontroll over 

naturressursene som la grunnlag for forkjøpsretten.7 Et annet eksempel er odelsretten, som 

gjerne begrunnes med hensyn som vern av jorden som næringsgrunnlag og en fri og 

selvstendig landbruksbefolkning spredt ut over mange hender.8  

 

For private, avtalefestede forkjøpsretter, som er det som skal behandles i denne oppgaven, vil 

formålene og hensynene bak forkjøpsretten i større grad være avhengig av den konkrete 

situasjonen og det konkrete stiftelsesgrunnlaget. Nettopp derfor er det mindre å si generelt om 

hensynene bak denne. Likevel er det klart at private forkjøpsretter er mer vanlig i noen 

relasjoner enn i andre. Et hyppig forekommende formål for forkjøpsretten er slekts- og 

familieinteresser.9 Her vil det for eksempel kunne stiftes forkjøpsretter for å sørge for at en 

eiendom forblir i familien. Et annet liknende eksempel kan være der en grunneier selger 

tomter til bekjente, men samtidig forbeholder seg retten til å kjøpe dem tilbake dersom de 

selges. Forkjøpsretter kan også stiftes i næringsforhold. Et eksempel kan være der en 

næringsdrivende leier næringslokaler, og i leieavtalen får forkjøpsrett til næringslokalet 

dersom det selges. Hensynet og formålet vil her kunne være at leietakeren skal kunne få en 

mulighet til å fortsette sin næringsdrift i bygget. Bakgrunnen for og formålet med 

forkjøpsretten vil også kunne ha selvstendig betydning ved tolkningen av innholdet i og 

rekkevidden av en forkjøpsrett.10 Formålet har derfor i praksis stor betydning for spørsmålet 

om utløsning av forkjøpsrett i den enkelte, konkrete sak.  

 

Det er også verdt å merke seg at selv om det som utgangspunkt er avtalefrihet omkring 

stiftelse av forkjøpsretter, har lovgiver i visse tilfeller latt noen hensyn få anvendelse fremfor 

andre. Et eksempel er den preseptoriske regelen om at avtalefestede forkjøpsretter kun kan 

gjelde for maksimalt 25 år.11 Denne regelen er bygget på en avveining av hensynet til 

forkjøpsrettens negative virkning for eiendomseieren sett opp mot hensynene og formålene 

bak den alminnelige, avtalefestede forkjøpsretten.12   

                                                 
7  Se bl.a. Ot.prp. nr. 61 (2007–2008) s. 18. 
8  Austenå (1976) s. 49. 
9  Austenå (1976) s. 49-53. 
10  Austenå (1976) s. 103.  
11  Jf. løysingsrettslova § 6 første ledd. 
12  NOU 1984: 32 s. 56. 
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2.3 Betydningen av tolkningen av stiftelsesgrunnlaget  

Bestemmelsen i løysingsrettslova § 11 er i sin helhet fravikelig.13 Det betyr at tolkningen av 

stiftelsesgrunnlaget fortsatt vil være det primære rettsgrunnlaget for å avgjøre når 

forkjøpsretten blir utløst. For de utløsningssituasjonene som eventuelt ikke er regulert av 

løysingsrettslova, vil dette poenget gjelde desto sterkere. Stiftelsesgrunnlaget var også det 

primære rettsgrunnlaget før vedtakelsen av loven.14 Det er kun der stiftelsesgrunnlaget er 

uklart, eller åpner for flere ulike tolkningsresultater, at de deklaratoriske reglene vil ha 

avgjørende betydning.     

 

Ved tolkning av forkjøpsrettsklausuler skal det legges til grunn de alminnelige 

tolkningsprinsippene som gjelder ellers i norsk kontraktsrett.15 Dersom det ikke foreligger 

holdepunkter for at partene ved avtaleinngåelsen hadde en gjennomtenkt og omforent 

holdning til hva forkjøpsrettsklausulen skulle omfatte, vil utgangspunktet være en objektiv 

tolkning.16 Høyesterett har imidlertid uttalt at et alminnelig prinsipp ved tolkning av 

forkjøpsretter, er at en må være forsiktig med å legge mer i tolkningen enn det man har sikker 

dekning for, og at en forkjøpsrett i tvilstilfeller derfor bør tolkes innskrenkende.17 Dette 

tolkningsprinsippet er spesielt for forkjøpsretter, og blir blant annet begrunnet i hensynet til at 

en forkjøpsrett kan ha negative konsekvenser for eieren av eiendommen og virke negativt på 

omsetningsverdien.18  

 

Selv om utgangspunktet er en objektiv tolkning, skal det også tas hensyn til konkrete og 

subjektive forhold i det enkelte tilfellet.19 Sentrale momenter her vil være bakgrunnen for og 

formålet med rettigheten. Også selve avtalesituasjonen, de faktiske forhandlinger, partenes 

kvalifikasjoner og deres innbyrdes forhold til hverandre vil være relevante 

tolkningsmomenter. Spesielt vil en i alminnelighet legge mer vekt på subjektive forhold 

dersom det er tale om en ensidig bebyrdende disposisjon, sammenliknet med en gjensidig 

bebyrdende kontrakt.20 Ved disposisjoner mellom slektninger vil nok derfor ofte den 

subjektive tolkningen komme mer i forgrunnen enn for eksempel rent kommersielle avtaler 

om forkjøpsrett mellom likevektige parter.  

                                                 
13  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 59. 
14  Se blant annet Austenå (1976) s. 103 flg.  
15  Austenå (1976) s. 103. 
16  HR-2017-1664-A (35-36). 
17  Se HR-2017-1664 (37), der det henvises til Rt. 1965 s. 140 (s. 144). 
18  HR-2017-1664-A (38). 
19  Austenå (1976) s. 103. 
20  Austenå (1976) s. 104. 
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Et spesielt trekk ved forkjøpsretter sammenliknet med andre kontraktklausuler er imidlertid at 

de ofte har et visst standardisert preg. Tolkningen av standardiserte klausuler vil derfor 

nødvendigvis medføre at tolkningen blir mer objektiv. Dette medfører derfor at de 

deklaratoriske reglene, på tross av at stiftelsesgrunnlaget som utgangspunkt er primærkilde, 

vil kunne få en viktig rolle i spørsmålet om utløsning av forkjøpsrett. Det er derfor også 

sentralt å klargjøre innholdet i den deklaratoriske retten.  

 

2.4 De ulike virksomhetsformene i norsk rett  

2.4.1 Innledning  

For flere av denne oppgavens problemstillinger vil særpreg ved ulike organisasjons- og 

virksomhetsformer bli gitt mye oppmerksomhet. Av den grunn vil jeg i det følgende kort 

presentere de organisasjons- og virksomhetsformene i norsk rett som vil være aktuelle.  

 

Historisk har det eksistert en rekke ulike organisasjons- og virksomhetsformer i norsk rett, 

både på lovfestet og ulovfestet grunnlag. I dag er de aller fleste praktiske formene i større eller 

mindre grad lovregulert. Innledningsvis kan det nevnes at jeg vil behandle 

organisasjonsformene enkeltmannsforetak og eneeie felles under betegnelsen «eneeie». 

Grunnen til det er at enkeltmannsforetaket er en organisatorisk enhet som ikke kan ha 

rettigheter og plikter adskilt fra eieren, og det vil derfor ikke gi mening for denne oppgavens 

formål å behandle dem separat.21 Videre vil jeg heller ikke særskilt behandle stiftelser og 

foreninger. Også disse organisasjonsformene vil for denne oppgavens formål kunne likestilles 

med en eneeier, ettersom både stiftelsene og foreningene er selveiende og selvstendige 

rettssubjekter. 22   

 

2.4.2 Aksjeselskapet og allmennaksjeselskapet  

En svært mye brukt eierform til eiendom er aksjeselskapsformen. Dette gjelder særlig for 

næringseiendom.  Både aksjeselskapet og allmennaksjeselskapet kjennetegnes ved at ingen av 

deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.23 Tidligere var det mulig å avtale 

begrenset deltakeransvar ved en rekke ulike organisasjonsformer.24 I dag vil imidlertid ethvert 

selskap med begrenset ansvar, dersom ikke annet er fastsatt i lov, være å anse som et 

                                                 
21  Woxholth (2018) s. 43. 
22  Woxholth (2018) s. 46. 
23  Aksjeloven § 1-2 og allmennaksjeloven § 1-2.   
24  Frem til vedtakelsen av aksjeloven av 6. juli 1957 var det flere ulike selskapsformer som kunne innebære 

begrenset ansvar, se Mørkved (1958) s. 168.  
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aksjeselskap.25 Som følge av ansvarsbegrensningen er det på det rene at aksjeselskapene fullt 

ut er selvstendige rettssubjekter. For spørsmålet om utløsning av forkjøpsrett vil denne likevel 

kunne bli utløst som følge av løysingsrettslova § 11 femte ledd. Som nevnt innledningsvis vil 

jeg imidlertid ikke behandle utløsning av forkjøpsrett etter denne bestemmelsen som følge av 

overdragelse av aksjer. Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på aksjeselskapet i det følgende.  

 

2.4.3 Det ansvarlige selskapet  

En organisasjonsform som derimot skal behandles inngående i denne oppgaven, er det 

ansvarlige selskapet. Sammen med kommandittselskapet reguleres denne selskapsformen av 

selskapsloven. Etter selskapsloven § 1-2 første ledd bokstav b) er et ansvarlig selskap et 

«selskap» hvor alle deltakerne har et «ubegrenset, personlig ansvar for selskapets samlede 

forpliktelser». I utgangspunktet stilles det krav til blant annet formell selskapsavtale ved 

opprettelsen av et ansvarlig selskap, jf. selskapsloven § 2-3. Det er imidlertid på det rene at 

alle sammenslutninger som oppfyller vilkårene i selskapsloven § 1-1, vil bli behandlet som og 

ansett som om de var et ansvarlig selskap.  

 

Ansvarlige selskaper omtales videre gjerne som såkalte «bundne sameier». Dette har 

bakgrunn i at deltakerne i ansvarlige selskaper kun kan disponere direkte over sine krav om 

utbetaling av overskudd og for øvrig sin nettopart i selskapet.26 Ansvaret deltakerne imellom 

kan være udelt eller delt slik at det til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser. Dersom 

ansvaret er udelt, brukes selskapsbetegnelsen ANS (ansvarlig selskap). Er ansvaret delt, 

brukes betegnelsen DA (delt ansvar). Har minst en deltaker ubegrenset ansvar, og minst en 

annen deltaker begrenset ansvar, så er selskapet å anse som et kommandittselskap, jf. 

selskapsloven § 1-2 første ledd bokstav e). Hvilken av disse formene som brukes, er 

imidlertid av liten betydning for spørsmålene som skal behandles i denne oppgaven. Videre er 

det på det rene at selskapsandel som utgangspunkt ikke kan gå over på ny eier uten samtykke 

fra de øvrige eierne, jf. selskapsloven § 2-28. Selskapsloven har derfor ikke lovfestet 

forkjøpsrett til selskapsandel, men slik forkjøpsrett kan og vil ofte avtales i selskapsavtalen.  

 

2.4.4 Det tingsrettslige sameiet  

En annen organisasjonsform som jeg vil behandle inngående i denne oppgaven, er det 

tingsrettslige sameiet. Organisasjonsformen er særpreget ved at to eller flere eier noe sammen 

på en måte som gjør at retten er regnet i parter etter delings- eller forholdstall.27 Det 

tingsrettslige sameiet har i teorien blitt omtalt som et såkalt «fritt sameie», ettersom hver 

                                                 
25  Aksjeloven § 1-1 andre ledd. Unntak fastsatt i lov omfatter i all hovedsak allmennaksjeselskapet og 

samvirkeforetaket. 
26  Falkanger og Falkanger (2016) s. 136. 
27  Jf. sameigelova § 1. 
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sameiepart rettslig kan disponere fritt over sin andel av sameiegjenstanden.28 Sameie av 

eiendom er svært vanlig og praktisk. Sameigelova har en egen bestemmelse om forkjøpsrett i 

§ 11 om medeiernes forkjøpsrett til sameiepart når sameieparten avhendes. Denne 

bestemmelsen er ikke gjenstand for behandling i denne oppgaven. Derimot vil jeg undersøke 

spørsmål knyttet til utløsning av forkjøpsrett der en eiendom påheftet forkjøpsrett er eid i 

sameie. Disse spørsmålene vil jeg behandle under hovedpunkt 4.  

 

2.4.5 Overgangen mellom det tingsrettslige sameiet og det ansvarlige selskapet  

Som følge av at alle organisasjonsformer som oppfyller vilkårene i selskapsloven § 1-1, vil 

være å anse som ansvarlige selskaper i lovens forstand, vil det i praksis ofte kunne bli en 

svært flytende overgang mellom hva som utgjør et tingsrettslige sameie, og hva som utgjør et 

ansvarlig selskap.29 Spørsmålet vil her være om det tingsrettslige er å anse som en 

«virksomhet», jf. selskapsloven § 1-1 første ledd. En «virksomhet» i selskapslovens forstand 

innebærer at det må foreligge en viss aktivitet av et visst omfang og en viss varighet.30 

Dersom vilkåret er oppfylt, vil det være selskapsloven som gjelder for sammenslutningen, 

ikke sameigelova.31 En sammenslutning som i utgangspunktet var tenkt som et tingsrettslig 

sameie, kan derfor ende opp med å bli regulert som om det var et ansvarlig selskap.  

 

Et praktisk eksempel på dette er der to eller flere eier en eiendom som de leier ut til 

næringsvirksomhet. Utgangspunktet er her at dette er et sameie. Likevel kan spørsmålet om et 

forretningsbygg skal regnes som et sameie eller et ansvarlig selskap, være svært vanskelig i 

praksis.32 Dersom hele eller vesentlige deler av eiendommen leies ut, er det store muligheter 

for at det anses å foreligge et ansvarlig selskap.33 Jeg skal i denne oppgaven ikke se nærmere 

på spørsmålet om når et sameie anses å kunne utgjøre et ansvarlig selskap, men nevner det for 

å illustrere at grensen mellom hva som utgjør et sameie og et ansvarlig selskap, i mange 

praktiske situasjoner vil være svært flytende. Dette er viktig å ta i betraktning når jeg senere 

skal se på hvilke regler i løysingsrettslova som regulerer de ulike virksomhetsformene.   

 

                                                 
28  Falkanger og Falkanger (2016) s. 135. 
29  Andenæs (2007) s. 35. 
30  Woxholth (2018) s. 34. 
31  Selskapsloven gjelder som lex specialis, sml. sameigelova § 1 andre ledd, se Ot.prp. nr. 47 (1984-1985) s. 

