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1 Innledning 
 

1.1 Tema og bakgrunn for oppgaven 
 

Rettigheter tilknyttet fast eiendom er fragmentariske. Den helhetlige eiendomsretten kan derfor 

deles opp i mange ulike eierposisjoner og interesser. Dette medfører at alle eierrettighetene som 

er tilknyttet en fast eiendom ikke nødvendigvis er samlet på én hånd.  

 

Overdragelsen av de ulike eierrettighetene kan videre isoleres hver for seg. Dermed vil også 

rettsvirkningene av overdragelsen kunne skje på ulike tidspunkt, selv når eierrettighetene er 

ment å overdras samlet. Når overdragelsen av eierrettighetene kan ha flere forskjellige skjæ-

ringstidspunkter og betaling av vederlaget kun har ett, utfordres prinsippet om ytelse mot ytelse 

fra avtale- og kjøpsretten. Dette er ikke problematisk så lenge vi befinner oss i kontraktsretten, 

siden partene uansett er bundet av kontrakten, men problemstillingen blir satt på spissen når en 

tredjemann påberoper seg en av eierrettighetene midt i overdragelsesfasen.  

 

Typisk kan kjøper overta bruken av den faste eiendommen før skjøte og hjemmel overdras. 

Dersom kjøper går konkurs før skjøte og hjemmel er overdratt vil det oppstå spørsmål knyttet 

til selgerens hevings- og stansingsrett på den ene siden, mot konkursboets beslagsrett på den 

andre.  

 

Eierskap til fast eiendom innebærer flere rettigheter, både økonomiske og sosiale. Dette gjør 

det nødvendig med ryddige forhold ved overdragelsen for å tilstrekkelig verne etablerte rettig-

heter, samtidig som det tas hensyn til omsetning av rettighetene. 

 

Rettsreglenes utfordring er å balansere hensynet til vern av de etablerte rettighetene mot å gi 

rom for funksjonell og økonomisk utnyttelse av den faste eiendommen. Av denne grunn kan 

registrering av rettigheter i den faste eiendommen gjennom tinglysingsregisteret få en avgjø-

rende rolle når det kommer til overdragelse av rettighetene. 

 

Rettighetsregistrering vil først og fremst spille en rolle i møte med tredjemanns rett til rettighe-

ten, men det kan også være utslagsgivende for partene i et kontraktsforhold og deres rett til 

rettigheten. Poenget er at rettighetsregistrering ikke er nødvendig for å etablere en eierrettighet 
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i en fast eiendom, og det er heller ikke det eneste som gir vern overfor tredjemann. Dette skal 

vi se at kompliserer rettighetskollisjoner i eierrettigheter til den faste eiendommen, samtidig 

som det kanskje er nødvendig for å nettopp balansere vernet av eierrettigheter opp mot omset-

ningsadgangen. 

 

Dagens system krever ofte bruk av mellommann for å sikre samtidighet i rettsoppgjøret uten at 

det på et tidspunkt er ytt kreditt fra én side. Eiendomsmeglere fyller denne funksjonen. Forut-

setningen for oppgaven vil imidlertid være en rettighetsovergang hvor bruk av mellommann er 

fraværende. Hva skjer så når selger har overgitt bruken til kjøper uten å samtidig få betaling? 

Medfører dette at selger kan holde tilbake hjemmel og skjøte, eller eventuelt heve kontrakten 

med kjøperen? Og hvordan blir løsningen dersom et konkursbo trer inn i kjøpers sted? Påvirker 

dette selgers rettigheter? Kan skjæringstidspunktene for stansings- og hevingsretten selger har 

være forskjellige i møte med en kontraktsmotpart sammenlignet med et konkursbo som tredje-

mann? Kan tredjemanns inntreden resultere i at eierrettighetene splittes opp og ender på ulike 

hender, eller må eierrettighetene samles hos én av partene? Hvor mange av eierrettighetene, ev. 

hvilke av eierrettighetene må vedkommende i så tilfelle råde over for å kunne inneha hele ei-

endomsretten?  

 

1.2 Problemstilling 
 

Hovedproblemstillingen jeg skal se nærmere på gjelder salg av en fast eiendom hvor kjøper har 

overtatt bruken, samtidig som selgeren fortsatt sitter med hjemmelen og skjøtet som sikkerhet 

for kjøpesummen. Kjøper går konkurs etter bruksovertakelsen, før kjøpesummen er betalt til 

selger. Konflikten står deretter mellom selger av den faste eiendommen og kjøpers konkursbo 

om selgers rett til kjøpesummen eller selgers eiendomsrett til den faste eiendommen, mot boets 

bruksrett.  

 

Det vil her være interessant å se på rettighetsfordelingen i konflikten som oppstår når boet trer 

inn i en delvis oppfylt (bruken er overtatt), delvis uoppfylt (tilbakeholdelse av skjøte og hjem-

mel) kontrakt om salg av en fast eiendom mellom selger og kjøper.  

 

Kan det tenkes at rettsreglenes utforming gjør at skjæringstidspunktene kan ha én betydning i 

kontraktsretten og en annen betydning overfor tredjemann? I den forbindelse vil det være inter-

essant å se mer konkret på selgers hevingsrett overfor kjøper på den ene siden, mot selgers 
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hevingsrett overfor boet på den andre. Tilsvarende vil jeg også ta stilling til når og hvordan 

selger kan ta gyldig forbehold overfor kjøper, så vel som overfor boet.  

 

Vil boets inntreden endre den tiltenkte rettighetsplasseringen i den faste eiendommen? Det vil 

være interessant å undersøke hvordan rettsområdets ulike hensyn påvirker, og kanskje endrer 

rettsreglene som kommer til anvendelse.  

 

Fordi reglene i avhendingslova § 5-3 fjerde ledd (avhl.)1 og bustadoppføringslova § 57 annet 

ledd (buofl.)2 ikke er tilstrekkelige detaljerte og heller ikke fremstår som samordnet med løs-

ningen som fremgår av tinglysingsloven § 21 tredje ledd (tingl.)3 oppstår den fastlåste situasjo-

nen. 

 

1.3 Presisering og avgrensning 
 

Oppgaven gir en rettsdogmatisk analyse av norske regler fordi løsningene er ulike i mange land. 

Til og med våre nærmeste naboland Sverige og Danmark har løst utfordringene på andre måter.  

 

Hovedfokuset vil være på formuesgodet fast eiendom. Likevel vil det være nyttig å se hen til 

formuesgodet løsøre for å forstå fast eiendoms spesielle særtrekk som gir opphav til den fast-

låste situasjonen. Det tas utgangspunkt i en overdragelsessituasjon uten bruk av mellommann. 

 

Utgangspunktet for tredjemanns inntreden i rettighetskonflikten vil være fra et konkursbos stå-

sted, men det vil kunne være fruktbart å se hen til enkeltforfølgende kreditors inntreden for å få 

frem situasjonens særtrekk. Det avgrenses mot den situasjonen at selgeren går konkurs.  

 

Rettighetskonflikten vil også kunne kompliseres ytterligere ved inntreden av flere partsledd 

utover kun konkursboet som tredjemann. Eksempelvis vil dette kunne skje der kjøper (debitor) 

er en utbygger som har videresolgt prosjekterte boliger før overskjøtingen fra selgeren. Det vil 

derfor avslutningsvis kort undersøkes hvilken påvirkning dette vil ha for rettighetsplasseringen. 

 

 
1     Lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhendingslova – avhl.) 
2     Lov 13.  juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova – 

buofl.) 
3     Lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing (tinglysingsloven – tingl.) 
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1.4 Rettskildebildet 
 

Overdragelse av rettigheter har som oftest bakgrunn i en kontrakt. Kontrakten står mellom to 

parter, og regulerer rettigheter og plikter knyttet til overdragelsen. Rettighetsplasseringen mel-

lom selger og kjøper bygger derfor på kontrakten.  

 

Den dynamiske tingsretten omhandler tredjemannskonfliktene. Disse oppstår som oftest som 

følge av en kontrakt i et topartsforhold, men hvor en tredjeperson påberoper seg rettigheter i 

formuesgodet som ikke er hensyntatt i kontrakten mellom partene. Selv om en avtale er bin-

dende for kontraktspartene vil rettighetene som etableres muligens måtte justeres som følge av 

en tredjemanns krav i formuesgodet kontrakten omhandler. Ved tredjemanns inntreden er det 

ikke lenger kontrakten alene som angir løsningen på rettighetenes plassering.  

 

Tredjemanns rett bygger riktignok på det grunnleggende utgangspunktet først i tid, best i rett 

og at ingen kan overføre større rett enn han selv har. Utgangspunktet er derfor at tredjemann 

skal respektere og kunne utnytte de eierrettigheter som er etablerte som følge av kontrakten 

mellom partene. Til dette utgangspunktet følger imidlertid visse korrigerende rettsregler som 

skal beskytte både eksisterende eierrettigheter så vel som omsetningsinteresser i formuesgodet.4 

 

Tredjemannskonfliktene nødvendiggjør derfor at rettighetstilknytninger er beviselig utenfra.5 

De legislative hensynene bak reglene er legitimasjon, notoritet og publisitet. Disse hensynene 

kan medføre at utgangspunktet må modifiseres slik at tredjemann får rett til formuesgodet på 

bekostning av en av kontraktens parter.6  

 

Her kommer reglene om rettsvern til anvendelse, og sikrer vern for den enkeltes rettigheter i 

formuesgoder overfor ukjente tredjemenn. Reglene om rettsvern vil avhenge av hva slags for-

muesgode rettighetskonflikten omfatter. Samtidig vil ikke nødvendigvis kjøpers rett overfor 

selger i kontraktsretten være sammenfallende med når rettsvern oppnås i tredjemannsretten. På 

denne måten vil skjæringstidspunkter for vern av eierrettigheter ha ulik betydning i kontrakt og 

overfor tredjemann. Et skjæringstidspunkt med vern overfor en kontraktspart er altså ikke 

 
4   Lilleholt (2018) s. 29-30 
5   Marthinussen (2019) s. 15 
6   Falkanger (2016) s. 589 
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nødvendigvis er ensbetydende med vern overfor tredjemann. Begrunnelsen for dette har bak-

grunn i det funksjonelle eiendomsrettsbegrepet.7  

 

Den dynamiske tingsretten er videre gjennomsyret av grunnleggende hensyn som danner et 

bakteppe for hvordan rettighetskonflikter skal løses. Rettsreglene for løsningen av en tredje-

mannskonflikt er ikke nødvendigvis enkelt tilgjengelig i loven. Rettsområdet er fragmentarisk 

og rettighetenes plassering må løses gjennom en studie av flere lover sett i sammenheng med 

hverandre. Samtidig må disse tolkes på bakgrunn av de relevante bakenforliggende og legisla-

tive hensyn som gjør seg gjeldende i det konkrete tilfellet. Det kan kanskje også tenkes at de 

bakenforliggende hensyn får avgjørende betydning for resultatet der regelverket ikke er tilstrek-

kelig detaljert. Hensynene må imidlertid ikke forveksles med rettsregler, men vil fungere som 

en hjelp for tanken når tredjemannskonfliktene skal løses.8  

 

Den bakenforliggende rammen for oppgaven vil etter dette bygge på rettsreglene som følge av 

rettsområdene kontraktsrett og dynamisk tingsrett.  