15-16. 
32  Bråthen (2019) s. 287.  
33  Bråthen (2019) s. 288. 
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2.4.6 Samvirkelaget  

Samvirkeforetakene ble tidligere definert som en egen undergruppe av økonomiske 

foreninger, men anses i dag som en egen foretaksform med begrenset ansvar.34 

Samvirkelagsformen kan sees på som en mellomting mellom et ansvarlig selskap og en 

forening, men har blitt ansett å ligge nærmest aksjeselskapsformen. 35 Organisasjonsformen 

reguleres av samvirkelova. Tidligere eksisterte det flere ulike organisasjonsformer som i 

større eller mindre grad liknet på samvirkelagsformen.36 En følge av den nye samvirkelova 

var imidlertid at alle selskaper som falt inn under lovens anvendelsesområde, måtte registrere 

seg som nettopp samvirkeforetak.37 Ett av de viktigeste skillene mellom et samvirkeforetak og 

et selskap er at det ikke står fritt til å foreta utdelinger til medlemmene, men kun kan fordele 

overskudd til medlemmene på grunnlag av deres omsetning med foretaket.38 Videre er 

medlemskap i et samvirkelag som hovedregel ikke omsettelige.39 Vedtektene kan imidlertid 

åpne for at omsetning av medlemskap kan skje, men kun med samtykke fra styret.40  

Betydningen av at et samvirkelag eier en eiendom påheftet forkjøpsrett, skal behandles 

nærmere under punkt 4.5.  

 

2.5 Nærmere om «eigedomsavhending» i løysingsrettslova § 11 første ledd 

Som nevnt innledningsvis følger det av løsningsrettslova § 11 første ledd at 

«eigendomsavhending» utløser forkjøpsrett. Ut i fra en alminnelig språklig fortolkning av 

ordlyden «avhending» virker det å bety at enhver overdragelse av eiendommen fra en eier til 

en annen omfattes. Dette inkluderer etter sin ordlyd i tillegg til salg, også bytte og gave. Dette 

bekreftes også av forarbeidene.41  

 

I følge Austenå omfatter begrepet «avhending» alle former for frivillige disposisjoner fra 

eierens side.42 Samtidig hevder Austenå at dødsdisposisjoner og tvangssalg må falle utenfor. 

Også Falkanger legger til grunn at bestemmelsen omfatter alle former for frivillige 

disposisjoner.43 Som typetilfelle som faller utenfor, viser Falkanger til Rt. 1990 s. 1285 som 

                                                 
34  Woxholth (2018) s. 48. 
35  Bråthen (2019) s. 32. 
36  Betegnelser som «andelslag», «kooperative selskaper», og «selskap med vekslende medlemstall og/eller 

kapital» ble brukt i tillegg til «samvirkelag», se Andenæs (1977) s. 45. 
37  Jf. samvirkelova § 163 andre ledd. 
38  Jf. samvirkelova § 1 andre ledd nr. 1. 
39  Jf. samvirkelova § 20 første ledd. 
40  For en inngående behandling av spørsmålet, se Fjørtoft (2014) s. 332 flg.  
41  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 56. 
42  Austenå (1976) s. 221. 
43  Falkanger (2015) s. 101.  
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omhandler en sak der et salg til et kommunalt selskap under ekspropriasjonstrussel ikke 

utløste en forkjøpsrett som var påheftet et utmarksområde tilhørende en landbrukseiendom.44  

 

Ut fra ordlyden må bestemmelsen antas å gjelde kun for de tilfellene der det er selve 

eiendomsobjektet som skifter eier, og ikke der eiendommen indirekte skifter eier. Akkurat 

hvilke organisasjons- og virksomhetsformer som dette gjelder, er det imidlertid vanskelig å si 

noe om ut i fra bestemmelsen i seg selv. Som jeg skal komme tilbake til, er det ikke 

nødvendigvis slik at det kun er direkte og fullt ut eierskap til eiendommen som vil kunne 

omfattes. Også mer indirekte former, der eiers direkte råderett over eiendommen er noe mer 

begrenset, vil kunne være omfattet av bestemmelsen. Som en naturlig konsekvens av lovens 

struktur og sammenheng, må det kunne legges til grunn at de organisasjons- og 

virksomhetsformene som ikke omfattes av spesialbestemmelsen i § 11 femte ledd, vil være 

omfattet av første ledd. Spørsmålet om rekkevidden av selskapsbegrepet i femte ledd 

behandler jeg under oppgavens punkt 3.  

 

Bestemmelsen reiser videre en rekke spørsmål omkring hvor mye av eierskapet til hele 

eiendommen som vil måtte overdras, direkte eller indirekte, før forkjøpsretten utløses. Dette 

vil kunne være forskjellig ut i fra hvilke organisasjons- og selskapsform det dreier seg om, 

samt forhold ved den konkrete typen overdragelse. Disse spørsmålene vil jeg behandle under 

oppgavens punkt 4, og vil bygge på de konklusjonen som jeg slutter under punkt 3.  

 

Bestemmelsen er som utgangspunkt mindre relevant for de problemstillingene som skal 

behandles under punkt 5, ettersom disse disposisjonene i utgangspunktet ikke dreier seg om 

avhending av eiendommen som sådan, men om disposisjoner som eieren av eiendomsobjektet 

utøver over eiendommen i kraft av å være eier. Enkelte steder kommer jeg imidlertid tilbake 

til spørsmålet om bestemmelsen likevel vil kunne få anvendelse også her.  

 

2.6 Nærmere om løysingsrettslova § 11 femte ledd  

Som nevnt innledningsvis følger det av femte ledd at dersom det hefter en forkjøpsrett på en 

eiendom tilhørende et «selskap», vil forkjøpsretten på eiendommen utløses når en så stor del 

av «aksjane eller selskapspartane» skifter eier at «styringsretten» i selskapet «kjem på andre 

hender». Bestemmelsen utvider med dette anvendelsesområdet til første ledd fordi det ved 

overdragelse av eierskap til et selskap som eier eiendom påheftet forkjøpsrett, ikke formelt 

skjer noen avhending av eiendommen. Eiendommen er fortsatt eid av det samme selskapelige 

rettssubjektet, og det har derfor ikke forekommet noen «eigendomsavhending» i ordlydens 

forstand. Dette er samtidig også prinsipielt et annet spørsmål enn det som gjelder for 

                                                 
44  Falkanger (2015) s. 101. 



14 

 

forkjøpsretten som eventuelt påhviler aksjene eller selskapspartene til selve selskapet. Denne 

situasjonen er regulert av løysingsrettslova § 3 og spesiallovgivningen i de respektive lovene 

dette omhandler.  

 

Hva som menes med at «styringsretten» i selskapet «kjem på andre hender», sier imidlertid 

ordlyden lite om. Av forarbeidene til bestemmelsen følger det at dette må avgjøres ut i fra en 

konkret vurdering, der det avgjørende vil være om erververen får en slik posisjon at han kan 

«likestillast med ein eineeigar».45 Videre uttales det under henvisning til en tilsvarende regel i 

industrikonsesjonsloven at det med hensyn til aksjeerverv antas at en overdragelse av mer enn 

90 prosent av aksjene, vil utløse forkjøpsretten. Ettersom jeg har avgrenset behandlingen mot 

aksjeselskapsformen, vil jeg ikke behandle denne problemstillingen i denne oppgaven.  

 

Bestemmelsen gjelder videre for «selskap» der «aksjane» eller «selskapspartane» skifter eier. 

Bestemmelsen viser klart til «aksjane», og det kan derfor ikke være tvil om at aksjeselskapet 

er omfattet. Videre henvises det til der «selskapspartane» skifter eier. Ut i fra ordlyden kan det 

derfor fremstå som om alle former for selskaper også vil være omfattet. Samtidig taler dette 

for at organisasjons- og virksomhetsformer som ikke utgjør selskaper, ikke er omfattet.  

Videre henvises det til «selskapspartar». Som nevnt innledningsvis vil de aktuelle selskapene 

det kan være tale om, være ulike former for ansvarlige selskaper. Dette vil være både de med 

delt ansvar, solidarisk ansvar og delvis begrenset ansvar. Falkanger legger til at bestemmelsen 

ikke er begrenset til å gjelde for aksjeselskap, men også må gjelde for andre selskaper.46  

 

Gjennom mitt arbeid med denne oppgaven har jeg begynt å tvile på om denne lovforståelsen 

er riktig. Jeg mener jeg har kommet over tilstrekkelig materiale til at det kan sås tvil om 

bestemmelsen faktisk var ment å omfatte ansvarlige selskaper. På bakgrunn av dette skal jeg 

derfor i det følgende stille spørsmål ved den antatt gjeldende lære om at femte ledd omfatter 

ansvarlige selskaper i tillegg til begrensede selskaper. Min antagelse er at det muligens kan 

være grunnlag for å tolke bestemmelsen innskrenkende. Under neste punkt skal jeg derfor 

behandle spørsmålet om ordlyden «selskap» i løysingsrettslova § 11 femte ledd må tolkes 

innskrenkende til kun å gjelde for selskaper med begrenset deltakeransvar. Som nevnt vil 

resultatet av denne drøftelsen også ha stor betydning for behandlingen under punkt 4.  

 

                                                 
45  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 59. 
46  Falkanger (2015) s. 109-110. 
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3 Hvilke selskapsformer er omfattet av «selskap» i 

løysingsrettslova § 11 femte ledd  

3.1 Innledning 

Som nevnt vil en alminnelig språklig fortolkning av ordlyden i løysingsrettslova § 11 femte 

ledd tilsi en tolkning av selskapsbegrepet som også inkluderer det ansvarlige selskapet. Det er 

imidlertid klart at den norske rettskildelæren åpner for å tolke lovbestemmelser innskrenkende 

dersom de andre rettskildefaktorene i tilstrekkelig grad skulle tilsi dette. I det følgende vil jeg 

derfor analysere de andre rettskildefaktorene for å undersøke om disse kan bidra til å klargjøre 

ordlydens innhold. De aktuelle rettskildefaktorene vil her være forarbeidene til bestemmelsen, 

regelverket som loven må antas å ha bygget på, juridisk teori og reelle hensyn.  

 

3.2 Forarbeidene til løysingsrettslova 

3.2.1 Bakgrunnen for loven  

Bakgrunnen for løysingsrettslova var at Justisdepartementet i august 1980 gav 

Sivillovbokutvalget i oppdrag å utarbeide en allmenn lov om løsningsretter knyttet til fast 

eiendom. I mandatet som Sivillovbokutvalget ble gitt, het det blant annet at utvalget skulle 

utrede spørsmål om «løsingsrettigheter til aksjer og andeler i selskaper og lag».47 

Utgangspunktet var med andre ord at det kun skulle utredes regler om forkjøpsrett til selve 

aksjene og andelene, og ikke utløsning ved indirekte overdragelse der selve eiendommen var 

påheftet forkjøpsrett. På tross av dette valgte utvalget å ta opp problemstillingen, og resultatet 

av utvalgets arbeid ble et forslag til § 12 femte ledd med ordlyden «selskap» og 

«selskapspartane».48 I den senere proposisjonen ble en tilnærmet identisk ordlyd inntatt i 

lovforslaget, men plassert under dagens § 11 femte ledd.49 Dette ble også resultatet i den 

endelige loven som jeg har presentert innledningsvis. Spørsmålet er derfor om det ut i fra 

henholdsvis NOU-en, proposisjonen eller innstillingen er mulig å identifisere hvilket innhold 

lovgiver ønsket å tillegge bestemmelsen.   

 

3.2.2 NOU 1984: 32 

I NOU-en blir problemstillingen om utløsning av forkjøpsrett på underliggende eiendom ved 

indirekte eierskifte i selskap diskutert flere steder. Innledningsvis under redegjørelsen for 

gjeldende rett skriver forarbeidene at denne problemstillingen er «mest praktisk der det er eit 

aksjeselskap som eig ein eigedom».50 Deretter diskuteres problemstillingen under henvisning 

til aksjeselskapsformen. Andre selskapsformer nevnes kun kort under en henvisning til 

                                                 
47  NOU 1984: 32 s. 9. 
48  NOU 1984: 32 s. 88. 
49  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 73. Ordlyden er materielt identisk til den i NOU-en, men innebærer noen 

minimale språklige endringer.  
50  NOU 1984: 32 s. 22-23. 
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konsesjonsplikten under konsesjonsloven 1974. Her påpekes det at det gjelder konsesjonsplikt 

på «overtaking av aksjar eller på partar i ansvarlege selskap» der mer enn en femtedel av 

aksjene eller partene i et selskapet overdras, og selskapet eier konsesjonspliktig eiendom.51 

Sivillovbokutvalgets bruk av ordlyden «ansvarlig selskap» er her imidlertid upresis, ettersom 

det på dette tidspunktet fulgte klart av konsesjonsloven 1974 § første ledd at 

konsesjonsplikten kun gjaldt for «erverv av aksjer eller parter i et selskap med begrenset 

ansvar» (mine uthevinger). Et selskap med begrenset ansvar her er klart en annen 

selskapsform enn dagens ansvarlige selskap, der deltagerne er personlig ansvarlige. Utvalgets 

uklarhet her kan muligens skyldes at selskapsloven på dette tidspunktet ikke var vedtatt, og 

terminologien innenfor selskapsrettens område derfor var mindre konsistent. Tatt i betraktning 

konsesjonsloven 1974 sin klare ordlyd og utvalgets henvisning til nettopp denne, kan ikke 

uttalelsen i NOU-en tas til inntekt for at også dagens ansvarlige selskaper er omfattet.    

 

Heller ikke under delen for allmenne synspunkter for den nye loven blir andre selskapsformer 

enn aksjeselskaper diskutert. Underoverskriften for kapittelet er riktignok «aksjar og andelar», 

men selve underoverskriftens ordlyd er til gjengjeld den eneste henvisningen til ikke-

aksjeselskaper som gjøres i hele underkapittelet. 52 Spørsmålet om når overdragelse av aksjer 

vil kunne utløse forkjøpsretten til den underliggende eiendommen, diskuteres derimot 

inngående opp mot blant annet tilsvarende regler for konsesjonsregelverket og rettspraksis. 

Sivillovbokutvalget konkluderer med at det er en fordel at denne problemstillingen blir 

regulert i loven, og at de på den bakgrunn har foreslått någjeldende § 11 femte ledd.53 Videre 

presiseres det at regelen går ut på at dersom det hefter forkjøpsrett på «ein eigedom som 

høyrer til eit aksjeselskap», kan retten til å ta over eiendommen gjøres gjeldende når en så stor 

del av «aksjane skifter eigar at styringsretten i selskapet kjem på andre hender». 

Selskapsparter blir heller ikke her nevnt i det hele tatt. Det er i den forbindelse verdt å merke 

seg at denne uttalelsen, bortsett fra at den mangler henvisningen til selskapsparter, er svært lik 

ordlyden som utvalget valgte å foreslå som ny lov.  

 

Blant annet på denne bakgrunn ville det vært naturlig at Sivillovbokutvalget kommenterte 

bakgrunnen for valget av ordlyden «selskapspartar» i de særskilte kommentarene til de 

enkelte bestemmelsene i NOU-ens avsluttende del. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Faktisk så 

kommenterer ikke utvalget femte ledd i det hele tatt.54 Derimot blir første til fjerde ledd i 

bestemmelsen kommentert inngående.55 Dette kan synes noe merkelig tatt i betraktning at 

                                                 
51  NOU 1984: 32 s. 22. 
52  NOU 1984: 32 s. 39-40. 
53  NOU 1984: 32 s. 40. 
54  NOU 1984: 32 s. 66-70. 
55  NOU 1984: 32 s. 40. 
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ordlyden «selskapspartane» i relasjon til bestemmelsen om indirekte overdragelse ikke blir 

nevnt på noe tidspunkt tidligere i NOU-en. Dette til tross for at det var utvalget i NOU-en som 

for første gang foreslo bestemmelsen om indirekte overdragelse og dermed også for første 

gang brukte ordlyden «selskapspartane» i den forbindelse.  

 

3.2.3 Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) 

Justis- og politidepartementets proposisjon om lov om løysingsrettar kom nesten 10 år etter 

NOU-en. Sett i lys av at NOU-en på flere punkter var ganske uklar, hadde det vært naturlig at 

departementet klargjorde disse uklarhetene i proposisjonen. Dette gjelder med styrke ettersom 

proposisjonen ble publisert mange år etter selskapslovens ikrafttredelse 1. juli 1986, noe som i 

sin tur innebar at selskapsbegrepene for ansvarlige og begrensede selskaper i norsk rett på 

dette tidspunktet må ha vært rimelig avklarte for departementet. På tross av dette bidrar heller 

ikke proposisjonen i nevneverdig grad til å klargjøre innholdet i § 11 femte ledd.  

 

Under proposisjonens punkt for departementets allmenne merknader viser departementet i all 

hovedsak til et lengre sitat av det som Sivillovbokutvalget skrev i NOU-en.56 Til slutt 

konkluderer departementet med at «ikkje alle aksjeavhendingar» skal kunne utløse 

forkjøpsrett til fast eiendom som «selskap eig».57 Videre uttales det at det derimot bør skjæres 

igjennom når en står overfor «reell eigedomsavhending som vert gjort i form av avhending av 

aksjar» (mine uthevinger).58 På denne bakgrunn uttaler departementet at de har valgt å følge 

opp forslaget til § 11 femte ledd som utvalget kom med. Departementet bruker derimot ikke 

ordlyden «selskapspartar», selv om denne ordlyden beviselig også var en del av utvalgets 

forslag som departementet valgte å følge opp. Departementet nevner kun situasjonen med 

overdragelser av aksjer.  

 

Heller ikke under punktet for merknader til de enkelte paragrafene gis det veiledning til 

spørsmålet. Riktignok viser departementet til lovtekstforslaget, inkludert ordlyden 

«selskapspartane», men uttaler så kun at dette viser det som er sagt i NOU-en og tidligere i 

proposisjonen.59 Videre i merknaden kommenteres igjen kun bestemmelsens betydning for 

aksjeoverdragelser uten noen henvisning til andre selskapsformer.60  

 

                                                 
56  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 23-25. 
57  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 25. 
58  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 25. 
59  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 58-59. 
60  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 58-59. 
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3.2.4 Innst.O. nr. 5 (1994–1995) 

Innstillingen fra justiskomiteen gir jevnt over liten veiledning utover det som følger av NOU-

en og proposisjonen. Femte ledd kommenteres riktignok kort som en merknad fra 

justiskomiteen. Det vises her til at «overføring av aksjer i visse tilfeller kan innebære en 

overføring av eiendomsrett til en fast eiendom», og kommenterer at de ikke har noen 

innvendinger mot situasjonen der «en så stor del av aksjene skifter eier at styringsretten i 

selskapet, og følgelig råderetten over eiendommen, kommer på nye hender» (mine 

uthevinger).61 Komiteen gir derfor liten veiledning for tilfellet med selskapsparter.   

 

Til slutt skal det riktignok påpekes at både NOU-en, proposisjonen og innstillingen i større 

eller mindre grad kommenterer aksjeeiernes forkjøpsrett til aksjer og selskapsdeltakernes 

forkjøpsrett til selskapsandeler. Som nevnt er dette et prinsipielt annet spørsmål enn spørsmål 

som omhandler situasjonen der det er eiendomsobjektet i seg selv som er påheftet 

forkjøpsrett. Forkjøpsrett til selskapsparter og aksjer er regulert av løysingsrettslova § 3, og 

henholdsvis selskapsloven § 2-29 og aksjeloven § 4-19. Kommentarer i relasjon til disse 

reglene er derfor ikke relevante for spørsmålet som denne oppgaven reiser.    

 

Etter dette er det vanskelig å slutte noe endelig ut i fra forarbeidene. Som følge av at det 

omtrent kun er aksjeselskapsformen som omtales, og ordlyden «selskapspartane» i praksis 

ikke nevnes, gir forarbeidene lite støtte til en ordlydsfortolking av bestemmelsen. Samtidig gir 

forarbeidene heller ingen direkte holdepunkter for å utelukke at det ansvarlige selskapet skal 

være omfattet, nettopp grunnet fraværet av kommentarer rundt ordlyden. Forarbeidene gir 

derfor ikke tilstrekkelig grunnlag til å konkludere på spørsmålet.  

 

3.3 Lovverk som løysingsrettslova bygget på  

3.3.1 Innledning 

Løysingsrettslova var imidlertid ikke den første norske loven som omhandlet forkjøpsrett til 

eiendom. Opp gjennom historien har det eksistert en rekke lover som har hatt bestemmelser 

om forkjøpsrett til fordel for det offentlige, spesielt knyttet til kravet om konsesjon for erverv 

av eiendom. I både NOU-en og proposisjonen blir det ved flere anledninger vist til hvordan 

tilsvarende spørsmål har blitt behandlet under disse lovene. I NOU-en skriver 

Sivillovbokutvalget at «Det problem vi her står ovanfor [forkjøpsrett ved indirekte 

overdragelse] vart aktuelt ved innføring av konsesjonsreglar for fast eigedom.»62 Utvalget ser 

deretter på hvordan problemstillingen er behandlet i henholdsvis skogkonsesjonsloven, 

industrikonsesjonsloven og konsesjonsloven 1974. Til slutt uttaler utvalget at de «ser det som 

                                                 
61  Innst.O. nr. 5 (1994–1995) punkt 3.4.  
62  NOU 1984: 32 s. 39. 
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ein fordel at dette problemområdet blir regulert i lova. Det gjer difor framlegg til ein regel om 

dette i utkastet § 12.»63 Det kan dermed være nærliggende å anta at utvalget har brukt 

konsesjonsregelverket og tilhørende offentlige forkjøpsretter som inspirasjon for de 

tilsvarende reglene i løysingsrettslova for private forkjøpsretter. Det må nevnes at utvalget 

også kort nevner den offentlige forkjøpsretten i leiegårdsloven. Løsningen her er imidlertid 

ganske avvikende fra konsesjonslovene, og det virker heller ikke som den er tillagt noe vekt 

for løysingsrettslova.  

 

Også ut i fra konsesjonen kan det fremstå som om konsesjonsregelverket er brukt som 

inspirasjon. Riktignok baserer proposisjonen seg i størst grad på Sivillovbokutvalgets arbeid, 

men dette arbeidet bygget nettopp også på konsesjonsregelverket. Proposisjonen viser 

imidlertid også til dette regelverket på helt selvstendig grunnlag. Når departementet uttaler 

seg om hva som menes med at styringsretten «kjem på andre hender» i løysingsrettslova § 11 

femte ledd, vises det til en lovavdelingsuttalelse der det heter at «i tilhøve til aksjeerverv som 

fell inn under industrikonsesjonslova» antas å gjelde et krav om overdragelse av 90 prosent av 

aksjene for at forkjøpsretten skal utløses.64 Deretter uttales det at: «Departementet meiner at 

dette som hovudregel må kunne leggjast til grunn også i høve til ei allmenn løysingsrettslov.» 

Industrikonsesjonsloven virker med dette å være den klare inspirasjonskilden til denne 

regelen.65  

 

Som følge av at konsesjonsregelverket virker å ha vært en klar inspirasjonskilde for 

løysingsrettslova, vil det kunne være interessant å se på hvordan forkjøpsrett og det ansvarlige 

selskapets stilling har vært regulert i dette regelverket. Det er likevel viktig å presisere at 

konsesjonsregelverket og tilhørende offentlige forkjøpsretter ikke kan få direkte relevans for 

løysingsrettslova. Dette gjelder særlig fordi disse regelverkene i stor grad er bygget på særlige 

offentlige hensyn som ikke gjør seg gjeldende ved private forkjøpsretter. Likevel kan 

regelverket gi innsikt i hvilke regler som forelå på det tidspunktet løysingsrettslova ble 

vedtatt, og dermed også bidra til å forstå hva lovgiver kan ha ment med loven. Etter mitt syn 

kan det være interessant å se på to ulike aspekter av dette. Både generelt om hvordan 

ansvarlige selskaper og begrensede selskaper ble kategorisert og behandlet opp mot hverandre 

mer generelt, og mer konkret hvordan den offentlige forkjøpsretten ble praktisert i relasjon til 

disse selskapsformene.   

 

                                                 
63  NOU 1984: 32 s. 40. 
64  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 59, som viser til JDLOV-1986-887.  
65  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 59. 
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3.3.2 Lov 18. september 1909 om erhvervelse av skog (skogkonsesjonsloven) 

I skogkonsesjonsloven66 ble det gjort et klart prinsipielt skille mellom aksjeselskaper og 

selskaper med begrenset ansvar på den ene siden, og selskaper og sammenslutninger med 

personlig ansvar på den andre siden. Et klart eksempel på dette følger av § 7 i loven som 

omhandlet hvilke overdragelser som krevde konsesjon. Her het det at tillatelse til å erverve 

skogeiendom kunne «meddeles norske kommuner, norske statsborgere, koporationer, og 

stiftelser … samt aktieselskaper og andre selskaper med begrænset ansvar, som har helt norsk 

styre med sæte i Norge, og hvis grundkapital helt tilhører staten, norske kommuner eller 

norske statsborgere» (mine uthevinger).67 For «selskap og sammenslutning, hvis medlemmer 

er personlig ansvarlige» (mine uthevinger), fulgte det av § 27 i samme lov at selskapet måtte 

etterleve de reglene som gjaldt for den fysiske deltakeren selskapet eller sammenslutningen 

som reglene gjaldt strengest for.68 Med hensyn til den nevnte regelen om konsesjon i § 7 

innebar den at selskapsdeltakerne ble vurdert opp mot «norske statsborgere» i bestemmelsen, 

og ikke «selskap» slik som ved selskapene med begrenset ansvar. Begrensede og ansvarlige 

selskaper ble derfor både formelt og materielt holdt adskilt fra hverandre og behandlet etter 

ulike regler.     

 

Til dette kan det riktignok innvendes at betydningen av skillet i praksis ikke nødvendigvis 

behøvde å være så stor. Selv om det var det begrensede selskapet som sådan som var 

rettssubjektet i relasjon til § 7, så fulgte det samtidig av bestemmelsen at hele grunnkapitalen i 

aksjeselskapet måtte være norsk. Det ble dermed, på tross av den prinsipielle forskjellen 

mellom ansvarlige og begrensede selskaper, i begge tilfeller foretatt en sterk identifisering 

mellom deltakerne og selskapene. På andre områder kunne riktignok denne direkte 

identifiseringen med deltakerne i ansvarlige selskaper utgjøre en praktisk forskjell 

sammenliknet med aksjeselskap. Som Augdahl skriver i kommentarutgaven til loven, så 

kunne dette få klar praktisk betydning i relasjon til blant annet § 3, som omhandlet forhold 

knyttet til bosted og stillingsforhold.69  

 

                                                 
66  Loven er ikke tilgjengelig på lovdata. Jeg tar derfor utgangspunkt i loven slik den fremkommer i 

kommentarutgaven til Augdahl (1920). Denne inkluderer også endringslover av 13. august 1915 og 26. juli 

1916.  
67  Augdahl (1920) s. 26. 
68  Augdahl (1920) s. 49. 
69  Augdahl (1920) s. 49. 
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3.3.3 Lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall mv. 

(industrikonsesjonsloven) 

Det samme skillet mellom ansvarlige og begrensede selskaper var fremtredende også i 

industrikonsesjonsloven.70 I henhold til § 2 kunne «Norske statsborgere og utlendinger samt 

aksjeselskaper og andre selskaper med begrenset ansvar, korporasjoner og stiftelser» (mine 

uthevinger) under «særlige omstendigheter» få konsesjon til å erverve eiendomsrett til 

vannfall. Loven hadde en bestemmelsen § 39 som tilsvarte skogkonsesjonsloven § 27, og 

derfor på samme måte innebar en direkte identifikasjon mellom selskapet og den deltageren 

som regelverket gjaldt strengest for. Bestemmelsen ble riktignok opphevet i 1995, men det 

følger av forarbeidene at dette ikke endret rettstilstanden.71  

 

Skillet fikk også klare praktiske følger for anvendelsen av den offentlige forkjøpsretten på 

industrikonsesjonslovens område. Utgangspunktet for loven var at den offentlige 

forkjøpsretten til vannfall ikke ble utløst ved avhending av aksjer. Som også proposisjonen til 

løysingsrettslova påpeker, ble det likevel antatt at overdragelser på 90 prosent eller mer av 

aksjene i et selskap ville utgjøre en «reell overføring av selskapets aktiva» og dermed utløse 

forkjøpsrett.72 Denne regelen ble etter lovendring 26. september 2008 lovfestet som ny § 39.73 

Av forarbeidene til bestemmelsen fulgte det klart at regelen kun gjaldt for begrensede 

selskaper.74 Om ansvarlige selskaper uttales det at: «Erverv av andel i selskap med ubegrenset 

ansvar med konsesjonspliktige rettigheter utløser direkte konsesjonsplikt» (mine 

uthevinger).75  

 

Det er også interessant at dette skillet mellom ansvarlige og begrensede selskaper i 

industrikonsesjonsloven faktisk ble enda skarpere lenge etter vedtakelsen av løysingsrettslova. 

Etter lovendring 26. september 2008 kunne ikke lenger konsesjon til erverv av vannfall gis til 

private personer overhode, men kun til offentlige eller selskaper og sammenslutninger med 

minst 2/3 offentlig eierskap.76 Private kunne erverve inntil 1/3 av aksjene i offentlige 

aksjeselskaper, men erverv av andel i ansvarlig selskap som eide vannfall, ble helt utelukket.77 

Først etter lovendring 17. juni 2017 kunne private erverve slik andel i ansvarlig selskap. 

Lovendringen kom som følge av et ønske om å gjøre det mer attraktivt for industriaktører å 

                                                 
70  Loven har blitt endret en rekke ganger. Jeg tar utgangspunkt i loven slik den lød etter endringslov av 6. mars 

1992.   
71  Ot.prp. nr. 61 (2007-2007) s. 49-50. 
72  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 59. 
73  Fra om med 1. januar 2018 er tilsvarende bestemmelse inntatt i § 24.   
74  Ot.prp. nr. 61 (2007-2007) s. 76. 
75  Ot.prp. nr. 61 (2007-2007) s. 76. 
76  Jf. endringslov til industrikonsesjonsloven 26. september 2008 nr. 78 § 2 første ledd.  
77  Ot.prp. nr. 61 (2007–2008) s. 73. 