 

1.5 Den videre disposisjonen 
 

I oppgavens hoveddel behandles først hva som ligger i overdragelse av eiendomsretten (kapittel 

2). Det vil være nyttig for forståelsen av rettsreglenes løsninger å se på eiendomsrettsbegrepet 

i en historisk kontekst (pkt. 2.1). Videre vil det være nødvendig å se nærmere på eierrettighetene 

til fast eiendom spesielt, og hvilken kompleksitet og spesielle utfordringer overdragelse med-

fører sammenlignet med andre formuesgoder (pkt. 2.2).  

 

Overdragelse av eierrettigheter finner først og fremst sted mellom en selger og en kjøper, og 

det vil derfor være essensielt å undersøke rettighetenes plassering mellom nettopp partene i 

kontraktsforholdet (kapittel 3). Hvilke konsekvenser får det for påberopelsene selger kan gjøre 

overfor kjøper at kjøper har overtatt bruksretten? Kravene det her er tale om gjelder heving (pkt. 

3.1), hevingsforbehold (pkt. 3.2) og stansing/tilbakehold (pkt. 3.3). Tinglysingslovens betyd-

ning på kontraktsrettens område vil også være interessant å se nærmere på (pkt. 3.4). 

 

 
7   Falkanger (2016) s. 579 
8   Lilleholt (1996) s. 69 
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Videre undersøkes hvilken betydning rettighetsplasseringen i kontraktsforholdet får når kjøper 

går konkurs (kapittel 4). Her gjennomgås problemstillingen (pkt. 4.1), og de bakenforliggende 

hensyn som vil være styrende for den fastlåste situasjonens løsning (pkt. 4.2). Oppgaven foku-

serer på tredjemannskonflikten mellom selger og kjøpers konkursbo som kreditorposisjon. Det 

vil her undersøkes hvordan rettsreglene stiller seg likt eller annerledes fra kontraktsretten. Sær-

lig i relasjon til hvilke krav selger kan gjøre gjeldende overfor kjøpers konkursbo som tredje-

mann (pkt. 4.3). Det vil være interessant å kort se på rettighetsfordelingen mellom selger, kjø-

pers konkursbo og ytterligere tredjemenns inntreden på kjøpers side (pkt. 4.4), i tillegg til et 

perspektiv på hvem tredjemann er (pkt. 4.5). Avslutningsvis ses det hen til dagens løsninger for 

overdragelse av fast eiendom som i stor grad medfører at «den fastlåste situasjonen» ikke kom-

mer på spissen i praksis (pkt. 4.6).  

 

2 Overdragelse av eiendomsretten 
 

2.1 Rettighetsovergangen som en dynamisk deling9 av eierrettigheter 
 

Frederik Vinding Kruse har uttalt at «[p]roblemet med ejendomsrettens overgang må anses for 

at høre til de mest gådefulde problemer i retslivet».10 Problemstillingen sees rett og slett på som 

«så vanskelig at man helst prøver å unngå den».11 Brækhus omtaler adgangen til å omsette 

rettigheter tilknyttet formuesgoder som et «rettsteknisk problem», både med tanke på hva en 

slik overføring innebærer og vedrørende spørsmålene om hvordan og når en slik overføring kan 

sies å skje.12 Overdragelse av eiendomsrett har altså i alle tider medført problemer og utford-

ringer. For å forstå de ulike rettighetskonfliktene som kan oppstå tilknyttet overdragelse av 

formuesgodet fast eiendom, er det nødvendig å innledningsvis si noe om vårt rettssystems syns-

punkt på eiendomsrettighetsbegrepet og hvilken betydning det får.  

 

 

 

 
9      Brækhus (1964) s. 20 
10     Vinding Kruse i Baldersheim (2012) s. 137  
11     Krokeide (2005) s. 3 
12     Brækhus (1998) s. 3 
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2.1.1 Eiendomsrettsbegrepet 

 

Eiendomsrett kan defineres som summen av aktive og passive beføyelser (rettigheter) som til-

kommer eieren.13 Aktive beføyelser må forstås som eierens faktiske og juridiske rådighet over 

formuesgodet. Dette innebærer for det første en rett til å bruke, og forbruke formuesgodet. For 

det andre vil den juridiske rådigheten medføre en rett til å stifte rettigheter i formuesgodet, slik 

som å overdra det, låne det ut, eller bytte det bort. Med passive beføyelser må forstås eierens 

plikter forbundet med det å ha den faktiske og juridiske rådigheten. Konsekvensen av å ikke 

overholde disse kan medføre alt fra straffansvar, erstatningsansvar og tap av eiendomsretten til 

formuesgodet.14 Å ha eiendomsretten til et formuesgode medfører med andre ord både rettig-

heter og plikter.  

 

Rettsordenen angir eiendomsrettens innehold negativt, slik at rettsreglene setter grenser for ei-

endomsretten til enhver tid ved å påpeke hva som er forbudt. Alt annet vil være opp til eier å 

bestemme.15 Hva som videre vil være bestemmende for eiendomsrettens innhold til et konkret 

formuesgode, vil avhenge av hvilket formuesgode det er tale om, hvilken tid man befinner seg 

i, og hvilket land og derigjennom vedkommende lands rettsorden som eiendomsretten bestem-

mes av.16 Altså er «[e]iendomsretten [...] et formelt begrep som kan dekke over høyst forskjel-

lige realiteter».17 Selv om eiendomsretten som begrep og eierrettigheter kan brukes om hver-

andre i litteraturen uten at det egentlig finnes noe skille mellom de,18 vil jeg i det følgende 

forsøke å skille mellom eiendomsretten som helhet og ulike funksjoner av eiendomsretten som 

eierrettigheter for å tydeliggjøre utfordringene ved overdragelse av fast eiendom. 

 

Eiendomsrettens beføyelser (eierrettigheter) kan deles statisk og dynamisk. Statisk deling går 

ut på at eierrettighetene samtidig kan være delt på flere hender, enten funksjonelt ut ifra ulike 

behov, eller parallelt, altså at samtlige kan utøve eierrettighetene samtidig. Dynamisk deling av 

eierrettighetene går ut på at disse kan befinne seg hos ulike subjekter for et kortere tidsrom. 

Dette skjer gjerne i overdragelsesfasen av eiendomsretten fra en selger til en kjøper. De ulike 

 
13     Brækhus (1964) s. 374, jf. s. 15-17 
14    Brækhus (1964) s. 15-16 
15     Brækhus (1964) s. 15. Se eksempelvis også Rt. 1918 s. 403 (s. 405) hvor Høyesterett definerer eiendomsretten 

negativt.  
16    Brækhus (1964) s. 15 
17    Brækhus (1964) s. 15 
18    Baldersheim (2012) s. 141 
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aktive og passive eierrettighetene kan ha forskjellige skjæringstidspunkter i denne overdragel-

sesfasen, og dermed medfører dette at eierrettighetene på gitte tidspunkt i prosessen er delt.19  

 

Dette henger sammen med at eiendomsrettsbegrepet i nordisk rett i dag bygger på et funksjonelt 

rettighetsbegrep til forskjell fra et substansielt som tidligere. Vi kobler nå eierrettigheter til 

ulike funksjonelle egenskaper av formuesgodet, og ser ikke lenger på formuesgodet som kun 

en enhet.20 Dette betyr ikke at alle eierrettigheter ikke kan være samlet på én hånd, men at det 

ikke nødvendigvis er slik at de må være det.  

 

Det funksjonelle eiendomsrettsbegrepet er en måte å definere eiendomsretten på. Ved å velge 

det funksjonelle fremfor det substansielle peker man på verdien av at eiendomsretten til en ting 

kan deles opp i ulike deler, altså eierrettigheter. For eksempel kan eiendomsretten til en fast 

eiendom deles opp i faktisk og juridisk rådighet, og disse kan fordeles på ulike subjekter gjen-

nom etablering av leieforhold. En slik funksjonell deling av eiendomsrettigheter er særlig frem-

tredende for formuesgodet fast eiendom.21  

 

Når eiendomsretten ikke lenger sees på som én enhet eller som en idé22, men heller en samling 

av eierrettigheter ut ifra hva som anses funksjonelt, vil det ikke være fruktbart å snakke om 

overdragelse av disse rettighetene til ett isolert tidspunkt. Eierrettighetene får en gradvis over-

gang med «en rekke karakteristiske faser»23. Disse fasene består av skjæringstidspunkter for 

når de ulike eierrettighetene anses overdratt. 

 

Eksempler på slike skjæringstidspunkter kan blant annet være «avtaleinngåing, betaling, over-

taking, utskriving av skøyte, notifikasjon [og] registrering»24. Skjæringstidspunktene kan igjen 

sees på som ulike rettsvilkår med forskjellige rettsfølger knyttet til seg. Med rettsfølge menes 

her typen rettsstiftelse, altså om det er tale om vern mot godtroerverv, kreditorbeslag eller risi-

koens overgang. For å finne ut hva som utgjør rettsfølgen av et rettsvilkår (skjæringstidspunkt) 

er det nødvendig å studere flere lover i sammenheng og rettsregelen må leses i lys av de 

 
19    Brækhus (1964) s. 17-20. 
20   Baldersheim (2012) s. 137-138 
21   Brækhus (1964) s. 17 
22   Baldersheim (2012) s. 138 
23   Falkanger (2016) s. 74 
24   Baldersheim (2012) s. 138 
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bakenforliggende legislative hensynene.25 Poenget er at skjæringstidspunktene kan ha ulik be-

tydning avhengig av hvem som påberoper seg eierrettigheten. Eller sagt på en annen måte, at 

rettsfølgen kreditors beslagsrett er knyttet til et annet skjæringstidspunkt for overføring av ei-

errettigheten enn det skjæringstidspunktet som gjelder mellom kontraktspartene. Altså medfø-

rer eiendomsrettens funksjonelle tilnærming at det finnes en rekke ulike skjæringstidspunkter 

for overdragelse av de ulike eierrettighetene som kan inngå i hele eiendomsretten. Og videre at 

overdragelse av en rettighet kanskje kan bety én ting mellom kontraktspartene på et gitt tids-

punkt, men samtidig enda ikke få samme betydning overfor en tredjepart. 

 

For fast eiendom som formuesgode vil de ulike skjæringstidspunktene reguleres av avhendings-

lova, bustadoppføringslova, tinglysingsloven, dekningsloven26 og tvangsfullbyrdelsesloven27. 