22 

 

eie minoritetsposter i kraftselskaper, ved å «sikre at industrielle eiere av vannkraft, innenfor 

dagens konsolideringsmodell, kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i 

fremtiden».78  

 

3.3.4 Lov 21. mai 1974 nr. 19 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven 1974) 

Også konsesjonsloven 197479 gjorde et prinsipielt skille mellom ansvarlige selskaper og 

selskaper med begrenset ansvar. I henhold til § 2 tredje ledd hadde staten og kommunen 

forkjøpsrett ved alle erverv som krevde konsesjon. Likevel fulgte det av § 10 nr. 2 at 

forkjøpsretten ikke gjaldt for «aksjer og parter som omhandlet i § 4». Av § 4 fulgte det klart at 

dette var å forstå som «aksjer eller parter i et selskap med begrenset ansvar» (mine 

uthevinger). Som tilfellet også var for industrikonsesjonsloven, fulgte det av forarbeidene at 

dersom det «i realiteten er en eiendomsoverdragelse som foretas i form av overdragelse av 

aksjer, så vil forkjøpsrett kunne gjøres gjeldende».80 Resultatet ble dermed at det skulle mye 

til før en overdragelse av aksjer eller parter i begrenset selskap utløste forkjøpsrett. Derimot 

ville en overdragelse av part i ansvarlig selskap alltid utløse forkjøpsrett i tråd med det 

alminnelige utgangspunktet i § 2 tredje ledd. Det er verdt å merke seg at reglene om statens 

forkjøpsrett ble opphevet i 2001, og reglene om konsesjonsplikt ved erverv av aksjer i sin 

helhet ble opphevet i med den nye konsesjonsloven i 2003. Dette har imidlertid ingen 

betydning for analysen i denne oppgaven. 

 

3.4 Juridisk teori 

Som nevnt innledningsvis har Falkanger hevdet at femte ledd må forstås dithen at ansvarlige 

selskaper er omfattet av bestemmelsen. Dette er den eneste direkte relevante litteraturen for 

spørsmålet, ettersom Falkangers kommentarutgave er den eneste litteraturen som er fra etter 

løysingsrettslova og derfor konkret tar stilling til bestemmelsen. Litteratur fra før lovens 

vedtagelse vil av samme grunn ikke kunne anses like direkte relevant. Derimot vil også denne 

teorien kunne bidra til å belyse det rettsgrunnlaget som var på området, og som dermed var 

grunnlaget for bestemmelsen. Denne type teori vil nok imidlertid som utgangspunkt ha nokså 

begrenset med rettskildemessig vekt, og jeg har derfor valgt å begrense gjennomgangen til å 

se på hva Austenå har ment om spørsmålet. Austenå var med i utvalget som skrev NOU-en, 

og var en av de aller største teoretikerne på feltet.  

 

                                                 
78  Prop. 96 L (2015–2016) s. 5. 
79  Loven er endret en rekke ganger. Jeg legger til grunn ordlyden slik den lød fra og med 1. juli 1995, ettersom 

dette er den eldste versjonen tilgjengelig i lovdata.  
80  Ot.prp. nr. 6 (1972–1973) s. 40. 



23 

 

Austenå har i sin avhandling hevdet at ansvarlige selskaper ikke kan anses for å være 

selvstendige rettssubjekter, at selskapsdeltakerne er deleiere i selskapets aktiva, og at et 

opptak av ny deltager i et ansvarlig selskap vil innebære en overføring av eiendomsrett.81 

Aksjeselskaper derimot ble ansett som egne rettssubjekter, og Austenå presiserer at det ved 

aksjeselskap formelt sett kun er aksjeeierens rett som overføres, og ikke eiendomsrett til 

selskapets aktiva.82 Dette illustrerer den store kategoriske forskjellen Austenå la til grunn 

mellom det ansvarlige selskapet og aksjeselskapet. Det ville vært unaturlig å betegne 

deltagere i ansvarlige selskaper som medeiere i selskapets aktiva samtidig som man anvendte 

en unntaksbestemmelse om indirekte overdragelse av selskapsparter for overdragelse av 

selskapsandelene, nettopp fordi en med et mer direkte eierskap i eiendommen vil kunne utløse 

ordlyden «eigendomsavhending» i løysingsrettslova § 11 første ledd.  

 

3.5 Betydningen av vedtakelsen av selskapsloven 

Etter det jeg har gått gjennom så langt, er det lite som skulle tilsi at ordlyden i 

løysingsrettslova § 11 femte ledd var ment å sluttes slik at den omfatter ansvarlige selskaper. 

Spørsmålet blir derfor om det er grunnlag for å se annerledes på dette som følge av 

vedtakelsen av selskapsloven.  

 

Som jeg har vært inne på tidligere, medførte vedtakelsen av selskapsloven i 1985 at 

selskapsbegrepet og selskapene utenfor aksjeselskapsretten i mye større grad ble definert og 

klargjort. I henhold til selskapsloven § 2-1 følger det for eksempel ganske direkte at 

ansvarlige selskaper er selvstendige rettssubjekter. Også nyere teori i selskapsrettslig og 

tingsrettslig litteratur legger dette til grunn.83 Av forarbeidene til § 2-1 følger det at den er 

ment å innføre en alminnelig rettssubjektivitet for ansvarlige selskaper, men at dette ble antatt 

allerede å følge av ulovfestet selskapsrett.84 Det presiseres også at bestemmelsen ikke er i 

veien for at spesiallovgivningen kan fastslå en annen løsning på spørsmålet i spesielle 

relasjoner, og at rettssubjektiviteten må avgjøres i forhold til den enkelte lov.85 Dette siste 

poenget har også blitt fremhevet i teorien.86 Spørsmålet om hvordan man ser på 

rettssubjektiviteten til et ansvarlig selskap, er imidlertid ikke avgjørende for spørsmålet om 

utløsning av forkjøpsrett, men vil kunne illustrerer at det har skjedd en viss utvikling på 

området i de senere årene. Samtidig kan det også sies at desto mer selvstendig en anser det 

                                                 
81  Austenå (1976) s. 282. 
82  Austenå (1976) s. 285. 
83  Woxholth (2018) s. 86 og Falkanger og Falkanger (2016) s. 136. 
84  Ot.prp. nr. 47 (1984-1985) s. 37. 
85  NOU 1980: 19 s. 110-111. 
86  Aarbakke og Aarbakke (2010) s. 75. flg.  
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ansvarlige selskapet for å være, desto større behov er det for at selskapsformen omfattes av 

bestemmelsen i femte ledd.  

 

Et sentralt poeng her er at selskapsloven som nevnt ble vedtatt etter NOU-en, men før 

proposisjonen, innstillingen og selve løysingsrettslova. På tross av dette er selskapsloven 

knapt nok nevnt i proposisjonen eller innstillingen. Proposisjonen kommenterer riktignok 

forkjøpsrettsbestemmelsen i selskapsloven § 2-29, men denne har begrenset med relevans for 

denne oppgavens problemstilling. 87 Etter mitt syn ville det vært naturlig av departementet å 

kommentere det ansvarlige selskapets stilling mer i proposisjonen. Dette spesielt ettersom de 

andre lovene som hadde bestemmelser om forkjøpsrett på denne tiden, gjorde et klart 

prinsipielt skille mellom ansvarlige og begrensede selskaper. Dersom departementet med den 

nye loven ønsket å tillegge det ansvarlige selskapet en annen stilling enn tidligere, hadde det 

vært naturlig å kommentere dette. Etter mitt syn taler dette for at lovgiver egentlig ønsket å gi 

bestemmelsen en mer innskrenket ordlyd enn den som ble resultatet. Dette spesielt fordi den 

omtalte ordlyden i løysingsrettslova § 11 femte ledd beviselig ble foreslått allerede i NOU-en, 

som kom året før vedtakelsen av selskapsloven.  

 

3.6 Reelle hensyn 

I situasjoner der ulike rettskildefaktorer taler i ulike retninger, vil ofte reelle hensyn kunne 

utgjøre tungen på vektskålen når Høyesterett skal avgjøre innholdet i rettsregelen. Av den 

grunn vil jeg også se på hvilke reelle hensyn som kan få betydning for dette spørsmålet.  

 

Et sentralt reelt hensyn for denne saken vil være hensynet til et funksjonelt og rettsteknisk 

godt resultat. Det er på det rene at det ofte kan være vanskelig i norsk rett å avgjøre hva som i 

realiteten utgjør et ansvarlig selskap, til forskjell fra hva som utgjør et tingsrettslig sameie. 

Dette gjelder spesielt ettersom det ikke kreves noen formell stiftelse av et ansvarlig selskap 

for at det skal være regulert av selskapsloven, og overgangen mellom de to selskapsformene 

vil derfor ofte være svært glidende. Riktignok vil også ofte ansvarlige selskaper være godt 

regulert gjennom selskapsavtaler og stiftelsesdokumenter, men dette behøver altså ikke være 

tilfellet. Rettstekniske hensyn tilsier at når to selskapsformer kan være vanskelig å skille fra 

hverandre, så bør de behandles likt. Likebehandling av like tilfeller er også mer funksjonelt.   

 

Også konsekvensbetraktninger kan tale i denne retningen. Dersom en legger til grunn at det 

ansvarlige selskapet er omfattet av femte ledd, vil det kunne medføre at en forkjøpsrett som 

blir påheftet en eiendom som er eid i sameie, i realiteten blir påheftet en eiendom eid av et 

ansvarlig selskap. Som jeg har antydet, og kommer tilbake til, vil terskelen for utløsning være 

                                                 
87  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 23-25. 
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merkbart høyere for femte ledd sammenliknet med første ledd. Denne konsekvensen taler for 

at det bør være klart hvilke utløsningshjemmel som regulerer forkjøpsrettsklausulen i slike 

situasjoner, og derfor at det ansvarlige selskapet omfattes av første ledd. Det kan videre ikke 

være tvil om at det på mange andre områder vil innebære en helt annen risiko å inngå en 

avtale med et begrenset selskap sammenliknet med et ansvarlig selskap. En kan dermed si 

som så at aksepterer forkjøpsrettshaveren å motta en forkjøpsrett i en eiendom som er eid av 

et aksjeselskap, aksepterer vedkommende at det kan bli vanskelig å få den utløst. Tatt i 

betraktning de flytende grensene til det ansvarlige selskapet, vil dette hensynet ikke gjøre seg 

gjeldende her. Dette taler dermed også mot å la det ansvarlige selskapet være omfattet av 

bestemmelsen.  

 

Dette har også en side til den historiske konteksten som jeg har gjennomgått ovenfor. Som 

vist har den juridiske stillingen til det ansvarlige selskapet, både innenfor selskapsretten og 

området for forkjøpsrett, vært noe usikker gjennom tiden. Aksjeselskapet har derimot i lang 

tid vært klart begrenset, selvstendig og således et særskilt rettssubjekt i norsk rett. Regelen i 

femte ledd om indirekte overdragelse er i så måte et klart unntak fra det grunnleggende 

prinsippet om aksjeselskapets rettssubjektivitet, og ett av få eksempler i norsk rett på 

gjennomskjæring av denne ansvarsformen. Bestemmelsen er videre begrunnet i hensynet til 

omgåelsesfare. Dette er et hensyn som klart gjør seg gjeldende for aksjeselskaper, da 

selskapsformen etter sin hovedregel kunne medført indirekte avhending av hele eiendommen 

gang på gang uten at en forkjøpsrett ble utløst. Hensynet gjør seg derimot ikke i like stor grad 

gjeldende ovenfor ansvarlige selskaper. Her vil det alltid være flere deltakere, og faren for ren 

omgåelse av forkjøpsretten gjennom valg av selskapsform er derfor i praksis mye lavere. En 

kan derfor si at det har formodningen mot seg at lovgiver ønsket å regulere to selskapsformer 

som ivaretar hensynet til tredjeparter på en så forskjellig måte i en og samme bestemmelse 

uten å kommentere dette spesielt.    

 

Et argument mot en slik innskrenkende tolkning av bestemmelsen vil være at det ved en slik 

lovforståelse ikke er mye materielt innhold igjen i ordlyden «selskapspartane» i femte ledd.  

Dette kan imidlertid ikke være avgjørende. Som nevnt har flere lover, også etter vedtakelsen 

av selskapsloven og løysingsrettslova, hatt liknende bestemmelser som kun gjelder for 

begrensede selskaper. Dette på tross av at det siden aksjeloven av 1957 i all hovedsak har vært 

kun aksjeselskaper og samvirkelag som kan begrense sitt deltakeransvar, og den tilsvarende 

ordlyden i disse bestemmelsene også er noe overflødige. Videre er det teoretisk sett fortsatt 

mulig å se for seg anvendelse av ordlyden «selskapspartane» med en slik rettsforståelse. Som 

jeg skal komme tilbake til i punkt 4.5, vil det kanskje være mulig å se for seg avhending av 

medlemskap i samvirkelag i tilstrekkelig grad til at en forkjøpsrett påheftet en fast eiendom 

vil kunne bli utløst som følge av bestemmelsen i femte ledd.   
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3.7 Avsluttende bemerkninger og konklusjon  

Etter dette må det kunne sies at rettstilstanden på området er usikker, og at ulike 

rettskildefaktorer taler i ulik retning. I hovedsak er det ordlyden som taler mot en 

innskrenkende fortolkning av bestemmelsen. Forarbeidene gir begrenset med avgjørende 

veiledning i seg selv. Sett i lys av de lovene som forarbeidene uttalt bygger på, fremstår det 

imidlertid som mest sannsynlig at lovgiver ikke kan ha ment å inkludere det ansvarlige 

selskapet i bestemmelsen. Alle de eldre lovene fra konsesjonsregelverket bygget på et klart 

skille mellom ansvarlige og begrensede selskaper, og det fremstår derfor som lite sannsynlig 

at lovgiver kan ha ment å endre en klar rettstilstand uten å vie dette en eneste kommentar i 

verken NOU-en, proposisjonen eller innstillingen. Også rettstekniske hensyn, 

konsekvenshensyn, og andre reelle hensyn taler for en innskrenkende tolkning av 

bestemmelsen.  

 

Etter dette står vi ovenfor et tilfelle av motstrid mellom ordlyden på den ene siden, og 

hovedsakelig forarbeider og reelle hensyn på den andre siden. Det blir derfor nødvendig å 

foreta en faktorharmonisering av de ulike rettskildefaktorene. På tross av at lovens ordlyd som 

utgangspunkt skal tillegges stor vekt i harmoniseringsprosessen, er det på det rene at 

Høyesterett vil kunne tolke ordlyden innskrenkende for å unngå motstrid. Dette forutsetter 

imidlertid at de andre rettskildefaktorene i tilstrekkelig grad taler for en slik tolkning. Etter 

mitt syn taler forarbeidene og reelle hensyn i tilstrekkelig grad for en innskrenkende tolkning i 

denne saken, og ordlyden «selskapspartane» i løysingsrettslova § 11 femte ledd må derfor 

tolkes dithen at den kun omfatter selskaper med begrenset ansvar. En endelig løsning på 

spørsmålet de lege lata får vi imidlertid ikke før Høyesterett har tatt stilling til spørsmålet.  