 

Baldersheim omtaler utviklingen fra bruken av det substansielle eiendomsrettsbegrepet til bru-

ken av det funksjonelle eiendomsrettsbegrepet som en endring av fokusområde fra «‘eigedoms-

rettens overgang’ som emne, og over til ein systematikk med kollisjon og konkurranse mellom 

rettar»28. Falkanger peker videre på dette poenget på følgende måte: «At en mengde rettsregler 

knyttes til ulike stadier i en eiendomsoverføringsprosess, har sin omkostningsside ved at regel-

verket kanskje blir for nyansert og dermed vanskelig å overskue.»29 Samtidig som alle deler av 

formuesgodet lettere kan utnyttes fullt ut ved bruk av et funksjonelt eiendomsrettsbegrep, vil 

altså en slik tilnærming også medføre en risiko for nettopp økt konkurranse og kollisjon mellom 

flere subjekter ved påberopelse av ulike funksjoner/eierrettigheter som kommer i konflikt med 

hverandre. Diskusjonen er interessant for problemstillingen om den fastlåste situasjonen, nett-

opp fordi det her oppstår en rettighetskonflikt mye på grunn av at rettsreglene bygger på at 

eiendomsretten er funksjonelt delt, og spørsmålet stiller seg om eierfunksjonene i det konkrete 

tilfellet faktisk kan eller skal fordeles på forskjellige hender eller ikke.  

 

Hvilken betydning har det så å stadfeste hvor eiendomsretten til enhver tid ligger? Falkanger 

påpeker at for at dette skal ha noen mening overhode, så må det være fordi vi knytter rettsvirk-

ninger til hvem som på ethvert tidspunkt er eier. Betydningen gjør seg blant annet gjeldende 

 
25   Baldersheim (2012) s. 138 
26   Lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven – deknl.) 
27   Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyrdelsesloven – tvangsl.) 
28   Baldersheim (2012) s. 138 
29   Falkanger (2016) s. 75 
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ettersom det medfører visse plikter til det å inneha eiendomsretten. Men som det videre påpekes 

hos Falkanger, er ikke nødvendigvis enhver rettsvirkning tilknyttet rettighetsplasseringen.30 Her 

kan det imidlertid synes som om Falkanger argumenterer på bakgrunn av eiendomsrettighets-

begrepet som et substansielt rettighetsbegrep, altså at han ser på eiendomsretten som helhet. 

Han tar risikoens overgang i kjøpsretten som et eksempel og påpeker at det ikke vil være hen-

siktsmessig å bestemme hvem som har ansvar for at formuesgodet skades ut ifra hvem som kan 

karakteriseres som eieren på skadetidspunktet. Slik jeg ser det må det imidlertid her menes at 

det er tale om en eierrettighet av typen passiv beføyelse, og da gir det jo nettopp mening å 

stadfeste hvem som er eier av denne. Når dette er sagt vil ikke en eierrettighetsplassering hos 

kjøper eller selger nødvendigvis være avgjørende for om partenes kreditorer kan ta beslag eller 

ikke.  

 

Rettsreglene må altså vurderes separat, og de kan ikke avhenge av om eiendomsrettens over-

gang er fullført eller ikke. De vil derfor knyttes til ulike faser i rettighetsovergangen, og det er 

dette som gjør rettighetsplasseringen kompleks og til dels vanskelig å få tak på. Utgangspunktet 

i nordisk rett er derfor et funksjonelt eiendomsrettsbegrep. Selv om eiendomsrettens plassering 

av og til må avgjøres på bakgrunn av en mer detaljert vurdering av hvor de ulike eierrettighetene 

befinner seg, kan det imidlertid ikke helt sees bort ifra hvem som faktisk innehar den helhetlige 

eiendomsretten. Dagens system bygger nemlig både på det funksjonelle syn hvor rettighetene 

kan deles opp, samtidig som lovgiver på visse områder har valgt å bruke et substansielt syns-

punkt ved å gi eiendomsretten som helhet avgjørende betydning for rettsvirkningene. 

 

Etter det funksjonelle eiendomsrettighetsbegrepet vil altså overdragelsen av den faste eiendom-

men skje ved suksessiv overføring gjennom ulike skjæringstidspunkt av flere eierrettigheter. 

Det er videre rettsstiftelsesgrunnlaget (avtaleerverv, kreditorbeslag osv.) som bestemmer hvil-

ket skjæringstidspunkt som avgjør om eierrettigheten er overført eller ikke.  

 

Selv om utgangspunktet er et funksjonelt eiendomsrettsbegrep, forekommer det som nevnt li-

kevel innslag av et substansielt synspunkt på eiendomsrettsbegrepet og hvilke virkninger og 

løsninger rettsreglene byr på. Krokeide tar eksempelvis til ordet for at eiendomsrettens over-

gang behøver et substansielt synspunkt når det kommer til eierrettighetenes plassering i møte 

med spørsmålet om foreldelse. Begrunnelsen ligger i at «[o]verføringen av eiendomsretten vil 

 
30   Falkanger (2016) s. 75 
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i så fall være en ‘ytelse’, og det vil være nødvendig å finne ut når debitor har ‘ytet’ på en måte 

som innebærer at det ikke lenger foreligger noen ‘fordring’ som kan være gjenstand for forel-

delse»31.  

 

Det kan på tilsvarende måte stilles spørsmålstegn ved om et substansielt synspunkt også kan få 

betydning for eierrettighetskonflikten i den fastlåste situasjonen i det konflikten medfører en 

utilsiktet og uforenlig funksjonell deling av rettighetene. Likheten mellom den fastlåste situa-

sjonen og spørsmålet om foreldelse av et krav på å overføre eiendomsretten er at det i begge 

tilfeller dreier seg om uoppfylte situasjoner. Hvilken konsekvens skal tredjemanns inntreden få 

for overføringen av eiendomsretten? Kan det medføre at overføringen får et annet resultat med 

hensyn til innholdet i det som overføres når tredjemann påberoper sin rett? 

 

Når dette er sagt er begrunnelsen for å ikke bygge rettsvirkningene av eiendomsovergangen til 

ett bestemt tidspunkt at dette ikke vil være hensiktsmessig sett i sammenheng med alle mulige 

konflikter som kan oppstå i en overdragelsesfase. Hver enkelt konflikttype må avgjøres for seg 

basert på de ulike hensyn som gjør seg gjeldende for å få til et best mulig resultat i enhver 

situasjon.32 Dette medfører at ulike skjæringstidspunkt i overdragelsesfasen vil få ulik betyd-

ning for rettighetsplasseringen avhengig av rettighetskonflikten som oppstår. Konsekvensen av 

vår tilnærming til rettighetsbegrepet i overdragelsessituasjonen har visse fordeler og ulemper. 

Fordelen bygger på at hvert enkelt tilfelle blir vurdert for seg i relasjon til hvilke hensyn som 

gjør seg gjeldende. Ulempen derimot er som nevnt et noe kompliserende og sammensatt regel-

verk for når eierrettighetene har vern, og overfor hvem.33  

 

2.1.2 Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter 

 

Denne sondringen vil være interessant å se på i relasjon til den fastlåste situasjonen siden den 

handler om at en rettighet kan ha ulike typer vern. I overdragelsesfasen vil jo nettopp eierret-

tighetene nyte godt av ulike typer vern til forskjellige tidspunkt.  

 

 
31   Krokeide (2005) s. 4 
32    Marthinussen (2019) s. 27 
33    Marthinussen (2019) s. 27-28 
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Sondringen mellom tinglig og obligatoriske retter er i dag forlatt i norsk juridisk teori og prak-

sis, og dagens tinglysingslov bygger eksempelvis ikke på dette skillet.34 Denne sondringen har 

to sider: 

 

For det første gikk den ut på å putte en rettighet enten i kategorien som tinglig eller som obli-

gatorisk ut ifra rettighetens innhold. En tinglig rett ga vedkommende en rett på selve tingen, 

mens en obligatorisk rett ga vedkommende en rett til å få oppfylt et krav, altså et krav på ytelsen 

å få tingen.35  

 

For det andre gikk sondringen i tillegg ut på hva slags beskyttelse en rettighet fikk. En obliga-

torisk rett hadde bare beskyttelse overfor en bestemt debitor. En tinglig rett hadde derimot be-

skyttelse overfor alle.36 Sistnevnte skille minner om generell kontraktsrett i møte med reglene 

om tredjemannsvern. Kontrakten får nettopp kun virkning mellom partene. Det vil si at rettig-

heter som kan gjøres gjeldende ut ifra kontrakten først og fremst kun kan gjøres gjeldende over-

for kontraktsmotparten. For at partens rettigheter etter kontrakten i tillegg skal nyte universelt 

vern overfor alle får reglene om tredjemannsvern bestemmende utfall.  

 

Når det kommer til sondringen på bakgrunn av rettighetens innhold er skillet imidlertid frafalt 

fordi det vil være vanskelig å avgjøre rettighetskonfliktene ut ifra å bestemme rettighetens inn-

hold som til dels blir flytende.37 Eksempelvis kan en typisk obligatorisk rett, som en kjøpe-

kontrakt av en fast eiendom utgjør, nemlig også måtte oppfattes som en tinglig rett fra det tids-

punktet kjøpekontrakten tinglyses. Nettopp fordi det fra da av også får et universelt vern overfor 

tredjemann.38 Sondringen er derfor vanskelig å gjennomføre siden den ikke er konsekvent i alle 

tilfeller. Rettighetskonfliktene bør derfor heller løses på bakgrunn av konflikttypen/rettsstiftel-

sestypen og rettsreglene knyttet til disse.39 Ideen om å skille mellom hvem rettigheter har vern 

overfor lever imidlertid fortsatt videre gjennom sondringen mellom rettsreglenes virkninger i 

kontraktsretten og tredjemannsretten. 

 

 
34    Lilleholt (2018) s. 50 og Ot.prp.nr. 9 (1935) s. 23, 25, 28 og 35  
35    Falkanger (2016) s. 30 
36    Falkanger (2016) s. 30 og Brækhus (1964) s. 615 
37    Ot.prp.nr. 9 (1935) s. 23 
38    Falkanger (2016) s. 30 
39    Lilleholt (2018) s. 50 
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Poenget med den tidligere sondringen mellom obligatoriske og tinglige rettigheter var altså at 

rettsregelen kunne utledes fra om rettigheten var enten tinglig eller obligatorisk. I dag utledes 

imidlertid rettsreglene derimot av hvem rettigheten gjøres gjeldende mot, og de spesielle hensyn 

som kommer til anvendelse. Rettighetens vern avhenger altså av rettsregler utledet fra typen 

rettighetskonflikt. 

 

Sondringen mellom obligatorisk og tinglig fremkommer i Rt. 1923 s. 202, hvor Høyesteretts 

flertall i forbindelse med spørsmål om foreldelse av retten anså at kjøper kun hadde et obliga-

torisk krav etter kontrakten, og at eiendomsretten så lenge kontrakten ikke var oppfylt fra kjø-

pers side ikke kunne anses å være overdratt. Kjøper hadde altså ikke oppnådd noen tinglig rett 

som ga et universelt vern overfor alle. Derfor var kravet gjenstand for foreldelse.40  

 

Et uttrykk om eiendomsrett til noe knytter seg oftest til ting (et formuesgode).41 Videre kan det 

som nevnt være meningsfullt å skille mellom den helhetlige eiendomsretten til formuesgodet 

fra avgrensede eierrettigheter i det samme formuesgodet.42 Innholdet i en tinglig rett til fast 

eiendom kan være særlig vanskelig å fastsette. Betyr det tinglig rett for hver enkelt eierrettighet 

som kan gjøres gjeldende, eller tinglig rett for selve retten til den faste eiendommen, i betydning 

eiendomsretten som helhet?  
Og hvor mange av eierrettighetene til den faste eiendommen må være overført for at denne helhetlige 

eiendomsretten skal kunne sies å være overført? For å svare på dette må man kanskje først stille seg 

spørsmålet hvor mange eierrettigheter eiendomsretten er sammensatt av. Som Baldersheim påpeker virker 

ingen å kunne svare på det spørsmålet.43  

Eller kan man få en tinglig rett for både en eierrettighet og den helhetlige eiendomsretten? Hvis 

svaret er begge deler blir problemet at den tinglige retten på den faste eiendommen i betydning 

eiendomsretten som helhet vil kunne være uforenlig med en annens påberopelse av én enkelt 

eierrettighet/funksjon i den samme faste eiendommen. Det er jo nettopp dette som skjer i den 

fastlåste situasjonen hvor selger påberoper seg eiendomsretten samtidig som at konkursboet 

påberoper seg eierfunksjonen bruksretten. Altså vil man ikke kunne få noe fornuftig ut av å 

forsøke å stadfeste innholdet i den tinglige retten, som løsning på rettighetskonfliktene. 

 

 
40    Krokeide (2005) s. 13 og Rt. 1923 s. 202 på s. 203 
41    Lilleholt (2018) s. 20 
42    Lilleholt (2018) s. 23 
43    Baldersheim (2017) s. 139 
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Teoretikernes kritikk av sondringen mellom tinglig og obligatoriske retter er dermed at konflik-

ten ikke kan søkes løst på bakgrunn av innholdet i selgers og konkursboets rettighet på hver sin 

kant, men at den heller må søkes løst på bakgrunn av den konflikttypen som er kommet på 

spissen og de hensyn som her gjør seg gjeldende. Dette er forenlig med den forståelsen at ulike 

skjæringstidspunkt knyttes til ulike rettsstiftelsestyper i formuesgodet.  

 

2.1.3 Kreditors beslagsrett i fragmentariske eierrettigheter 

 

Selv om eiendomsrettsbegrepet bygger på et funksjonelt rettighetsbegrep og rettsreglene knyt-

tes til ulike eierrettigheter i den helhetlige eiendomsretten (samling av alle eierrettighetene), 

finnes det også eksempler på at rettsreglene bygger på et substansielt rettighetsbegrep og knyt-

tes opp til selve eiendomsretten. Kreditors beslagsrett i deknl. § 2-2 er en slik bestemmelse. 

Kreditor kan her ta beslag i det som tilhører skyldneren.44 Ordlyden tilhører henviser til det 

skyldneren faktisk eier. Men her er det vanskelig å trekke grensene ettersom en overdragelse 

av fast eiendom, som vi har sett, ikke kan stadfestes til ett bestemt tidspunkt.  

 

Overdragelsen medfører at det skjer en midlertidig dynamisk deling av eierrettighetene til den 

faste eiendommen fordi bruksrettigheten (den faktiske rådigheten) skilles fra hjemmel og skjøte 

(som innebærer den juridiske rådigheten). Bruksretten tilhører kjøper fra overtakelsestidspunk-

tet. I hvert fall i relasjonen mellom selger og kjøper, jf. avhl. § 5-3 fjerde ledd.  

 

Spørsmålet blir hvordan retten til den faktiske rådigheten (bruksretten) stiller seg for konkurs-

boet? Kan boet påberope seg bruksretten fordi den tilhører debitor (kjøper) i relasjon til selge-

ren? Falkanger påpeker at «[d]et må spørres om debitor har en så sterk tilknytning til objektet 

at eierkarakteristikken er på sin plass».45 Selv om bruken skulle tilhøre kjøper i relasjon til 

selgeren, er det imidlertid ikke gitt at kjøperen kan sies å ha fått eiendomsretten. Det vil si at 

bruksovertakelsen kanskje ikke er et skjæringstidspunkt som tilfredsstiller rettighetsoverdra-

gelsen også overfor kreditor.  

 

Innholdet i kreditorenes beslagsrett kommer ikke klart nok frem av bare å lese deknl. § 2-2 

alene. Her kommer bestemmelsens forarbeider inn og supplerer ved vurderingen som må tas.  

 
44   Falkanger (2016) s. 75-75 
45   Falkanger (2016) s. 76 
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«Den nærmere grense for beslagsretten i forhold til tredjemann kan man 

likevel ikke trekke opp i en bestemmelse av denne art; reglene om legitima-

sjon, rettsvern og omstøtelse kommer inn her, foruten bevisreglene.»46 

Det kan fremstå noe uklart at forarbeidene nevner legitimasjon ettersom kreditor ikke kan bygge 

på debitors legitimasjon.47 Det siktes imidlertid her til at en godtroende tredjemann kan vinne 

rett over konkursboet etter godtroervervloven § 148.49 

 

Problemet er at når kreditor trer inn i kjøpers sko når eiendomsrettens suksessive overdragel-

sesfase er i gang, men enda ikke fullført, vil det være vanskelig å stadfeste om debitor har en så 

sterk tilknytning at han kan sies å være eier.50 I tillegg er det som nevnt en vanskelig oppgave 

å stadfeste hvor mange eierrettigheter som må være overdratt for at debitor skal kunne sies å 

inneha eiendomsretten.51  

 

Hensynet som begrunner kreditors beslagsrett basert på det som tilhører skyldneren, og dermed 

en substansiell tilnærming til beslagsretten, er at en slik tilnærming til rettsregelen sikrer et mest 

mulig riktig resultat basert både på hensynet til kreditorfellesskapet og hensynet til rette eier. 

Det er de reelle eierforhold som vil være avgjørende. Noe annet er det at grunnlaget for å 

komme frem til hva som reelt sett tilhører debitor er vanskelig. Formelt rettsvern kan her 

komme inn som bevisgrunnlag for de reelle eierforholdene, men betydningen av disse er ikke 

nødvendigvis like stor i alle relasjoner.  

 

Spørsmålet er om det er stor fare for kreditorsvik i det konkrete tilfellet eller ikke. I hjemmels-

mannskonflikten er ikke denne faren stor ettersom det faktisk er tale om verdier på vei inn til 

debitor.52 At selgeren da fortsatt sitter på skjøte og hjemmel må derfor oppfattes som en rett 

som kan gjøres gjeldende overfor boet fordi den er tilstrekkelig notorisk og faren for kreditors-

vik ikke gjør seg gjeldende. Poenget er at selgeren fortsatt har visse krav mot kjøperen ved å 

 
46   NOU 1972:20 s. 255 
47   Rt. 1935 s. 981 (s. 986) og Rt. 2015 s. 979 (avsn. 16) 
48   Lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre (godtroervervloven – ekstl.) 
49   Marthinussen (2019) s. 30, note 30 
50   Brækhus (1964) s. 480-481 
51   Baldersheim (2017) s. 139 
52   Brækhus (1964) s. 477-478 
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tilbakeholde skjøte og hjemmel, og boet kan ikke få noen større rett enn debitor selv har.53 Dette 

kan kanskje sies å ha bakgrunn i utgangspunktet i tredjemannskonfliktene om at ingen kan 

overføre større rett enn han selv har, men også av hensyn til at boet ikke kan beslaglegge noe 

som ikke tilhører debitor, jf. deknl. § 2-2.  

 

Det er verdt å merke seg at bruksrett i likhet med selve eiendomsretten er undergitt et universelt 

privatrettslig vern.54 Av denne grunn skulle man tro at bruksretten også kunne beslaglegges av 

konkursboet. Begrunnelsen for at bruksrett er gitt et slikt vern er imidlertid den betydning bru-

ken har for eieren av denne eierrettigheten. Dette universelle privatrettslige vernet er særlig gitt 

av boligsosiale hensyn og retten til hjemmet, jf. Grunnloven § 10255. Men dette hensynet som 

en begrunnelse for det universelle privatrettslige vernet er kanskje nettopp ikke noe som vil 

gjøre seg gjeldende som begrunnelse for at en kreditor skal nyte godt av vernet. Når ikke hen-

synet for vernet gjør seg gjeldende for den typen rettsstiftelse som kreditorenes beslagsrett er, 

vil dette i seg selv kanskje være en forklaring på hvorfor ikke kreditor kan overta eierrettigheten 

debitor har skaffet seg. Hensynet slår her annerledes ut for debitors eierrettighet og vern av 

denne i debitors interesse, sammenlignet med kreditors interesse i å beslaglegge eierrettigheten.  

 

Fordi den dynamiske deling av eierrettigheter kun er av midlertidig karakter kan det ikke godtas 

at eierrettigheter skal splittes opp der dette ikke har vært hensikten. Så lenge kjøper ikke kan 

sies å ha fått hele eiendomsretten (i betydning alle eierrettighetene) overført til seg når konkurs-

boet tar beslag, kan altså ikke boet nyttiggjøre seg av eierrettighetene som foreløpig har gått 

over på kjøper.56 Det gir jo heller ingen mening at kreditor skal kunne beslaglegge bruksretten 

med det resultatet at kjøper sitter med en «tom» hjemmel. Det er her liten tvil om at resultatet 

må være «enten-eller». Altså at én av partene vil vinne retten til den helhetlige eiendomsretten 

slik at funksjonene ikke kan tvinges på forskjellige hender.57  

 

Foreløpig er det verdt å merke seg at skjæringstidspunktet for kreditors beslagsrett ikke nød-

vendigvis er forenlig med et skjæringstidspunkt som har en funksjonell deling av eierrettigheter 

som rettsvirkning, slik som skjæringstidspunktet for overdragelsen mellom selger og kjøper. 

 
53   Marthinussen (2019) s. 31 
54   Marthinussen (2019) s. 13 
55   Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven – Grl.) 
56   Brækhus (1998) s. 10 
57   Marthinussen (2019) s. 33 
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Dersom kreditor skulle kunne beslaglegge en foreløpig overdragelse av eierrettigheter medfører 

dette at den dynamiske delingen av eierrettighetene i formuesgodet blir permanent. Dette er 

«ikke noe formål i seg selv»58 siden resultatet medfører en utilsiktet funksjonell deling av eier-

rettighetene. Kanskje medfører det en uforenlig funksjonell utnyttelse av eiendommen, og dette 

vil i verste fall kunne forringe verdien av eiendomsretten. Til sammenligning vil ikke det at 

eierrettighetene er dynamisk delt mellom parter i et kontraktsforhold være problematisk på 

samme måte ettersom denne dynamiske funksjonelle delingen kun er midlertidig.  

 

Siden overføringen av eiendomsretten til den faste eiendommen fra selger til kjøper dreier seg 

om en uoppfylt kontrakt, følger det av egne regler i dekningsloven kapittel 7 hvordan boet skal 

forholde seg til kjøperens kontraktsmessige forpliktelser i tilknytning til selgeren. Disse reglene 

vil drøftes i kapittel 4.  