Videre i denne oppgaven vil jeg legge til grunn min konklusjon på spørsmålet som utrykk for 

antatt gjeldende rett.  

 

På denne bakgrunn vil jeg under neste hovedpunkt behandle utløsning av forkjøpsrett ved 

disposisjoner over selskapspart i ansvarlig selskap med utgangspunkt i om det vil innebære en 

«eigedomsavhending» i henhold til løysingsrettslova § 11 første ledd.   

 

4 Utløsning av forkjøpsrett som følge av endring i 

eierforholdene hos eiersubjektet til eiendommen 

4.1 Innledning 

Problemstillingene som jeg i det følgende skal behandle, har til felles at de omhandler 

utløsning av forkjøpsrett som følge av en endring i eierforholdene hos eiersubjektet til 

eiendommen. Her siktes det til både de situasjonene der eierskapet til eiendommen endres mer 

direkte, som ved endringer i eierskapet i et tingsrettslig sameie, og der eierskapet endres mer 

indirekte, som ved endringer i medlemsmassen i et samvirkelag. Overdragelser av parter i et 
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ansvarlig selskap stiller seg her i en mellomposisjon, ettersom ansvarlige selskaper i mange 

sammenhenger anses som egne rettssubjekter, mens selskapsformen likevel må anses å 

omfattes av løysingsrettslova § 11 første ledd. I det følgende vil jeg behandle en rekke ulike 

disposisjoner over slike eierandeler. Jeg vil ikke omtale alle tenkelige disposisjonsformer, 

men behandle et bredt utvalg av de mest praktiske disposisjonsformene.  

 

4.2 Disposisjoner med utgangspunkt i eneeie av eiendommen 

4.2.1 Innledende om disposisjonene  

Den første gruppen disposisjoner som jeg skal behandle, er de som har utgangspunkt i eneeie. 

Eneeie innebærer at det er en enkelt person eller et rettssubjekt som eier eiendommen. 

Disposisjonene har som fellestrekk at eneeieren overfører en ideell andel av eierskapet til 

eiendommen til en eller flere personer eller rettssubjekter.  

 

4.2.2 Fra eneeie til tingsrettslig sameie 

Typedisposisjonen eneeie til tingsrettslig sameie karakteriseres av at eiendomsretten til 

eiendomsobjektet går fra å være heleid av en person, til å være ideelt eid av flere personer i et 

tingsrettslig sameie. Eneeieren foretar her en avhending av en ideell del av sin hele part til en 

eller flere tredjemenn. Det første spørsmålet som må reises, er om en slik avhending av en 

ideell part av en eiendom kan anses å innebære en «eigedomsavhending» av «eigedomen», jf. 

løysingsrettslova § 11 første ledd.  

 

Ut i fra en alminnelig språklig fortolkning av ordlyden «eigedomsavhending» taler det meste 

for at også slike overdragelser er omfattet. Noe mer tvilsomt er det om slike overdragelser 

omfattes av ordlyden «eigedomen». Ut i fra en alminnelig språklig fortolkning av denne 

ordlyden gis det et visst inntrykk av at det må gjelde hele eiendommen som sådan. Samtidig 

må det kunne sies at en overdragelse av en ideell andel nettopp vil gi en andel av eierskapet til 

hele «eigedomen», men likevel i fellesskap med de andre sameierne.  

 

Forarbeidene gir liten veiledning om spørsmålet. I proposisjonen presiseres det imidlertid at 

forkjøpsrett til selve sameieparten er omfattet av loven på lik linje med forkjøpsrett til hele 

eiendommen.88 Spørsmålet om forkjøpsrett til selve sameieparten er riktignok et annet 

spørsmål enn det som reises under dette punktet, men kan muligens gi visse indikasjoner i 

retning av at også utløsning av forkjøpsrett påheftet hele eiendommen vil kunne bli utløst ved 

overdragelse av en ideell andel. I teorien er det derimot klart lagt til grunn at slike 

overdragelser vil kunne utløse forkjøpsrett. Austenå skriver blant annet at den deklaratoriske 

hovedregelen for forkjøpsrettigheter med hjemmel i private disposisjoner må være at de blir 

                                                 
88  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 21-22. 
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aktualisert ved overføring av ideelle andeler til andre.89 Han begrunner dette blant annet med 

at en annen regel ville gjort det vanskelig å forhindre disposisjoner som i realiteten setter 

forkjøpsrettshaverens rett til side. Etter mitt syn må nok dette også anses som gjeldende rett i 

dag.   

 

Den neste problemstillingen som oppstår, er om forkjøpsretten i så fall utløses for hele 

eiendommen eller kun for den ideelle andelen som avhendes til tredjemann. I den forbindelse 

må det også spørres om forkjøpsrettshaveren har rett til å tre inn i kjøpers og selgers 

sameieavtale.   

 

For dette spørsmålet gir ordlyden liten veiledning. På den ene siden så kan en si at ettersom 

det kun er den ideelle andelen av eiendommen som overdras, er det kun for denne ideelle 

delen forkjøpsretten bør utløses. På den andre siden gjelder vitterlig forkjøpsretten normalt på 

hele eiendommen som sådan, og det vil derfor også kunne la seg forene med ordlyden at hele 

eiendommen bør løses ut. I teorien virker det imidlertid å være lagt til grunn at forkjøpsretten 

kun gjelder for den ideelle andelen som blir overdratt. Austenå diskuterer riktignok ikke 

problemstillingen i seg selv, men virker å legge dette til grunn som en forutsetning når han 

diskuterer spørsmålet om innehaveren av forkjøpsretten har rett og plikt til å tre inn i 

sameieavtalen. For dette spørsmålet konkluderer han med at en forkjøpsrettshaver ikke har 

rett til å tre inn i sameieavtalen.90 Samtidig påpeker han at eieren og tredjeparten heller ikke 

har makt til å slette ut forkjøpsretten ved sin avtale.91 Dermed virker Austenå å konkludere 

med at forkjøpsretten aktualiseres for den ideelle andelen av eiendommen, men uten at 

forkjøpsrettshaveren får rett til å tre inn i avtalen mellom eieren og rettighetshaveren. Austenå 

diskuterer riktignok problemstillingen først og fremst opp mot offentlig forkjøpsrett hjemlet i 

konsesjonsregelverket. Ettersom forkjøpsretten her er lovfestet, og dermed gjelder for hver 

enkelt transaksjon uavhengig av stiftelsesgrunnlag, er det ikke nødvendigvis sikkert at denne 

løsningen bør få avgjørende betydning også for private forkjøpsretter.  

 

Konsekvenshensyn og hensynet til en rettsteknisk hensiktsmessig løsning taler i retning av at 

forkjøpsretten bør løses ut for hele eiendommen. Den løsningen som Austenå legger opp til, 

vil i praksis kunne innebære at forkjøpsrettshaveren og eiendomsinnehaveren begge ender opp 

i et tingsrettslig sameie som ingen av dem nødvendigvis ønsker. Det vil heller ikke foreligge 

noen sameieavtale mellom partene, noe som i praksis vil kunne være svært upraktisk tatt i 

betraktning at begge sameierne i mangel av avtale som utgangspunkt har fri råderett over 

eiendommen.   

                                                 
89  Austenå (1976) s. 281. 
90  Austenå (1976) s. 281. 
91  Austenå (1976) s. 281-282 
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En kan enkelt tenke seg at en slik situasjon med et uønsket sameie i praksis vil resultere i at en 

eller begge sameierne kraver sameiet oppløst i henhold til sameigelova § 15 første ledd. 

Utgangspunktet ved oppløsning er at eiendommen fysisk deles.92 Som Falkanger og 

Falkanger påpeker, vil dette for fast eiendom ofte være utelukket av fysiske eller økonomiske 

grunner.93 Et praktisk resultat vil nok derfor ofte bli at eiendommen må selges gjennom 

reglene for tvangssalg, jf. sameigelova § 15 andre ledd. Dersom sameierne ikke er enige om 

intern auksjon, vil det bli holdt offentlig auksjon, der både sameierne og eksterne kan by.94 

Her vil naturlig nok forkjøpsrettshaveren unnlate å by, for deretter å påberope seg den 

opprinnelige avtalefestede forkjøpsretten ovenfor vinneren av auksjonen. Dette har 

forkjøpsrettshaveren anledning til ettersom det er på det rene at forkjøpsretter utløses ved 

tvangssalg, jf. løysingsrettslova § 11 andre ledd. Det er videre på det rene at sameigelova sine 

regler om forkjøpsrett for sameiere ikke gjelder ved tvangssalg av hele eiendommen, men kun 

gjelder for salg av sameiepart.95 Dette hypotetiske hendelsesforløpet illustrerer dermed at 

Austenå sin løsning fungerer dårligere i praksis for private forkjøpsretter, ettersom 

forkjøpsrettshaveren i ofte vil kunne presse frem et eierskap til hele eiendommen uansett. 

Denne problematikken vil ikke oppstå for de offentlige forkjøpsrettene som Austenå 

hovedsakelig diskuterer.  

 

Dette poenget forutsetter riktignok at den opprinnelige avtalefestede forkjøpsretten er i behold 

også etter at den tidligere er utløst for den ideelle andelen. Utgangspunktet er naturlig nok at 

en løsningsrett kun kan utløses en gang. Spørsmålet er imidlertid om dette utgangspunktet må 

modifiseres i en situasjon der løysingsretten i første omgang kun er løst ut for en mindre ideell 

andel av eiendommen. Svaret på dette spørsmålet er ikke helt åpenbart, og virker heller ikke å 

være diskutert i teorien. Svaret bør nok antageligvis være at forkjøpsretten som sådan består. 

Grunnen til det er at dersom en forkjøpsrett påheftet en eiendom kan bli utslettet som sådan 

ved overdragelser av små ideelle andeler, vil dette i stor grad muliggjøre omgåelser, og 

innebære et sterkt inngrep i forkjøpsrettshavers rettsstilling. En løsning der forkjøpsretten 

består også etter utløsning av den ideelle andelen, ivaretar disse hensynene bedre. 

Rettstilstanden her må nok under alle omstendigheter anses svært uklar, og i mangel av 

rettskilder er det vanskelig å avgjøre hva som er rettstilstanden i dag. 

 

                                                 
92  Falkanger og Falkanger (2016) s. 189. 
93  Falkanger og Falkanger (2016) s. 190. 
94  Falkanger og Falkanger (2016) s. 192. 
95  Falkanger og Falkanger (2016) s. 194. 
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Samtidig viser drøftelsen og det hypotetiske hendelsesforløpet ovenfor at den rettstilstanden 

Austenå legger til grunn, ikke synes å fungerer så godt i praksis. Gode grunner taler derfor for 

at forkjøpsretten bør utløses for hele eiendommen. Det er i denne forbindelse vanskelig å 

unngå å kort kommentere forholdet til stiftelsesgrunnlaget og det konkrete tilfellet. Det er 

mulig å tenke seg at rettsanvender i en konkret sak vil kunne komme til begge løsninger ut i 

fra en tolkning der det legges avgjørende vekt på stiftelsesgrunnlaget. En hensiktsmessig og 

funksjonell deklaratorisk hovedregel bør imidlertid etter mitt syn være at ved overdragelse fra 

eneeie til tingsrettslig sameie bør forkjøpsretten utløses for hele eiendommen som sådan, og 

ikke bare den ideelle andelen som overføres. En slik rettstilstand vil i større grad bidra til at en 

unngår omgåelser, uønskede sameier, og tidkrevende utløsningsprosesser.  

 

4.2.3 Fra eneeie til ansvarlig selskap  

Typedisposisjonen eneeie til ansvarlig selskap karakteriseres av at en eiendom går fra å være 

eid av en eneeier til å bli eid av et ansvarlig selskap der eneeieren blir en av flere 

selskapsdeltagere. Denne typedisposisjonen vil ha visse likhetstrekk til typesituasjonen ved 

overgang fra eneeie til sameie, ettersom eiendommen også ved overgang fra eneeie til 

ansvarlig selskap går fra å være eid av en person til å bli eid av flere personer. Det rettslige 

grunnlaget vil også her være løysingsrettslova § 11 første ledd. 

 

Disposisjonen er imidlertid ikke helt lik. Som nevnt har det ansvarlige selskapet en større grad 

av rettssubjektivitet enn det tingsrettslige sameiet. Det innebærer at deltakerne i et ansvarlig 

selskap, i motsetning til sameierne i et tingsrettslig sameie, kun kan disponere over sin 

nettopart i selskapet, og ikke over selskapsgjenstanden som sådan. I forlengelsen av dette har 

det blitt antatt at innskutt eiendom i et ansvarlig selskap som utgangspunkt blir selskapets 

egen eiendom.96 Selv om det riktignok kan avtales andre løsninger deltakerne imellom, 

medfører dette at deltakerne kun kan disponere over eiendommen som et ledd i forvaltningen 

av selskapet.97  

 

Etter mitt syn er det imidlertid ikke nødvendig å ta konkret stilling til dette, ettersom det i all 

hovedsak er et rent teoretisk spørsmål uten betydning for spørsmålet om utløsning av 

forkjøpsrett. Dersom en antar at overgangen fra eneeie til sameie vil utløse forkjøpsrett, må 

resultatet bli at dette også er tilfellet ved en overgang fra eneeie til ansvarlig selskap. Dette vil 

gjelde desto mer ettersom det ansvarlige selskapet under alle omstendigheter har en sterkere 

                                                 
96  Aarbakke og Aarbakke (2010) s. 101-102. 
97  Aarbakke og Aarbakke (2010) s. 103. 
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rettssubjektivitet enn det tingsrettslige sameiet. For øvrig legger Austenå også til grunn at 

forkjøpsretten utløses.98   

 

Også i denne situasjonen reises det imidlertid spørsmål om forkjøpsretten utløses for hele 

eiendommen eller bare en ideell andel tilsvarende den ideelle delen av eiendommen som 

overføres til de andre deltakerne ved stiftelse av selskapet. Austenå virker klart å legge til 

grunn sistnevnte løsning. Han bruker derfor mye tid på å diskutere problemene som oppstår 

ved at forkjøpsrettshaver ikke får ta del i selskapsavtalen som sådan, og at selskapsavtalen 

som sådan ofte vil være en viktig forutsetning for overføringen av eiendommen i 

utgangspunktet.99  

 

Etter mitt syn må imidlertid løsningen her, slik som ovenfor, være at forkjøpsretten utløses for 

hele eiendommen. Dette fremstår også mer i tråd med rettsutviklingen på selskapsområdet. 