 

2.2 Perspektiv: Overdragelse av eiendomsrett til fast eiendom kontra andre 
formuesgoder 

 

2.2.1 Realregistrerbare formuesgoder 

 

Formuesgodet fast eiendom skiller seg fra andre typer formuesgoder, blant annet gjennom den 

sterke tilknytningen til kapital som gjerne forbindes med eierskap. Dette nødvendiggjør ryddige 

og ordnede forhold gjennom sikker registrering av eierskapet som beskyttelsesverdig inter-

esse.59 Tinglysingsregisteret og rettighetsregistrering i grunnboka sikrer eiers vern av eierskapet 

til den faste eiendommen overfor tredjemenn.60 Gjennom slik registrering av fast eiendom sik-

res også Norges forpliktelser overfor EMK tilleggsprotokoll 161, art. 1. om «Protection of pro-

perty». 

 

Fast eiendom er dermed et realregistrerbart formuesgode. Ved siden av fast eiendom følger en 

rekke andre typer formuesobjekter som også er realregistrerbare, som for eksempel 

 
58   Brækhus (1964) s. 20 
59   Falkanger (2016) s. 32 og Brækhus (1964) s. 543 
60   Tinglysingsloven kapittel 3, se særlig § 20 
61   Vedlegg 1. Den europeiske menneskerettskonvensjonen med protokoller (autentisk engelsk tekst), Paris 20. 

mars 1952. 
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skipsregisteret og luftfartøyregisteret.62 Skipsregisteret og luftfartøyregisteret er de realregist-

rerbare formuesgodene som ligner mest på grunnboka og reglene vedrørende fast eiendom, selv 

om de i praksis er realregistrerbart løsøre63. Utfordringene ved overføringen kan derfor på 

samme måte oppstå for rettigheter tilknyttet disse realregistrerbare formuesgodene, men det vil 

ikke oppstå en liknende fastlåst situasjon fordi rettsreglene som beskytter bruksovertakelsen for 

fast eiendom er begrunnet i andre typer beskyttelsesverdige hensyn.  

 

Realregisteret registrerer eierrettighetene tilknyttet et formuesgode og vil være en sikker kilde 

når en aktør påberoper seg eierrettigheter siden det gir tilstrekkelig notoritet og publisitet over 

et erverv.64 På denne måten har realregisteret funksjon både som rettsvernsakt og som sikrings-

akt når det kommer til formuesgodets vern av rettigheter.  

 

Som nevnt er fast eiendom et spesielt fragmentarisk formuesgode ettersom det kan stiftes flere 

og mer varierte eierrettigheter i det enn det som er vanlig for løsøre.65 Hver av disse eierrettig-

hetene kan ha ulike skjæringstidspunkter for overdragelse. Registrering i tinglysingsregisteret 

vil ofte være et slikt skjæringstidspunkt og skaffe overdragelsen nødvendig beskyttelse overfor 

tredjemenn, men registrering er ikke alltid nødvendig for at det skal være tilfelle. Et eksempel 

på dette følger av avhl. § 5-3 fjerde ledd hvor det fremgår at selger ikke lenger kan heve avtalen 

med kjøper der denne har overtatt bruken. Kjøper har nå oppnådd vern for sin rett på eiendom-

men etter kontrakten i møte med selgerens kreditorer fordi disse bare kan beslaglegge det som 

«tilhører skyldneren på beslagstiden», jf. deknl. § 2-2. Det er dette som gjør formuesgodet fast 

eiendom så komplekst til sammenligning med andre typer formuesgoder.    

 

2.2.2 Ikke realregistrerbare formuesgoder 

 

Løsøret er, i motsetning til fast eiendom, et ikke realregistrerbart formuesgode, med enkelte 

unntak. Hva som utenfra bestemmer hvem formuesgodets aktive og passive beføyelser tilhører 

må derfor ordnes på andre måter. Besittelse gir omverdenen et mer eller mindre beviselig 

 
62   Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven – pantel.) § 1-1 fjerde ledd 
63   Falkanger (2016) s. 32 
64    Grunnboka har imidlertid ikke full positiv og negativ troverdighet jf. Ot.prp.nr.9 (1935) s. 2-3 og s. 35, men 

se likevel s. 11 om at dette er søkt styrket gjennom erstatning fra statskassen. Se også pkt. 4.1.1 av hensyn til 
faren for kreditorsvik blir det heller ikke tale om fullstendig positiv og negativ troverdighet. 

65    Falkanger (2016) s. 32 
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uttrykk for rettighetstilknytningen til løsøret. Dette er en logisk, enkel og rettsøkonomisk god 

løsning av hva som gir uttrykk for eierrettighetenes plassering. Skjæringstidspunktet for rettig-

hetenes overgang tilknyttet løsøret kan derfor lettere isoleres til ett tidspunkt, nemlig leve-

ringen.66 For løsøret vil besittelsen av formuesgodet være det som gir eieren rettslig vern for 

rettighetene overfor tredjemann. 

 

I tillegg til at skjæringstidspunktet er enklere å forholde seg til for løsøre, er også det normale 

at det er én person som innehar en eksklusiv faktisk og rettslig råderett over dette formuesgo-

det.67 

 

For fast eiendom stiller dette seg annerledes. Det kan argumenteres for at besittelse også er det 

som gir realregistrerbare formuesgoder rettsvern overfor omverdenen. Men besittelse av hva? 

Her vil nemlig besittelsen avhenge av å besitte et surrogat for det faktiske formuesgodet. Besit-

telsen av en fast eiendom i fysisk/faktisk forstand vil nemlig ikke utgjøre et beviselig nok bilde 

på hvem eiendomsretten tilhører, eksempelvis ved at vedkommende vil kunne være en leieboer. 

En leieboer vil være eier av eierrettigheten tilknyttet bruken, altså kun én eierrettighet i for-

muesgodet. Det er derfor noe mer uklart å definere hva det vil si å besitte et realregistrerbart 

formuesgode siden det er vanskeligere å fysisk faktisk besitte det, og fordi besittelse ofte kan 

være utskilt fra hva som i juridisk forstand vil si å inneha selve eiendomsretten.  

 

Løsøret kan enklere besittes fysisk, og det er denne fysiske besittelsen som gir rettighetshaveren 

rettsvern overfor omverdenen. For løsøret vil derfor ikke eiendomsrettens overgang medføre de 

samme problemene for stadfestelsen av eiendomsretten til formuesgode. Som Falkanger påpe-

ker «... i det ene øyeblikk oppfatter vi selgeren som eier, i det neste anses kjøperen som eier».68 

Det er enkelt forklart dette som skiller fast eiendom fra løsøre når det kommer til ulike parters 

rettighetsfordeling i formuesgodet. Kompleksiteten øker for eierrettighetenes plassering i over-

dragelsesfasen ved realregistrerbare formuesgoder.69  

 

 
66    Lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven – kjl.) § 6 annet ledd og Bergem (2016) note 25 
67   Falkanger (2016) s. 44 
68   Falkanger (2016) s. 74 
69   Falkanger (2016) s. 74 
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2.2.3 Overdragelse av løsøre, og hvorfor fordelingen av eierrettighetene i 

tredjemannskonflikten ikke er like problematisk som for fast eiendom 

 

En kontrakt om kjøp og salg av et formuesgode bygger på prinsippet om ytelse mot ytelse. 

Selgers ytelse består av formuesgodet, og kjøpers motytelse består som regel av kjøpesummen. 

For at hver av partene skal sikres sitt krav ut ifra kontrakten, etterstrebes en samtidig utveksling 

av ytelser. Begrunnelsen er for det første at det mellom partene skapes et oppfyllelsespress, og 

for det andre at det ikke skal ytes usikret kreditt som gjør at vedkommende taper i møte med 

motpartens kreditorer.70 Ytelse mot ytelse kan imidlertid være vanskeligere å få til for visse 

formuesgoder hvor egenskapene resulterer i flere ytelser (eierrettigheter) som suksessivt går 

over på kjøper med hvert sitt skjæringstidspunkt.  

 

Hvilket formuesgode konflikten omhandler vil være avgjørende for hvilke lover og rettsregler 

som kommer til anvendelse, og derigjennom fastleggingen av hva som skal til for at en part har 

ytet sin ytelse. Fast eiendom og løsøre skiller seg klart fra hverandre både når det kommer til 

rettighetene som kan tenkes stiftet og vern av disse, typiske egenskaper og dermed også over-

dragelsessituasjonen.  

 
En bruksrett i et løsøre kan også tenkes stiftet, men denne bruksretten er ikke vernet på samme måte som 

bruksretten i en fast eiendom. Når bruken av et løsøre ikke er beskyttet på samme måte som bruken av en 

eiendom, vil heller ikke bruken gis et eget skjæringstidspunkt ved overdragelsen. 

 

Skjæringstidspunktet for overføring av retten til løsøre kan som nevnt enklere lokaliseres til ett 

gitt tidspunkt ved leveringen.71 I dette ligger en faktisk besittelsesendring av rådigheten mellom 

selger og kjøper i bytte med motytelsen.72 Besittelsesmomentet er helt sentralt for overdragelsen 

av eiendomsretten til løsøret ettersom det et dette som ene og alene også gir eieren rettsvern.73  

 

For fast eiendom er det vanskeligere å lokalisere overføringen av retten som helhet. For det 

første fordi den ikke kan forflyttes fysisk siden den sitter fast i grunnen. For det andre fordi den 

består av flere eierrettigheter som kan besittes på ulike måter, og overføres med ulike 

 
70   Lilleholt (2017) s. 150 
71   Kjøpsloven § 6 
72   Bergem (2016) note 25 
73   Godtroerverloven § 1 første ledd 
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skjæringstidspunkter. Overføringen av retten til den faste eiendommen (besittelsesendringen) 

er gitt tre alternative skjæringstidspunkter. Disse er «tinglyst skjøte», «skjøte er ... gitt kjøpe-

ren», og «overteke bruken».74 Eierrettighetenes vern kan altså etableres på ulike måter.   

 

Dette resulterer i at overdragelsen også naturligvis innebærer en fase av flere ytelser.75 En sam-

tidig utveksling av ytelsene er derfor vanskeligere å oppnå for fast eiendom sammenlignet med 

løsøre fordi overdragelsen i større grad gjelder flere eierrettigheter.  

 

3 Kontraktsrettens regler om hevings- og stansingsretten 
 

I kontraktsretten er det først og fremst kontrakten mellom partene som vil utgjøre det primære 

rettsgrunnlaget, og slik danne grunnlag for rettsreglene som skal gi svar på partenes gjensidige 

rettigheter og plikter.76 Det er partene selv som fastlegger kontraktens innhold, jf. kontraktsfri-

hetsprinsippet.77 Dette vil gi de involverte direkte eierskap til rettsreglene som benyttes, og 

avtalevilkårene er skreddersydd til deres behov. Kontrakten er kun bindende for de involverte 

parter slik at utenforstående ikke blir påvirket av kontraktsforholdet. Dette er imidlertid en 

sannhet med modifikasjoner ettersom rettigheter og plikter vil forskyves gjennom en kontrakt 

etterhvert som den trer i kraft, og derigjennom påvirke andre utenforstående når deres rettighe-

ter og plikter fastlegges. Ikke minst når det kommer til identifisering av kreditorposisjoner og 

debitorposisjoner. 