Samtidig vil dette i stor grad løse flere av problemene som Austenå diskuterer. Det praktiske 

resultatet vil derfor bli at eiendomsinnehaveren må ta i betraktning og eventuelt ta forbehold 

om at eiendommen er påheftet forkjøpsrett, dersom vedkommende ønsker å bruke denne som 

innskudd i et ansvarlig selskap. Dette vil naturlig nok medføre en viss ulempe og 

rådighetsinnskrenkning for eieren, men dette vil også være tilfellet ved de fleste andre 

disposisjoner over en eiendom påheftet forkjøpsrett, og kan ikke få noen betydning.  

 

4.2.4 Fra eneeie til aksjeselskap 

Typedisposisjonen eneeie til aksjeselskap vil stille seg annerledes enn de to andre 

typedisposisjonene ovenfor. Som nevnt innledningsvis er et aksjeselskap et helt selvstendig 

rettssubjekt, og er derfor formelt adskilt fra eieren eller eierne av aksjene. Enhver 

overdragelse av eiendom fra eneeie til aksjeselskap vil derfor i realiteten bety en overdragelse 

av hele eiendomsretten fra eneeieren til aksjeselskapet. Det kan derfor ikke være tvil om at det 

etter ordlyden har skjedd en «eigedomsavhending» av eiendommen, og forkjøpsretten må som 

utgangspunkt utløses.  

 

Dette må i prinsippet også gjelde selv om eneeieren av eiendommen er den samme som eier 

alle aksjene i aksjeselskapet som eiendommen overføres til. En liknende sak var oppe for 

Eidsivating lagmannsrett i avgjørelsen LE-2017-143327. Her var situasjonen slik at en sønn, 

A, leide et lokale i et kjøpesenter av sin far. I henhold til leiekontrakten hadde A forkjøpsrett 

ved «salg». Senere gav faren kjøpesenteret i gave til en av sine andre sønner B. Tre år senere 

brukte B kjøpesenteret som innskudd til et nyopprettet aksjeselskap der B selv var eneeier. 
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Året etter solgte så B aksjene i selskapet videre til tre tredjemenn utenfor familien. A gjorde 

da forkjøpsretten gjeldende. Partene var enige om at dersom forkjøpsretten ble utløst ved 

opprettelsen av aksjeselskapet, var den nå tapt for A. A hevdet derfor at forkjøpsretten ikke 

ble utløst ved opprettelsen av aksjeselskapet. B hevdet motsatt. Spørsmålet som 

lagmannsretten måtte ta standpunkt til, var om det ved overføringen av eiendommen til 

aksjeselskapet skjedde et «salg» som utløste forkjøpsrett for A.  

 

For å avgjøre spørsmålet tok lagmannsretten utgangspunkt i avtalen som overførte 

eiendommen, og påpekte at partene i den ble omtalt som kjøper og selger. Ettersom det ikke 

var sannsynliggjort noen omforent oppfatning om at forkjøpsretten ikke skulle gjelde ved 

overføringer der det forelå skattemessig kontinuitet, måtte en objektiv fortolkning av 

stiftelsesgrunnlaget og situasjonen være avgjørende. Lagmannsretten påpekte i den 

sammenheng at det som reelt sett hadde skjedd, var at B hadde overført eiendommen til et 

annet rettssubjekt mot et vederlag i form av aksjer i det nye selskapet. Det ble videre påpekt at 

aksjeeiere ikke er eiere av selskapets aktiva som sådan, og overdragelsen måtte derfor anses 

som et salg. Verken bakgrunnen for eller formålet med overdragelsen ble ansett å begrunne en 

annen løsning. Til slutt ble det påpekt at løysingsrettslova § 11 femte ledd nettopp innebar et 

veldig snevert område for når en aksjeoverdragelse utløser forkjøpsrett, og at dette medfører 

et stort behov for at forkjøpsretten skal utløses ved overgang fra eneeie til aksjeselskap. Saken 

ble anket til Høyesterett, men ble ikke tillatt fremmet.100 Ankeutvalget uttalte her kort at de 

var enige i lagmannsrettens standpunkt om at en privat forkjøpsrett blir utløst i tilfellet en 

eiendom påheftet forkjøpsrett blir brukt som egenkapital i et aksjeselskap under etablering.   

 

Etter dette må rettstilstanden for denne typedisposisjonen her anses som avklart. En 

overføring fra eneeie til aksjeselskap vil utløse en avtalefestet forkjøpsrett påheftet 

eiendommen.  

 

4.3 Disposisjoner med utgangspunkt i et tingsrettslig sameie 

4.3.1 Innledende om disposisjonene  

Disposisjonene jeg skal behandle under punkt 4.3, tar utgangspunkt i situasjonen der et 

allerede eksisterende sameie eier en eiendom påheftet en forkjøpsrett, og en eller flere 

sameiere overdrar sin ideelle part. For å behandle disse disposisjonene må jeg gjøre noen 

innledende bemerkninger. Som nevnt under punkt 4.2 antar jeg at disposisjonen fra eneeie til 

tingsrettslig sameie vil utløse forkjørsretten til eiendommen. Dette medfører at alle de 

forkjøpsrettene som skal diskuteres under dette punktet, i praksis vil måtte være stiftet etter at 

eiendommen havnet i et tingsrettslig sameie. Det innebærer at både forkjøpsrettshaveren og 
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sameierne må ha vært klar over og akseptert at det ble stiftet en forkjøpsrett i en eiendom som 

begge parter var kjent med at var eid i et tingsrettslig sameie. Etter mitt syn vil dette kunne 

medføre at den deklaratoriske bakgrunnsretten får mindre betydning. Dette skyldes at det er 

vanskelig å tenke seg praktiske situasjoner der rettsanvender ved tolkningen av 

forkjøpsrettsklausulen ikke vil kunne legge avgjørende vekt på bakgrunnen og de faktiske 

omstendighetene som lå til grunn for stiftelsen av forkjøpsretten.  Dette tatt i betraktning vil 

jeg i det følgende forsøke å redegjøre for antatt deklaratorisk bakgrunnsrett der det ikke er 

mulig å slutte noe fra stiftelsesgrunnlaget.  

 

4.3.2 Overdragelse av part innad i et tingsrettslig sameie   

Typedisposisjonen jeg skal se på i det følgende, er den der en sameier i et tingsrettslig sameie 

overdrar sin ideelle andel til en annen sameier i det samme tingsrettslige sameiet. Dette kan 

være tilfellet både der overdragelsen var ment å skje mellom sameierne, eller der en av 

sameierne har valgt å benytte seg av sin forkjøpsrett til selve sameieparten etter sameigelova § 

11. Spørsmålet som må reises, er om en slik overdragelse utløser forkjøpsretten til 

eiendommen.  

 

I utgangspunktet vil nok også slike disposisjoner utgjøre en «eigedomsavhending» etter 

løysingsrettslova § 11 første ledd, og dermed utløse forkjøpsretten. Det er imidlertid mange 

gode grunner som taler for at den deklaratoriske retten ikke kan være slik i dette tilfellet. For 

det første vil dette harmonisere dårlig med forkjøpsrettsbestemmelsen i sameigelova § 11. 

Bestemmelsen er ment å verne de andre sameierne mot ulempene ved å få en ny medeier inn i 

sameiet ved å gi dem en mulighet til å kjøpe selgende sameiers part.101 Dersom den 

avtalefestede forkjøpsretten utløses ved slike overdragelser mellom sameiere, vil dette klart 

uthule den beskyttelsen sameierne har etter bestemmelsen. En slik løsning vil heller ikke i 

veldig stor grad krenke forkjøpsrettshaverens rett, ettersom han beviselig har valgt å akseptere 

en forkjøpsrett i en eiendom eid i et sameie. Dersom sameierne selger parter seg imellom, er 

eiendommen fortsatt eid av personer som stiftet forkjøpsretten, selv om eierbrøken kan ha 

blitt endret, eller en sameier har solgt seg helt ut. Austenå kommenterer ikke 

problemstillingen i relasjon til private forkjøpsretter, men presiserer at overdragelser mellom 

sameiere for konsesjonsregelverkets vedkommende, i hovedsak ikke anses å utløse 

konsesjon.102 Tatt i betraktning disse momentene bør det antas at den deklaratoriske retten her 

vil innebære at overdragelse av sameiepart mellom sameiere ikke utløser en avtalefestet 

forkjøpsrett påheftet en fast eiendom.  

 

                                                 
101  NUT 1959: 4 s. 28 
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4.3.3 Overdragelse av part i et tingsrettslig sameie til tredjemann    

Typedisposisjonen jeg her skal behandle, er den der en sameier overdrar sin sameieandel til en 

tredjemann, og ingen av de andre sameierne velger å benytte seg av sin forkjøpsrett etter 

sameigelova § 11. Utgangspunktet her må også være at dette innebærer en 

«eigedomsavhending», og at forkjøpsretten derfor som utgangspunkt må anses å bli utløst. 

For konsesjonsregelverket legger Austenå også dette til grunn.103 For overdragelser til 

tredjemann vil heller ikke de særlige hensynene ved overdragelser mellom sameiere komme 

til utrykk. På den bakgrunn legger jeg derfor til grunn at forkjøpsretten utløses.   

 

Det neste spørsmålet blir derfor om forkjøpsretten utløses kun for den ideelle parten som 

overdras eller hele eiendommen som sådan. Som for disposisjonen mellom eneeie og sameie 

så vil et utgangspunkt etter ordlyden være at forkjøpsretten kun utløses for den ideelle 

sameieparten, og ikke hele eiendommen. Samtidig vil også de samme utfordringene som 

nevnt under dette punktet, oppstå for disposisjoner med utgangspunkt i sameie. Et poeng her 

er som nevnt at forkjøpsrettshaveren har akseptert å få en forkjøpsrett i en eiendom som er eid 

i sameie. Dette kan tale for at vedkommende også må akseptere at sameieparten kun gjelder 

for en ideell andel. Samtidig har også sameierne akseptert at det gis en forkjøpsrett i 

eiendommen. Videre vil de andre sameierne ha en mulighet til å benytte forkjøpsretten til 

sameieparten etter sameigelova § 11 for å unngå at eiendommen utløses. Dette tatt i 

betraktning, taler gode grunner for at forkjøpsretten ved overdragelse av sameiepart til 

tredjemann bør utløses for hele eiendommen som sådan.  

 

Her bør det riktignok sies at det for de flest praktiske tilfeller er vanskelig å se for seg 

situasjoner der en løsning på utløsningsspørsmålet ikke kan sluttes ut fra enten partenes 

omforente subjektive holdninger til forkjøpsretten, bakgrunnen for at den ble inngått, eller 

formålet som den er antatt å skulle oppfylle. I de situasjonene der det ikke er mulig å slutte 

noe ut i fra disse momentene, er den faktiske rettstilstanden for spørsmålet de lege lata svært 

usikker. De løsningene jeg har presentert ovenfor, er imidlertid de jeg etter beste skjønn antar 

gir utrykk for gjeldende rett.  

 

4.3.4 Om overgangen fra sameie til ansvarlig selskap og aksjeselskap  

Typedisposisjonen med overgang fra sameie til ansvarlig selskap forutsetter at de samme 

sameiere som eier en eiendom i et tingsrettslig sameie, går over til å eie eiendommen gjennom 

et ansvarlig selskap. Ut i fra ordlyden i løysingsrettslova § 11 første ledd vil dette ikke 

innebære en «eigendomsavhending». Dette er spesielt naturlig i de situasjonene der det 

forekommer en flytende overgang mellom det tingsrettslige sameiet og det ansvarlige 
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selskapet. Det samme utgangspunktet må imidlertid også gjelde dersom det ansvarlige 

selskapet opprettes i tråd med stiftelsesreglene i selskapsloven. Ettersom sameierne allerede 

eier eiendommen, vil det ikke være nødvendig å foreta noen avhending av eiendommen ved 

overføringen til det ansvarlige selskapet. Sameierne vil enkelt og greit kunne avtale at 

eiendommen skal brukes som innskudd i selskapsavtalen. Sameierne vil her fortsatt eie en like 

stor ideell andel av eiendommen, men må akseptere at råderetten over eiendommen blir 

begrenset.  

  

Det kan også her vises til avgjørelsen LE-2017-143327. Det avgjørende for retten her var som 

nevnt at overdragelsen mellom eieren og aksjeselskapet ble strukturert som et salg, og at 

aksjeselskapet er et helt selvstendig rettssubjekt sammenliknet med eieren. Dette vil ikke være 

tilfellet for overgangen mellom det tingsrettslige sameiet og det ansvarlige selskapet. Videre 

vektla lagmannsretten at ettersom løysingsrettslova § 11 femte ledd gir et «nokså snevert 

område for når en aksjeoverdragelse utløser forkjøpsrett», var det et stort behov for at 

overgangen fra eneeie til aksjeselskap utløste forkjøpsrett.104 Heller ikke denne begrunnelsen 

gjør seg gjeldende for det ansvarlige selskapet, ettersom overdragelse av andel i ansvarlig 

selskap må anses å bli regulert av løysingsrettslova § 11 første ledd. Overgangen fra 

tingsrettslig sameie til ansvarlig selskap kan derfor ikke anses å utløse forkjøpsretten til 

eiendommen.  

 

Omgjøring av sameie til aksjeselskap vil derimot som utgangspunkt alltid utløse 

forkjøpsretten. Dette følger av de samme grunnene som ble avgjørende i LE-2017-143327 ved 

overgangen fra eneeie til aksjeselskap.  

 

4.4 Disposisjoner med utgangspunkt i part i ansvarlig selskap 

Typedisposisjonene med utgangspunkt i part i ansvarlig selskap vil måtte behandles med de 

samme forutsetningene som typesituasjonene med utgangspunkt i part i sameie. Ettersom 

overgangen til ansvarlig selskap i alminnelighet vil utløse forkjøpsrett, vil forkjøpsretter stiftet 

i en eiendom som er eid av et ansvarlig selskap, normalt måtte være stiftet etter at 

eiendommen kom i selskapets eie. Eventuelt kan en også se for seg at den ble stiftet i det 

selskapet var et tingsrettslig sameie. Videre legger jeg, på bakgrunn av den inngående 

drøftelsen jeg har foretatt under punkt 3, til grunn at det rettslige grunnlaget for spørsmålet vil 

være løysingsrettslova § 11 første ledd. Dette medfører at også den materielle drøftelsen vil få 

store likhetstrekk med diskusjonen omkring disposisjoner med utgangspunkt i et tingsrettslig 

sameie.  
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Som for redegjørelsen for tingsrettslige sameier i punkt 4.3.2 vil avhending av selskapsparter 

mellom deltagere i det samme ansvarlige selskapet som utgangspunkt ikke anses å utløse 

forkjøpsrett. Jeg mener denne redegjørelsen også er dekkende for tilsvarende situasjon 

mellom deltakere i ansvarlige selskaper.  

 

For spørsmålet om overdragelse av selskapsandel i ansvarlig selskap til tredjemann vil også 

tilsvarende drøftelse for sameieandeler i punkt 4.3.3 gi en viss veiledning. Som følge av at jeg 

har kommet til at det er løysingsrettslova § 11 første ledd som regulerer spørsmålet, vil 

utgangspunktet måtte være at også slike disposisjoner utløser forkjøpsretten. Dette styrkes 

også av det faktum at de andre selskapsdeltakerne må samtykke dersom selskapsparten skal 

kunne gå over til en tredjemann, jf. selskapsloven § 2-28.105 Samtykkekravet gjør at de andre 

medeierne i praksis kan hindre overdragelsen, og dermed også hindre at forkjøpsretten 

utløses.  