 

Bakgrunnsretten på området vil imidlertid også være førende for rettigheter og plikters forde-

ling på ulike tidspunkt i salgs-/kjøpsprosessen som supplerende, korrigerende og utfyllende bi-

drag til kontrakten. I noen tilfeller også på preseptorisk grunnlag.78 

 

Partene bør derfor være klar over bakgrunnsrettens gjeldende regler om ytelse mot ytelse slik 

at det ikke ender med at én av partene yter den andre usikret kreditt. I Rt. 2013 s. 1541 som 

gjaldt overdragelse av fast eiendom i forbindelse med oppføring av ny bolig kom Høyesterett 

nemlig til at selger ikke hadde krav på vederlag før hjemmelsoverføring hadde skjedd. Dette 

 
74   Avhendingslova § 2-3 og § 5-3 fjerde ledd 
75   Falkanger (2016) s. 74-75 
76   Monsen (2012) s. 322 
77   NL-5-1-1, jf. Krüger (1998) s. 5  
78   Se avhendingslova § 1-2 annet ledd og bustadoppføringslova § 3 første ledd 
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måtte gjelde til tross for at partene hadde avtalt at kjøper fikk overta bruken før selger kunne 

kreve kjøpesummen. Bustadoppføringslovas løsninger bygger på forbrukerhensyn som her var 

begrunnelsen for at resultatet ble slik det ble.79 
 

For å avgjøre hvilke av bakgrunnsrettens lover og rettsregler som kommer i spill er formuesgo-

det avgjørende. Ved kjøp og salg av fast eiendom vil avhendingslova være bestemmende.  

 

Fordi kjøp og salg av fast eiendom medfører en overdragelse av flere eierrettigheter er det in-

teressant å se nærmere på hvilken betydning de ulike skjæringstidspunktene for eierrettighetene 

har for selger og kjøper i relasjonen til hverandre.  

 

Når er overdragelsen kommet så langt at selger har tapt påberopelsesmuligheter overfor kjøpe-

ren? Mer presist, når kan selger ikke lenger heve salget i møte med kjøper, og kan det likevel 

tenkes at selger kan stanse de resterende overføringene av eierrettigheter? Hva vil i så tilfellet 

en slik stansingsrett ha å si for selger? Kan man se det slik at stansingen egentlig innebærer et 

forbehold fra selgers side om krav på kjøpesummen? Og er dette forenlig med reglene for gyldig 

forbehold overfor kjøper? 

 

3.1 Hevingsreglene 
 

Heving av en kontrakt innebærer i prinsippet at hovedformålet bak kontraktsinngåelsen faller 

bort. Dette vil si at primærytelsene i kontrakten reverseres, og at hver av partene i kontrakten 

får sin ytelse tilbakeført til seg, eventuelt at oppfyllingsplikten faller bort der det enda ikke er 

ytt noe.80 Et krav om heving av salg av fast eiendom er inngripende for kjøperen, og dette 

medfører at kravet må grunne i et «vesentleg avtalebrot».81 Vesentlighetskravet er ikke spesielt 

for fast eiendom, og gjelder generelt for heving av en kjøpekontrakt.82 At kjøperen ikke betaler 

er et klart «vesentleg avtalebrot». 

 

 
79   Rt. 2013 s. 1541, (avsn. 34, 36 og 43) 
80    Lilleholt (2017) s. 301 
81    Avhendingslova § 5-3 første ledd og Lilleholt (2017) s. 303 
82    Kjøpsloven § 54 første ledd, forbrukerkjøpsloven § 45, bustadoppføringslova § 57 første ledd, håndverkertje-

nesteloven § 43 første ledd bokstav a 
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3.1.1 Tap av muligheten til å påberope seg heving 

 

Av avhl. § 5-3 fjerde ledd følger det at selgeren ikke lenger kan heve avtalen med kjøper etter 

at én av tre situasjoner har utspilt seg; at «skøyte er tinglyst» på kjøperen, at «skøyte er ... gitt 

kjøparen», eller «kjøparen har overteke bruken». 

 

Disse tre situasjonene kan sees på som alternative skjæringstidspunkt for overgangen av eien-

domsretten. Fra tidspunktet for inngåelsen av kontrakten mellom selger og kjøper og frem til 

én av de tre skjæringstidspunktene har kjøper kun et krav på å bli eier. Men når ett av disse 

skjæringstidspunktene kommer kan kjøper sies å ha et krav på eiendomsretten. Det er imidlertid 

viktig å påpeke at stiftelsesgrunnlaget mellom partene vil ha mye å si for hva som er ment å 

være en overdragelse av eiendomsrett.83 Dette vil altså kunne korrigere lovens utgangspunkt 

om skjæringspunktene.  

 

De ulike skjæringstidspunktene bygger dessuten på noe ulike begrunnelser. For rettsvilkå-

rene/skjæringstidspunktene «skøyte er tinglyst» og «gitt kjøparen», følger det ikke helt klart av 

forarbeidene hva som er grunnen til selgers tap av hevingsrett. Det sies bare at «[v]ilkåret ... er 

i samsvar med Sivillovbokutvalet sitt framlegg og departementet viser til det som utvalet har 

sagt om dette i NOU 1979:48 s. 56-57».84 Begrunnelsen fremkommer imidlertid heller ikke 

klart her: 

 
«Etter siste stykket i denne paragrafen kan seljaren ikkje heve med heimel i § 31 etter at skøyte anten er 

overlevert til kjøparen eller tinglyst. Det er ikkje heilt klårt korleis dette spørsmålet står etter gjeldande 

rett. Dersom kjøparen både har fått skøyte og har teke over bruken av eigedomen, har det vore vanleg 

lære at seljaren ikkje lenger kan heve. På den andre sida var det i alle fall tidlegare vanleg lære at seljaren 

kunne heve så lenge han ikkje formelt hadde overført eigedomsretten til kjøparen ved skøyte. Korleis 

stoda er i tilfelle då kjøparen har fått skøyte, men ikkje har teke over bruken av eigedomen, må reknast 

for tvilsamt etter gjeldande rett.»85    

 

Begrunnelsen må muligens anses å være at selgeren i et slikt tilfelle faktisk har overført eien-

domsretten til kjøperen formelt, og at hensynet som gjør seg gjeldende er omsetningslivet. 

 
83   Krokeide (2005) s. 23-24 
84   Ot.prp. nr.66 (1990-1991) s. 122 
85   NOU 1979:48 s. 56-57  
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Kjøperen vil nå fremstå som rette eier, og etterfølgende kjøpere skal kunne stole på det som 

fremkommer av grunnboka.86 

 

For skjæringstidspunktet «overteke bruken» er begrunnelsen imidlertid at «... ein hevingsrett 

etter at kjøparen har overteke bruken vil kunne verke urimeleg, særleg i tilfeller der kjøparen 

har gjort påkostnader på eigedomen»87. Begrunnelsen for selgers tap av hevingsrett er i dette 

tilfellet av hensyn til kjøpers innrettelse. Forarbeidene viser her til at det nå er kjøperen som 

både har risikoen for eiendommen og rett til avkastningen av denne, jf. avhl. § 2-4 og § 2-5. 88 

 

Begrunnelsen for selgers tap av hevingsrett ved de tre alternative skjæringstidspunktene er der-

for gitt, både av hensyn til kjøper selv, men også av hensyn til tredjemenn. Kanskje i aller størst 

grad sistnevnte. Hvis selger fortsatt har anledning til å heve etter disse skjæringstidspunktene 

kan det føre til flere tvister vedrørende hevingsoppgjøret mellom partene ettersom eiendommen 

ikke nødvendigvis har tilsvarende verdi som før overdragelsen. Samtidig kan selger gis en uri-

melig og ubegrunnet fordel i møte med kjøperens kreditorer. I tillegg vil rettssystemets formål 

om å sikre omsetningslivet kunne undergraves.89 

 

Bergsåker er skeptisk til om selgers tap av hevingsrett på denne måten er heldig. Han kritiserer 

begrunnelsene for regelen ved at de for det første er kommet til i etterkant av regelen. For det 

andre stiller han seg spørrende til om begrunnelsene i det hele tatt er overbevisende siden sel-

gers rett overfor kjøper ikke nødvendigvis er den samme som overfor en tredjemann. Dermed 

mener han at begrunnelsene særlig vedrørende tredjemanns rett heller ikke kan brukes til støtte 

for rettsregelens løsninger mellom partene i et kontraktsforhold. Når det gjelder vanskelighet-

ene et hevingsoppgjør kan medføre etter en delvis overdragelse viser han til at dette også skulle 

tale for en begrenset hevingsrett på kjøpers hånd, men at dette ikke er tilfelle. Dermed kan 

lovens regel medføre store konsekvenser på selgers hånd alene, og en nærmere vurdering av 

rettsregelens innhold, og hvorvidt denne er god, burde vært foretatt.90 

 

 
86   Ot.prp. nr.9 (1935) s. 5 og Bergsåker (2013) s. 481-482 
87   Ot.prp.nr.66 (1990-1991) s. 122 
88   Ot.prp.nr.66 (1990-1991) s. 122 
89   Bergsåker (2013) s. 481-483 
90   Bergsåker (2013) s. 482-484 
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Kritikken fra Bergsåker er treffende siden begrunnelsene ikke synes å være spesifikt tilknyttet 

forholdet mellom kontraktspartene. Avhendingslova er først og fremst en lov om overdragelse 

av fast eiendom gjennom avtale, og vil regulere forholdet mellom partene. Begrunnelsen for 

selgers tap av hevingsrett overfor kjøper bør derfor begrunnes i hvem av avtalepartenes hensyn 

som slår sterkest ut, og ikke av hensyn til ukjente tredjemenn. Beskyttelsen av tredjemenn iva-

retas gjennom andre lover og regler, og det er heller ikke gitt at en løsning som er bindende 

mellom kontraktsparter vil være bindende også overfor tredjemenn. Som Bergsåker påpeker 

«må [man] ikke blande sammen hevingsrett og separatistrett. Spørsmålet om selgerens stilling 

ved kjøperens konkurs er et konkursrettslig – ikke et kjøpsrettslig – spørsmål».91 Derfor er jeg 

enig i Bergsåkers tvil om lovgivers begrunnelse for selgers tap av hevingsrett er treffende, siden 

begrunnelsen som har fått avgjørende vekt nettopp er hensynet til tredjemann og ikke en avvei-

ning av hensynene mellom selger og kjøper.  