 

Videre må nok også forkjøpsretten anses å bli utsløst for hele eiendommen, og ikke en ideell 

andel tilsvarende selskapsparten. Dette følger også av mye av den samme argumentasjonen 

som for det tingsrettslige sameiet under punkt 4.3.3. I tillegg bør det påpekes at motsatt regel 

ville ført til et upraktisk og lite hensiktsmessig resultat, der det ansvarlige selskapet ville endt 

opp i et ufrivillig tingsrettslig sameie sammen med forkjøpsrettshaveren. Ellers vises det til 

det jeg har poengtert ovenfor, om samtykkekrav til overdragelse og forutsetningen om at alle 

selskapsdeltagerne vitterlig må ha samtykket til at forkjøpsretten ble stiftet i eiendommen i 

utgangspunktet.  

 

Også her vil det nok likevel være vanskelig å se for seg praktiske situasjoner der en løsning på 

utløsningsspørsmålet ikke kan tolkes ut fra enten partenes omforente subjektive holdninger til 

forkjøpsretten, bakgrunnen for at den ble inngått eller formålet som forkjøpsretten antas å 

oppfylle. Dersom det ikke er mulig å avgjøre spørsmålet på denne bakgrunnen, må 

rettstilstanden anses som usikker. Den løsningen jeg har presentert, er den løsningen som jeg 

etter beste skjønn mener kan legges til grunn de lege late som bakgrunnsrett.  

 

Ved omgjøring fra ansvarlig selskap til aksjeselskap er det derimot på det rene at 

forkjøpsretten til hele eiendommen vil bli utløst. Dette følger av de samme grunnene som ble 

avgjørende i LE-2017-143327 ved overgangen fra eneeie til aksjeselskap. 
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4.5 Disposisjoner med utgangspunkt i samvirkelagsformen  

Den siste typedisposisjonen som jeg skal behandle, er den som tar utgangspunkt i situasjonen 

der en eiendom påheftet en forkjøpsrett er eid av et samvirkelag, og medlemskapet til 

samvirkelaget skifter eier. I dag er det som nevnt kun samvirkeforetak regulert av 

samvirkelova som vil være aktuelle. Samvirkelag er som nevnt selvstendige rettssubjekter der 

medlemmene har begrenset sitt deltakeransvar. Spørsmålet som skal behandles i det følgende, 

er om en forkjøpsrett påheftet en eiendom som et samvirkelag eier, kan bli utløst som følge av 

at medlemskap i sameiet skifter eier i tilstrekkelig grad. Det forutsettes her at samvirkelaget 

har vedtektsfestet at medlemskap kan gå over til nye eiere, jf. samvirkelova § 20 andre ledd.  

 

Det aktuelle rettsgrunnlaget vil være § 11 femte ledd, ettersom et samvirkelag er et fullt ut 

selvstendig rettssubjekt med begrenset deltakeransvar. Det første spørsmålet som må reises, er 

om et medlemskap i et samvirkelag kan anses som en «selskapspart» i henhold til 

bestemmelsen. Tidligere kunne nok andeler i diverse andelslag, kooperative selskaper og så 

videre klart anses å være omfattet av de liknende bestemmelsene i tilsvarende lover om 

forkjøpsrett. Med dagens lov, der andel i et samvirkelag nå klart er definert som 

«medlemskap», er dette mer uklart. Så vidt meg bekjent er ikke denne problemstillingen 

diskutert i rettspraksis eller teorien.  

 

I utgangspunktet kan det fremstå noe unaturlig å likestille ordlyden «medlem» og 

«selskapspart». Dette fordi det å ha et medlemskap til noe etter en alminnelig språklig 

fortolking av ordlyden innebærer mindre grad av eierskap sammenliknet med det å ha en part 

i noe. Utgangspunktet for medlemskap i samvirkelag er nettopp at alle som kan få sin rett 

ivaretatt av samvirkelaget, har rett til å få bli medlem. En kan derfor si at avhending av 

medlemskap normalt ikke spiller en stor rolle for samvirkelag.106 På tross av det er det mulig å 

se for seg visse samvirkelag der overdragelse av medlemskap faktisk vil kunne bli aktuelt. En 

kan for eksempel se for seg en eiendom med laksefiskemuligheter organisert som 

samvirkelag. I en slik situasjon må ikke nødvendigvis medlemskap tilbys til alle i bygda, men 

en kan se for seg at innbyggerne vil kunne kjøpe medlemskap av hverandre. I en slik 

typesituasjon som jeg her har beskrevet, kan det ha mye for seg å sammenlikne medlemskapet 

med en selskapsandel. Alternativet ville vært at forkjøpsretthaveren her ville måtte vente til 

samvirkelaget solgte den forkjøpsrettsbeheftede eiendommen i sin helhet, noe som ofte i 

praksis ville kunne gjort forkjøpsretten lite reell. I slike tilfeller vil det etter mitt syn foreligge 

tilstrekkelige gode grunner til at et samvirkelag i prinsippet vil kunne likestilles med et 

begrenset selskap sett opp mot utløsning av forkjøpsrett i henhold til løysingsrettslova § 11 

femte ledd.     
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Det neste vilkåret vil være at «styringsretten» i samvirkelaget «kjem på andre hender», jf. 

løysingsrettslova § 11 femte ledd. Det er verdt å merke seg at et samvirkelag kan bestå av så 

lite som to personer.107 Spørsmålet om når styringsretten anses å ha kommet på andre hender, 

kan derfor få flere likhetstrekk til situasjonen med aksjeselskapet.108 Jeg antar at det også for 

samvirkelagene er mulig å tenke seg situasjoner der styringsretten går over på andre hender, 

og forkjøpsrett til en fast eiendom som samvirkelaget eier, vil kunne bli utløst.  

 

5 Utløsning av forkjøpsrett som følge av utparsellering eller 

påhefting av privatrettslige begrensninger på eiendommen  

5.1 Innledning  

Den andre hovedkategorien av disposisjoner som jeg skal behandle, omhandler utløsning av 

forkjøpsrett der eieren av den forkjøpsrettsbeheftede eiendommen foretar disposisjoner 

direkte over rettighetene som er knyttet til eiendommen. Dette omfatter både de situasjonene 

der eier utskiller og selger parseller av eiendommen, og der eieren påhefter den med 

privatrettslige begrensninger, for eksempel ved å leie den ut eller påhefte den med servitutter. 

Slike disposisjoner vil i stor grad kunne gjøre eiendommen mindre verdt eller uegnet for det 

formålet som forkjøpsrettshaveren hadde sett for seg å bruke eiendommen til. Spørsmålet er 

derfor om dette er nok til at forkjøpsretten vil kunne utløses.  

 

Austenå så på dette spørsmålet som et spørsmål om hvilke begrensninger som gjelder for 

eierens juridiske disposisjonsrett over eiendommen.109 Det er mulig å tenke seg en rekke ulike 

disposisjoner som vil kunne være aktuelle å behandle her. I denne oppgaven har jeg valgt å 

behandle et utvalg av de mest aktuelle og interessante disposisjonene som vil kunne utløse en 

forkjøpsrett til en fast eiendom. Disse disposisjonene er parsellsalget under punkt 5.2, utleie 

av hele eller deler av eiendommen under punkt 5.3, og påheftelse av servitutter under punkt 

5.4.    

 

5.2 Avhending av deler av hele den fysiske eiendommen (parsellsalg) 

Med en avhending av deler av en hel eiendom påheftet forkjøpsrett menes det at eieren 

avhender en adskilt fysisk del av den hele eiendommen til en tredjeperson. Dette er en annen 

problemstilling enn den som oppstår der det kun er avtalt forkjøpsrett til en viss adskilt del av 

en større eiendom. Dette skal jeg ikke behandle i denne oppgaven. Spørsmålet er om 

parsellsalg vil kunne utløse en forkjøpsrett som er påheftet en eiendom som helhet.  

                                                 
107  Jf. samvirkelova § 8 første ledd.  
108  For behandlingen av spørsmålet for aksjeselskaper viser jeg til Græsvik (2019). 
109  Austenå (1976) s. 137-138. 
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Det er ikke helt åpenbart hva som vil være rettsgrunnlaget for en slik utløsning av 

forkjøpsrett. Et mulig rettslig grunnlag ville være å anse utparsellering som 

«eigedomsavhending» i løysingsrettslova §11 første ledd. En utfordring er imidlertid at det ut 

i fra ordlyden kan være tvilsomt å anse parsellsalg som at «eigedomen» går over til ny eier, 

ettersom det ikke er eiendommen påheftet forkjøpsrett som sådan som avhendes, men kun 

parsellen. Det alternative rettsgrunnlaget vil i så tilfelle være å begrunne utløsning av 

forkjøpsretten i en konkret fortolkning av det aktuelle stiftelsesgrunnlaget. I forarbeidene 

virker denne løsningen å være lagt til grunn. Sivillovbokutvalget skriver blant annet at 

«utkastet regulerar ikkje … faktiske inngrep i eigedomen og eigedomsdeling, til dømes ved 

utparsellering av tomter m.m».110 Om hvilke forhold som kan utløse forkjøpsretten, skriver 

utvalget at spørsmålet «må avgjerast på grunnlag av ei tolking av skipingsgrunnlaget i det 

einskilde tilfellet».111 Også i proposisjonen legges det til grunn at bestemmelsen ikke 

regulerer disse disposisjonene.112 Det må derfor legges til grunn at rettsgrunnlaget for en 

utløsning av forkjøpsretten vil måtte være selve stiftelsesgrunnlaget i seg selv.  

 

Neste skritt blir å se på om det på bakgrunn av det foreliggende rettskildematerialet på 

området er mulig å finne noen videre holdepunkter for når forkjøpsretten vil bli utløst. Som et 

ledd i dette vil det også være nødvendig å se på spørsmålet om forkjøpsretten utløses kun for 

den utparsellerte eiendommen, eller hele eiendommen som sådan.  

 

Forarbeidene kan gi en viss veiledning til spørsmålet. Innledningsvis under gjennomgangen 

av gjeldende rett skriver Sivillovbokutvalget at en forutsetning for forkjøpsretten gjerne vil 

være at rettighetshaveren har rett til å kjøpe hele eiendommen slik den var på 

stiftelsestidspunktet for forkjøpsretten.113 Som eksempel nevnes det at dersom forkjøpsretten 

er stiftet i en eiendom ment for utbyggingsformål, vil utparsellering kunne være i strid med 

retten. Derimot, dersom utparsellering er en «naturleg utnytting av eigedomen», vil 

situasjonen kunne være en annen.114 I følge forarbeidene vil dette typisk kunne være tilfellet 

ved større tomter, og forarbeidene bruker salg av hyttetomter fra et gårdsbruk som eksempel. 

Det begrunnes med at det her ikke alltid vil være noe «vesentleg føresetnad å kunna overta 

eigedomen i nøyaktig same forma som den var ved skipinga av retten».115 Det påpekes 

samtidig at det har blitt lagt vekt på om «utparsellering kan skje utan at eigedomen vert 

                                                 
110  NOU 1984: 32 s. 70. 
111  NOU 1984: 32 s. 70. 
112  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 58. 
113  NOU 1984: 32 s. 17. 
114  NOU 1984: 32 s. 17. 
115  NOU 1984: 32 s. 17. 
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forringa».116 Til slutt påpekes det at selv om det er handlet i strid med retten, så må ikke dette 

bety at retten utløses. Alternativer kan også være retting og erstatning ovenfor 

forkjøpsrettshaver.117 Kun dersom det er gjort «vesentlege inngrep i eigedomen som trugar 

innhaldet i retten» vil forkjøpsretten kunne anses å bli utløst.118 Dette er videre «særlig aktuelt 

ved parsellsalg», her vil forkjøpsrettshaveren kunne kreve «å overta både den fradelte 

parsellen og resteigedomen».119  

 

Proposisjonen kommenterer ikke problemstillingen like inngående. Departementet nøyer seg 

med å vise til NOU-en og Austenå sin fremstilling, og skriver at: «Desse spørsmåla må 

avgjerast på grunnlag av ei tolking av skipingsgrunnlaget. Dei innbyrdes ulike føremåla med 

forkjøpsrettane gjer at dette er spørsmål som vanskeleg kan regulerast i ei generell lov, og må 

i staden overlatast til avtalepraksis og domspraksis å avgjere.»120  

 

Problemstillingen har i noen tilfeller vært oppe i rettspraksis. I Rt. 1960 s. 1030 hadde en far 

solgt et 60 måls gårdsbruk til en av sine sønner, og gitt en eldre bror forkjøpsrett. I 

stiftelsesgrunnlaget var det bestemt at salg av parseller skulle «holdes utenom forkjøpsretten». 

Sønnen utparsellerte deretter en rekke tomter uten at broren reagerte. Når sønnen til slutt 

inngikk kontrakt om utparsellering av 25 av de siste 28-29 målene tilhørende eiendommen, 

hevdet den eldre broren at parsellsalg nå hadde funnet sted i et så stort omfang at 

forkjøpsretten måtte anses utløst. Høyesterett var imidlertid uenig i dette, og påpekte at det 

ikke kunne innfortolkes i avtalen at forkjøpsretten kunne gjøres gjeldende dersom det ble 

foretatt så mye parsellsalg at eiendommen ikke lenger kunne brukes som gårdsbruk.  

 

Et annet tilfelle fremkommer i Rt. 1990 s. 1285. I saken hadde en far overdratt en større 

landbrukseiendom til sin eldste sønn, og gav i den forbindelse en yngre sønn forkjøpsrett til 

en fastsatt pris. Senere solgte den eldre sønnen rundt en tredjedel av eiendommen til et 

kommunalt utbyggerselskap, hovedsakelig fordi kommunen truet med ekspropriasjon dersom 

tomten ikke ble solgt frivillig. Den yngre sønnen påberopte seg her forkjøpsrett til den utskilte 

tomta, men fikk ikke medhold. Høyesterett påpekte at det ikke kunne utelukkes at 

«forkjøpsretten etter omstendighetene [kunne] gjøres gjeldende også ved salg av deler av 

eiendommen», men påpekte at det i saken dreide seg om «et areal som hadde svært liten 

betydning som del av gårdens driftsgrunnlag, og som under enhver omstendighet var i ferd 

                                                 
116  NOU 1984: 32 s. 17. 
117  NOU 1984: 32 s. 18. 
118  NOU 1984: 32 s. 18. 
119  NOU 1984: 32 s. 18. 
120  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 58. 
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med å gå tapt for gården».121 Etter mitt syn gir de nevnte dommene liten veiledning i hva som 

må sies å følge av gjeldende deklaratorisk rett. Desto mer taler dommene i retning av at 

stiftelsesgrunnlaget nettopp vil ha helt sentral betydning for spørsmålet.  

 

Austenå har hevdet at det «ikke er mulig å si generelt at utparsellering og avhendelse av 

tomter er tillatt eller ikke tillatt», fordi «de konkrete rettsforhold varierer for mye fra tilfelle til 

tilfelle».122 Han hevder videre at det avgjørende vil være hva slags objekt det var meningen at 

forkjøpsretten skulle gjelde for, og hvor langt det var meningen at eierens disposisjonsrett 

skulle innskrenkes. Avgjørende for Austenå virker å være om utparselleringen er å anse som 

ledd i en forsvarlig utnytting av eiendommen, eller om det er et forsøkt på å gjøre 

forkjøpsretten innholdsløs.123 I førstnevnte tilfelle antar Austenå at forkjøpsretten ikke blir 

aktuell. Skal forkjøpsretten utløses her, så må dette i så fall ha klar hjemmel i 

stiftelsesgrunnlaget. I sistnevnte tilfelle vil disposisjonen derimot alltid være illojal, og derfor 

i strid med forkjøpsretten.124 Austenå hevder at dette vil ha som følge at forkjøpsretten 

utløses, og at det «trolig» må gjelde både for de utskilte parsellene og den gjenværende delen 

av eiendommen.125 Dette begrunnes med at det faktum at disposisjonen vil uthule 

forkjøpsretten, må være tilstrekkelig grunnlag til at den utløses også i relasjon til 

resteiendommen.126  

 

Austenås løsning virker i stor grad å samsvare med den som er lagt til grunn i forarbeidene. 

Utgangspunktet vil være en tolkning av stiftelsesgrunnlaget, slik også forarbeidene forutsetter. 

Det første spørsmålet en må stille seg, blir derfor om stiftelsesgrunnlaget i det hele tatt åpner 

for utparsellering. For mindre eiendommer og eiendommer der utparsellering vil medføre en 

sterk redusering av eiendomsverdien, vil utgangspunktet være at dette ikke er tilfellet. 

Derimot for større eiendommer, da spesielt der utparsellering fremstår naturlig, vil 

utgangspunktet kunne være det motsatte.  

 

Dersom en kommer til at stiftelsesgrunnlaget åpner for utparsellering, blir spørsmålet om den 

konkrete utparselleringen som har funnet sted, har funnet sted som ledd i en forsvarlig 

forvaltning av eiendommen. Dersom dette er tilfellet, kan utparselleringen finne sted. 

Forkjøpsretten vil i slike situasjoner ikke bli utløst, verken for parsellen eller eiendommen 

som helhet. Dersom stiftelsesgrunnlaget derimot ikke åpner for utparsellering, eller 

                                                 
121  Rt. 1990 s. 1285. 
122  Austenå (1976) s. 139. 
123  Austenå (1976) s. 140-141. 
124  Austenå (1976) s. 141. 
125  Austenå (1976) s. 141. 
126  Austenå (1976) s. 142. 
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utparselleringen går ut over det som er å anse som en forsvarlig forvaltning av eiendommen, 

vil forkjøpsrettshaveren kunne gjøre gjeldende bruddet mot forkjøpsretten ovenfor eier. 

Dersom bruddet er vesentlig nok, vil dette også kunne medføre at forkjøpsretten anses utløst 

både for den utparsellerte delen og resten av eiendommen.    

 

Ut ifra det jeg kan slutte av rettskildene nevnt ovenfor, kan det virke som om 

utløsningsspørsmålet her i stor grad vil avhenge av de konkrete forholdene for den enkelte 

eiendommen. Blant annet med denne begrunnelsen har også lovgiver bevisst valgt å ikke 

regulere spørsmålet i løysingsrettslova. På den bakgrunn er det neppe noen grunn til å 

overdrive den deklaratoriske rettens betydning på dette området. Samtidig kan det legges til 

grunn at deklaratorisk rett åpner for at forkjøpsretten under visse omstendigheter vil kunne 

løses ut for hele eiendommen dersom det forekommer tilstrekkelig parsellsalg.   

 

5.3 Utleie av hele eller deler av eiendommen  

De neste disposisjonene jeg skal behandle, er de som forekommer der eieren leier ut hele eller 

deler av en eiendom påheftet en forkjøpsrett til en tredjeperson. Ved utleie skjer det ingen 

avhending av eiendommen, men utleie, spesielt langtidsutleie, kan likevel i stor grad begrense 

forkjøpsrettshavers reelle rett til eiendommen. Spørsmålet her blir derfor om utleie av hele 

eller deler av en eiendom, vil kunne utløse forkjøpsretten til eiendommen.  

 

Problemstillingen er til dels direkte regulert av løysingsrettslova § 11 fjerde ledd. 

Bestemmelsen lyder som følger:  

 

«Avtale som gjev rett til leige i meir enn 10 år, utløyser forkjøpsrett til eigedomen. 

Dette gjeld ikkje avtale om tilfang til drift av eit føretak». 

 

Bestemmelsen kan sies å ha dobbelt begrunnelse, i det den både skal ramme forsøk på 

omgåelse, men også lojale disposisjoner som antas berettiget til bruk av retten.127 

Bestemmelsen må videre forstås slik at den gir forkjøpsrettshaveren en faktisk rett til å ta over 

eiendommen, ikke bare en rett til å ta over leieavtalen.128 Videre vil forkjøpsretten også 

utløses for kortere avtaler som inneholder rett til fornyelse eller liknende opsjoner som til 

sammen gir leietaker muligheten til å leie i mer enn 10 år.129 Andre punktum medfører 

riktignok en viss modifikasjon i særtilfellet med avtaler om tilfang av drift, noe som 

begrunnes i at slike avtaler på grunn av foretakets interesser gjerne må være nettopp 

                                                 
127  Falkanger (2015) s. 106, som viser til Ot.prp. 49 (1993-1994) s. 57. 
128  Ot.prp. 49 (1993-1994) s. 58. 
129  NOU 1984: 32 s. 69. 
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langsiktige.130 Likevel vil det klare utgangspunkt for leieavtaler med varighet på over 10 år 

over hele eiendommen være at dette utløser en avtalefestet forkjøpsrett.  

 

Bestemmelsen regulerer imidlertid ikke de tilfellene der deler av eiendommen leies ut for mer 

enn 10 år, og heller ikke de situasjonene der eiendommen leies ut for mindre enn 10 år. Det 

kan derfor stilles spørsmål om også slik utleie vil kunne utløse forkjøpsretten.  

 

For situasjonen med utleie av deler av eiendommen for mer enn 10 år, kan en se på dette på 

samme måte som med delvis salg av eiendommen. Om dette skriver Falkanger at dersom en 

antar at eieren kan eieren selge tomter, så må vedkommende naturligvis kunne gjøre det 

mindre, gjennom å leie bort tomter.131 Utgangspunktet må derfor også her være en tolkning av 

det konkrete stiftelsesgrunnlaget. Ellers kan det vises til drøftelsen ovenfor. Det kan riktignok 

bemerkes at drøftelsen nok ikke bør bli helt den samme, all den tid utleie nok i de aller fleste 

tilfeller vil være en mindre inngripende disposisjon enn parsellsalg, selv om utleien som sådan 

er langvarig.  

 

For situasjonen med utleie av eiendommen for mindre enn 10 år vil spørsmålet være om 

løysingsrettslova § 11 fjerde ledd må tolkes antitetisk slik at utleie for mindre enn 10 år ikke 

utløser forkjøpsretten. Mye kan tale for en slik tolking. Ettersom lovgiver her har valgt en 

konkret løsning, må utgangspunktet være at denne må bli avgjørende. Regelen om utløsning 

av forkjøpsrett for utleie i mer enn 10 år var gjenstand for forholdsvis inngående behandling i 

forarbeidene.132 Av alle høringsinstansene som gav tilbakemelding på bestemmelsen, var alle 

høringssvarene negative.133 Bestemmelsen fremstår derfor klart som et resultat av en 

avveining av hensynet til omgåelse sett opp mot de mulige legitime grunnene en kan ha til å 

leie ut en eiendom for mer enn 10 år. Den klare deklaratoriske hovedregelen må derfor bli at 

utleie for mindre enn 10 år, ikke vil utløse forkjøpsretten.  

 

5.4 Påheftelse av servitutter 

Disposisjonene jeg her skal behandle, går ut på at eieren av en eiendom påheftet forkjøpsrett, i 

ettertid velger å påhefte den med ytterligere servitutter. Som i tilfellene med utleie så skjer det 

heller ikke her noen avhending av eiendommen som sådan. Likevel er det på det rene at 

omfattende påheftelse av servitutter i visse situasjoner kan være svært ufordelaktig for 

forkjøpsrettshaveren, og stride imot de intensjonene som forelå for vedkommende når 

                                                 
130  NOU 1984: 32 s. 69. 
131  Falkanger (2015) s. 108. 
132  NOU 1984: 32 s. 68-69 og Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 57-58. 
133  Ot.prp. nr. 49 (1993-1994) s. 57. 
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forkjøpsretten ble avtalt. Spørsmålet som skal behandles her, er derfor om påheftelse av slike 

forkjøpsretter vil kunne medføre at en forkjøpsrett utløses.   

 

Utløsning på bakgrunn av slike disposisjoner er ikke regulert i løysingsrettslova. 

Problemstillingen ble imidlertid diskutert i forarbeidene til loven. Påheftelse av servitutter 

nevnes riktignok kun kort i forbindelse med omtale av juridiske disposisjoner generelt, hvor 

det presiseres at forkjøpsretten i slike tilfeller vil «kunna få større eller mindre innverknad alt 

etter ordlyd og føresetnader».134 Som nevnt under punktet om utparsellering, uttaler 

forarbeidene seg en god del generelt om virkningene av brudd på en forkjøpsrett. Slike 

disposisjoner vil derfor som utgangspunkt kun utløse forkjøpsretten der den vil medføre et 

«vesentlege inngrep i eigedomen».135  

 

Austenå på sin side er klar på at utgangspunktet ved slike disposisjoner vil være at eieren, 

med mindre annet er uttrykt eller forutsatt, vil ha vanlig disposisjonsrett over eiendommen.136 

Grensene må også her trekkes på bakgrunn av en fortolkning av stiftelsesgrunnlaget. For 

stiftelse av servitutter og leierett vil imidlertid spillerommet være «relativt stort».137 Kun der 

stiftelsen er «uberettiget i forhold til rettighetshaveren», vil forkjøpsrettshaveren kunne gjøre 

retten gjeldende.138 Austenå virker imidlertid også å legge til grunn at resultatet ikke 

nødvendigvis må bli at forkjøpsretten utløses som sådan, men at servitutten for eksempel 

faller bort i det eiendommen tas over på forkjøpsrett.139 Dette spørsmålet må avgjøres av 

rettsvernsreglene. Dersom servituttene blir stående ved utløsningen av forkjøpsretten, vil 

forkjøpsrettehaveren kunne ha grunnlag for å reise erstatningskrav mot eieren.140  

 

Slik jeg forstår både forarbeidene og Austenå, fremstår terskelen for utløsning av forkjøpsrett 

ved påheftelse av servitutter som svært høy. Etter mitt skjønn er dette også hensiktsmessig. 

Det er vanskelig å se for seg mange praktiske situasjoner der påheftelse av servitutter vil 

kunne føre til et brudd på forkjøpsretten som ikke samtidig kan restitueres i det forkjøpsretten 

utløses. I de aller fleste situasjoner vil en kunne tenke seg restitusjon eller erstatning som 

tilstrekkelige løsninger. Hvilke servitutter som faller bort, og hvem som må betale erstatning 

til hvem, er spørsmål som i stor grad må besvares ut i fra ekstinksjonsreglene. Det faller 

utenfor denne oppgavens omfang å behandle disse spørsmålene. Med bakgrunn i dette antar 

                                                 
134  NOU 1984: 32 s. 47. 
135  NOU 1984: 32 s. 18. 
136  Austenå (1976) s. 142.  
137  Austenå (1976) s. 144. 
138  Austenå (1976) s. 144. 
139  Austenå (1976) s. 145. 
140  Austenå (1976) s. 145. 
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jeg derfor at en avtalefestet forkjøpsrett til fast eiendom for alle praktiske formål ikke vil 

kunne bli utløst ene og alene som følge av påhefting av servitutter.  

 

6 Avsluttende bemerkninger 

Tema for oppgaven har vært rettslige disposisjoner som utløser avtalefestet forkjøpsrett til fast 

eiendom. Gjennom oppgaven har jeg sett på en rekke ulike disposisjoner som potensielt vil 

kunne utløse slik forkjøpsrett. Rettsområdet bærer riktignok preg av å være lite behandlet i 

teori og praksis, noe som tvinger frem en større bruk av reelle hensyn. Samtidig har jeg i 

størst mulig grad ønsket å konkludere på spørsmålene jeg har stilt. For å konkludere har jeg 

derfor noen steder tydd til konsekvens- og systembetraktninger, samt rettet et blikk mot hva 

som må anses å utgjøre et fornuftig og rimelig resultat. Av denne grunn må mange av 

oppgavens problemstillinger anses som usikre frem til det foreligger avgjørelse fra 

Høyesterett.  

 

Selv om jeg har behandlet mange ulike enkeltspørsmål, kan det likevel trekkes noen 

overordnede konklusjoner. Som jeg kom frem til under punkt 3, bør ordlyden 

«selskapspartane» i løysingsrettslova § 11 femte ledd tolkes innskrenkende til kun å omfatte 

selskaper med begrenset ansvar. Videre virker terskelen for utløsning av forkjøpsrett i 

medhold av løysingsrettslova § 11 første ledd jevnt over å være lav. Som jeg har vært inne på 

under punkt 4, vil de aller fleste disposisjoner som fører til en endring i eierforholdene hos 

eiersubjektet til en eiendom påheftet forkjøpsrett, utløse denne forkjøpsretten. Der 

forkjøpsretten utløses, vil den som hovedregel utløses for hele eiendommen.  

 

For utløsning av forkjøpsrett som følge av utparsellering vil dette fullt ut avhenge av 

stiftelsesgrunnlaget og den konkrete eiendommen. Der forkjøpsretten anses å bli utløst, vil 

dette som utgangspunkt gjelde for hele eiendommen. For utleie som ikke omfattes av 

løysingsrettslova § 11 fjerde ledd, fremstår imidlertid utløsning av forkjøpsrett som lite 

aktuelt. Det samme må kunne sies å gjelde for påhefting av servitutter.  

 

Avslutningsvis kan det sies at denne oppgaven har vært interessant av flere grunner. Dette 

særlig fordi jeg antar å ha identifisert nye løsninger på flere problemstillinger gjennom min 

analyse av selskapsbegrepet i løysingsrettslova § 11 femte ledd. Videre har jeg også foretatt 

flere grundige analyser av spørsmål som tidligere nesten ikke har vært behandlet i teori eller 

praksis. Økt kunnskap om deklaratorisk rett gjør at aktørene i større grad kan forutsi sin 

rettstilstand, og også bidra til å klargjøre når utløsningsspørsmålet særskilt bør omtales i 

stiftelsesgrunnlaget.  
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