 

3.2 Hevingsforbehold 
 

Hovedregelen er altså at selger ikke lenger kan heve avtalen etter at kjøperen har overtatt bruken 

av den faste eiendommen, til tross for at selgeren ikke har fått oppgjør etter avtalen.92 Til enhver 

hovedregel medfølger imidlertid unntak. Unntaket fremgår av avhl. § 5-3 fjerde ledd, andre 

punktum; «seljaren har teke atterhald om det, eller kjøparen ikkje held fast ved avtala».93  

 

3.2.1 Kjøparen ikkje held fast ved avtala 

 

Spørsmålet er hva formuleringen «kjøparen ikkje held fast ved avtala» egentlig innebærer. Sva-

ret følger ikke klart av verken loven eller forarbeidene. Etter lovens ordlyd kan det virke som 

selgeren gis rett til å heve, også uten at det er tatt forbehold, dersom kjøperen bare ikke betaler, 

og kjøperen ikke påberoper at manglende betaling grunner seg i et avtalebrudd.94 Slik kan imid-

lertid ikke bestemmelsen forstås. Da faller jo hele poenget med utgangspunktet i første punktum 

bort.  

 

 
91   Bergsåker (2013) s. 483 
92   Lilleholt (2017) s. 311 og avhendingslova § 5-3 fjerde ledd 
93   Jeg går ikke nærmere inn på unntaket for typiske kårytelser i bestemmelsens første pkt.  
94   Ot.prp.nr.66 (1990-1991) s. 123 
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I en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett95 er det gitt uttrykk for at bestemmelsen må tilsvare 

kjl. § 54 fjerde ledd. Selger er der begrenset til å heve etter overlevering for det tilfellet at 

kjøperen «avviser tingen». Lagmannsretten viser til Bergsåker som uttaler at årsaken til den 

ulike ordbruken fra kjøpsloven antakelig er at ordet avviser ikke passer like godt for formues-

godet fast eiendom.96 Når formuleringen «kjøparen ikkje held fast ved avtala» er ment å forstås 

på samme måte som kjl. § 54 fjerde ledd, bør formuleringen i avhendingslova «derfor ikke tas 

på ordet [sic]».97  

 

Når kjøper råder over eiendommen gjennom bruken, men ikke betaler, kan ikke dette automa-

tisk sees som en avvisning av eiendommen, og heller ikke at han «ikkje held fast ved avtala». 

Altså vil ikke kjøpers manglende betaling alene tolkes som at «kjøparen ikkje held fast ved 

avtala».  

 

3.2.2 Seljaren har teke atterhald 

 

Unntaket «seljaren har teke atterhald» gir selgeren anledning til å heve på tross av at skjærings-

tidspunktet for overtakelsen av bruken er passert. Et slikt forbehold vil i praksis bety at selgeren 

forbeholder seg eiendomsretten og at partene avtaler seg bort fra lovens utgangspunkt om skjæ-

ringstidspunktene som forskyvning av eierrettigheter. Spørsmålet blir når dette hevingsforbe-

holdet må tas for at det skal få virkning overfor kjøper. 

 

Avhl. § 5-3 fjerde ledd annet punktum gir ikke direkte uttrykk for når hevingsforbeholdet må 

tas. Unntaket i annet punktum må imidlertid leses i lys av første punktum, slik at et hevingsfor-

behold ikke lenger kan tas overfor kjøper fra det tidspunkt bruken er overtatt. Motsatt tolkning 

ville medført at bestemmelsens første punktum var illusorisk.98  

 

Mye taler altså for at et hevingsforbehold overfor kjøperen må tas ved avtaleinngåelsen, og aller 

senest i forkant av avtalt ytelsestidspunkt som en forutsetning for bruksovertakelse. Når det tas 

et slikt forbehold innebærer ikke bruksovertakelsen et skjæringstidspunkt for en eierrettighets-

overgang på samme måte, siden partene i praksis har inngått en tilleggsavtale om tålt bruk. 

 
95   LE-2009-185660 
96   Bergsåker (2000) s. 362 
97   LE-2009-185660 og Bergsåker (2013) s. 487-488 
98   Lilleholt (1999) s. 234 
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Ved å forbeholde seg en rett til å heve, forbeholder selger seg faktisk eiendomsretten. Av hen-

syn til lovens bakenforliggende begrunnelser for at selger taper hevingsretten ved de ulike skjæ-

ringstidspunktene, blir det viktig at partene har synliggjort eventuelle unntak fra skjæringstids-

punktenes konsekvenser. Det er derfor gode grunner for at slike unntak må komme før skjæ-

ringstidspunktene. Selger bør jo ikke ensidig kunne endre skjæringstidspunkter etter de har fun-

net sted.  

 

Problemstillingen ble berørt i Rt. 1971 s. 1049 som gjaldt situasjonen før avhendingslovas løs-

ninger, men hvor det ble sett hen til en analogi av gamle kjl. § 28 annet ledd som tilsvarer 

dagens løsninger etter avhl. § 5-3 fjerde ledd. Dommen ble avsagt med dissens 4-1 i favør av 

selgeren som vant frem med å ha forbeholdt seg en hevingsrett hun kunne gjøre gjeldende over-

for kjøper. Det kan imidlertid se ut til at løsningen i dag ville korrespondert med den dissente-

rende dommerens begrunnelse, slik at forbehold ikke hadde vært gyldig tatt overfor kjøperen 

av hensyn til den avklarte og strenge regelen i avhl. § 5-3 fjerde ledd. Fordi hevingsforbehold 

rent faktisk er et forbehold om å ta tilbake eiendomsretten, bør dette komme klart frem i avtalen 

mellom partene.99  

 

Der selger i forkant har tatt et hevingsforbehold kan det altså argumenteres for at partene er 

enige om at eierrettigheten bruken ikke er gått over selv om kjøper faktisk har overtatt bruken. 

Partene avtaler seg her bort fra lovens utgangspunkt som følge av skjæringstidspunktene i avhl. 

§ 5-3 fjerde ledd. Når selgeren ikke har forbeholdt seg en hevingsrett før kjøper overtar bruken, 

medfører dette at kjeden med overdragelse av eierrettighetene gjennom de ulike ytelsespliktene 

(faktisk og juridisk) settes i gang. Da kan selger ikke lenger knytte betingelser til det som er ytt 

kjøperen (her den faktiske bruken).  

 

For løsøret regnes et slikt forbehold som et slags salgspant, og reglene for hvordan og når for-

beholdet må tas, følger av panteloven100 § 3-22 første ledd. Salgspanterett er imidlertid begren-

set til salg av løsøre, og det kan heller ikke etableres salgspant i realregistrerbart løsøre.101 For 

 
99    Rt. 1971 s. 1049 (s. 1055) 
100   Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven – pantel.) 
101   Panteloven § 3-14 og § 3-15 første ledd, første punktum  
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fast eiendom er det som illustrert ovenfor egne regler som gjelder hevingsforbeholdet selgeren 

kan ta for å unnta virkningene som følger av skjæringstidspunktene.  

 

Bakgrunnen for at salgspantereglene ikke benyttes på fast eiendom kan ha sammenheng med at 

reglene i panteloven ikke vil være overførbare. Reglene knytter nemlig tidspunktet for at et 

gyldig forbehold skal være tatt til overtakelsen av formuesgodet. Dette vil med andre ord kunne 

føre til problemer når overtakelse for fast eiendom kan skje på tre forskjellige måter. Løsningen 

medfører kanskje at det for fast eiendom kan tas ulike typer forbehold overfor kjøperen (he-

vingsforbehold eller forbehold om kjøpesummen) som kan knyttes til ulike skjæringstidspunkt.  

For at et hevingsforbehold med hjemmel i avhl. § 5-3 fjerde ledd skal få virkning som et forbe-

hold om eiendomsretten kreves det imidlertid at dette kommer klart til uttrykk og ikke bare 

fremkommer som generelle hevingsklausuler inntatt i kjøpekontrakten.102 Ellers ville skjæ-

ringstidspunktet for tap av hevingsretten i avhl. § 5-3 fjerde ledd igjen blitt illusorisk.  

 

3.3 Stansings- og tilbakeholdsrett 
 

Ved overføring av fast eiendom gir det mening å bruke begrepet tilbakeholdsrett fremfor stansingsrett 

som benyttes for overdragelsen av løsøret. Bakgrunnen er at det til forskjell fra løsøresituasjonen ikke 

skjer en enhetlig overføring av eiendomsretten, men en suksessiv overføring av eierrettigheter. I tillegg 

henviser ordet stansing til en bevegelse som stanses, og en fast eiendom vil vanskelig kunne sies å være 

i bevegelse. Dette synspunktet støttes også av titteloverskriften i avhl. § 5-5 som nettopp er «[t]ilbake-

haldsrett».  

 

Selger har nå overgitt bruken til kjøper uten å ta forbehold om hevingsrett. Det er derfor klart 

at selger ikke lenger kan «gå aktivt til verks for å få annullert (hevet) avtalen»103. Spørsmålet 

er imidlertid om det er andre typer forbehold selger kan ta for å sikre sine interesser, selv om 

skjæringstidspunktet for overgivelsen av bruken er passert. Hvilken betydning har det at den 

juridiske eierrettigheten ved skjøte og hjemmel fortsatt befinner seg hos selger?  

 

For kjøper innebærer den overførte bruksretten kun en rett til å bruke eiendommen. Den juri-

diske rådigheten over eiendommen, som innebærer å kunne videreselge eller stifte andre 

 
102   Bergsåker (2013) s. 487 og Rt. 1971 s. 1049 (s. 1055) 
103   Krokeide (2005) s. 27 
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rettigheter i tilknytning til eiendommen, er tilknyttet besittelsen av skjøte og hjemmel.104 Når 

dette fortsatt befinner seg hos selger kan en tilbakeholdelse av disse ytelsene anses som et for-

behold for selgers krav på oppfyllelse i henhold til partenes kontrakt, og skape et oppfyllelses-

press overfor kjøper. 

 

Spørsmålet er så om en tilbakeholdsrett for selger er betenkelig når kjøperen allerede har over-

tatt bruken. Loven anser som nevnt selgerens adgang til å ta hevingsforbehold etter bruksover-

takelsen som betenkelig, og fordrer at forbeholdet kommer klart frem før skjæringstidspunktet 

overtakelsen av bruken. At selger gis adgang til å forbeholde seg kravet på kjøpesummen også 

etter det samme skjæringstidspunktet er imidlertid ikke betenkelig. Poenget er jo nettopp at 

selger fastholder kontrakten. Tilbakeholdelsen kan derfor ikke anses som illojalt eller urimelig 

fra selgers side.  

 

Selgerens rett på vederlaget vil etter dette være et naturlig krav etter kjøpekontrakten som følger 

som en slags «heftelse på eiendommen»105. Videre vil en slik tilbakeholdsrett være et vern sel-

ger bør få ettersom han i møte med kjøper får en dobbelt oppfyllelsesplikt (en rettslig og en 

faktisk), som har bakgrunn i formuesgodets særlige fragmentariske karakter.106 

 

At tilbakeholdsretten er et gyldig forbehold selger kan ta overfor kjøper følger av avhl. §§ 5-5 

og § 2-3.107 Av § 2-3 første punktum fremgår det at «[n]år kjøparen har oppfylt sine skyldnader 

etter avtala, kan kjøparen krevje skøyte av seljaren». Selgerens tilbakeholdsrett har dermed 

bakgrunn i prinsippet om ytelse mot ytelse.108 Begge bestemmelsene gir uttrykk for at selgeren 

ikke plikter å overføre rettighetene til den faste eiendommen til kjøperen uten at selgeren sam-

tidig får sin motytelse. Tilbakeholdsretten for selger kan slik sees som en passiv rett for selgeren 

til å forbeholde seg kjøpesummen med hjemmel i avtalen. Retten er passiv nettopp fordi selger 

er prisgitt kjøpers innfrielse av vederlaget.109 

 

 
104   Se Bergsåker (2013) s. 87 og s. 482 om «selgerens dobbelte oppfyllelsesplikt»  
105    Falkanger (2016) s. 757, Lilleholt (2018) s. 285, Lilleholt (1999) s. 234 
106    Bergsåker (2013) s. 482 
107    Ot.prp.nr.66 (1990-1991) s. 124 
108    Ot.prp.nr.66 (1990-1991) s. 124 
109    Krokeide (2005) s. 27 
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3.4 Tinglysingslovens betydning på kontraktsrettens område 
 

Ettersom fast eiendom er et realregistrerbart formuesgode vil også tinglysingsloven være sentral 

ved overdragelse av rettigheter til den faste eiendommen. Tingl. § 21 tredje ledd omhandler 

«rettsstiftelse som skjer gjennom forbehold ved avhendelse». Bestemmelsen gir selger anled-

ning til å ta forbehold helt frem til hjemmels- og skjøteoverdragelsen. Det kan dermed stilles 

spørsmålstegn ved om selgeren her får en utvidet rett til å ta forbehold overfor kjøperen.  

 

En slik utvidet rett for selgeren vil imidlertid gå imot avhl. § 5-3 fjerde ledd om tap av hevings-

rett etter overtakelsen, og det ville ikke blitt mye igjen av bestemmelsens betydning. Adgangen 

til å ta forbehold vedrørende heving etter tingl. § 21 tredje ledd, kan etter dette ikke få noen 

virkning overfor kjøperen. Bestemmelsen får derfor ikke noen selvstendig betydning kontrakts-

rettslig ved at den gir selger en utvidet hevingsrett overfor kjøper.  

 

Tingl. § 21 tredje ledd vil likevel kunne få betydning i relasjon til tredjemann. Bestemmelsen 

medfører at selgeren, gjennom den kontraktsrettslige tilbakeholdsretten kan få en mulighet til å 

sikre seg en rett også overfor kjøperens kreditorer og/eller andre tredjemenn som utleder sin 

rett fra kjøperen. Overfor kjøperens omsetningserververe vil denne retten begrenses på samme 

måte som overfor kjøper slik at det blir tale om en tilbakeholdelse av den juridiske ytelsesplik-

ten som sikkerhet for kjøpesummen. Overfor kjøperens kreditorer kan bestemmelsen imidlertid 

resultere i en utvidet rett.110 Hva dette innebærer blir temaet for den videre drøftelsen. 

 

4 Hevings- og tilbakeholdsretten overfor kjøpers konkursbo 
 

4.1 Problemstilling 
 

Hovedproblemstillingen etter dette blir hvordan rettighetskonflikten i den faste eiendommen 

skal løses mellom selger og kjøpers konkursbo, når konkursboet trer inn i kjøpers sted etter at 

bruksretten er overtatt.  

 

Spørsmålet er om selgeren gjennom å tilbakeholde hjemmel og skjøte får en separatistrett i 

kjøpers konkursbo på den faste eiendommen, eller verdien av denne. Alternativt kan det tenkes 

 
110   Lilleholt (1999) s. 234 
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at selger blir en del av kreditorfellesskapet slik at kravet på kjøpesummen går inn i boet og 

reduseres til et krav på dividende.  

 

Problemet er at når kjøpers konkursbo trer inn i en uoppfylt kontrakt, hvor noen eierrettigheter 

er ansett å være gått over (som bruksretten), mens andre fortsatt ligger hos selger (som den 

rettslige råderetten), blir situasjonen fastlåst siden eierrettigheter kan sies å ligge både hos selger 

og hos kjøper. Den fastlåste situasjonen har derfor sitt opphav i at kjøpers konkursbo gjør sitt 

beslag på et tidspunkt hvor den faste eiendommen fortsatt er i overdragelsesfasen fra selger til 

kjøper. Beslaget i kjøpers bruksrett vil ikke være forenlig med selgers rett overfor kjøper, etter-

som boets inntreden endrer forutsetningen for eierrettighetenes oppsplittelse. Det som før var 

ment å være en midlertidig oppsplittelse av eierrettigheter (juridisk og faktisk bruk) er nå en 

låst situasjon som medfører at verken konkursboet eller selger kan nyttiggjøre seg av den faste 

eiendommen.  

 

Både selger og kjøper har et universelt privatrettslig vern for sin eierrettighet overfor motpar-

tens kreditorer. Spørsmålet blir hvorvidt kjøpers konkursbo kan tre inn og påberope seg det 

samme vernet som kjøper har fått for bruksretten. Hvilken betydning har det så for kjøpers 

konkursbo at selger sitter på den rettslige delen av eiendomsretten samtidig som kjøper sitter 

på den faktiske?    

 

For å svare på dette er det nødvendig å først redegjøre for tredjemannskonfliktens spesielle 

karakter. 

 

4.1.1 Beslagsretten og grunnbokas troverdighet 

 

Konkursboets beslagsrett i den faste eiendommen følger av hovedregelen om beslagsretten i 

deknl. § 2-2. Vilkåret er her at boet kan beslaglegge det som «tilhører skyldneren». Av tingl. § 

14 følger at «[g]runnbokshjemmel som eier har bare den grunnboken utpeker som eier». Det 

kan derfor tenkes at registeret gir klart uttrykk for hvor den reelle eiendomsretten ligger. Slik 

er det imidlertid ikke. Av forarbeidene følger det nemlig at; 

«[m]ed ‘grunnbokshjemmel’ til eiendomsretten eller en annen rettighet i en 

eiendom menes bare det rent formelle, nemlig at det av grunnboken ser ut 
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som om adkomsten er i orden ... Det er således ikke sikkert at hjemmelsin-

nehaveren i virkeligheten er den materielle berettigede». 111  

Grunnboka gir derfor ikke uttrykk for en fullstendig positiv troverdighet. Dette medfører at 

kreditor ikke kan bygge på hva som fremkommer av grunnboka, men er henvist til å avdekke 

de reelle eierforhold på andre måter. I den grad grunnboka skulle legitimere debitor, er dette 

derfor ikke tilstrekkelig for å ta beslag.112 Motsatt vil kreditor kunne beslaglegge eiendommen 

dersom debitors bruksrett gjenspeiler de reelle eierforhold, selv om grunnboka utpeker en an-

nen som hjemmelsinnehaver. Dette er interessant for den fastlåste situasjonen siden de fak-

tiske eierforhold er på vei inn til kjøper (debitor), men hvor overdragelsen ikke er 100% full-

ført ettersom den rettslige oppfyllelsen fra selger enda ikke er ytt. Poenget er altså at selv om 

kjøper ikke har hjemmel til eiendommen, betyr ikke dette automatisk at boet ikke kan beslag-

legge den. 

 

I tillegg til vilkåret om tilhørighet må formuesgodet kunne omsettes, jf. «selges, utleies eller 

på annen måte omgjøres i penger».113 Hele poenget med boets beslagsrett er nettopp å skaffe 

midler hos debitor for å dekke kreditorenes interesser så langt som mulig. Reglene for gjen-

nomføringen av tvangsdekningen i rettigheten boet tar beslag i, fremgår av tvangsfullbyrdel-

sesloven kapittel 11. Her oppstår et annet interessant spørsmål i den fastlåste situasjonen. Det 

er nemlig ikke sikkert konkursboet kan nyttiggjøre seg av kjøpers bruksrett ettersom boets in-

teresse i bruken gjennom omsetning også forutsetter en rettslig rådighet. Dette vil drøftes nær-

mere i pkt. 4.3.5.  

 

4.2 Fragmentarisk lovsystem og grunnleggende hensyn som styrende for 
løsningen av tredjemannskonflikten 

 

Hovedregelen ved konkurranse mellom eierrettigheter til et formuesgode i en overdragelsesfase 

bygger på køprinsippet først i tid, best i rett. Denne læresetningen henger tett sammen med 

utgangspunktet om at ingen kan overføre større rett enn han selv har.114 Konflikter om eierret-

tigheter løses altså ut ifra et prioritetsprinsipp for når eierrettighetene er stiftet.115 Det er først 

 
111   Ot.prp.nr.9 (1935) s. 29 
112   Rt. 1935 s. 981 (s. 986) 
113   Dekningsloven § 2-2 
114   Lilleholt (2018) s. 26 og Brækhus (1998) s. 26 
115   Lilleholt (2018) s. 174 
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og fremst den sistnevnte læresetningen som vil være utgangspunktet for det som skal drøftes 

videre. Dette utgangspunktet må videre modifiseres av en rekke unntak på bakgrunn av de hen-

syn som gjør seg gjeldende.116  

 

Eierrettigheters vern i en overdragelsessituasjon vil kunne endres avhengig av hvem som påbe-

roper seg eierrettigheten (omsetningserververe eller kreditorer). Rettsreglene som kommer til 

anvendelse, og løsningen av tredjemannskonflikten mellom selger, kjøpers konkursbo og mu-

ligens kjøpers avtaleerverver, avhenger i stor grad av spredte lovhjemler som må leses i sam-

menheng med hverandre. Rettsområdet blir et fragmentarisk regelverk som settes i system gjen-

nom de bakenforliggende legislative hensyn. Disse vil være premissleverandør for løsningen 

av tredjemannskonflikten, og sikre forutberegnelighet for de involverte parter og omsetningsli-

vet.   

 

4.2.1 Legislative hensyn 

 

Hensynet legitimasjon forstås som «eit ytre skinn av rett, det at nokon synest vera rette vedko-

mande til å disponere rettsleg».117 Publisitet viser til at dersom et rettserverv i et formuesgode 

er gjort offentlig tilgjengelig, så vil det være med på å sikre vern av rettigheten. Med hensynet 

notoritet menes at rettighetsovergangen til formuesgodet kan etterprøves.118 Eksempelvis vil 

registrering av rettigheter tilknyttet en fast eiendom i tinglysingsregisteret skape både publisitet, 

notoritet og legitimasjon over eierforholdet. Publisitet- og notoritetshensynet bidrar begge til at 

rettighetsovergangen blir beviselig og etterprøvbar.  

 

4.2.2 De fremtredende hensynene for den fastlåste situasjonen 

 

En kreditor vil som nevnt aldri kunne bygge sin rett på at debitor fremstår legitimert som eier. 

Bakgrunnen er at legitimasjon for lett vil kunne føre til kreditorsvik og motarbeiding av retts-

reglene. Legitimasjon er altså ikke alene bevis nok for hvor eiendomsretten ligger. Det er de 

reelle eierforhold som vil være avgjørende for om kreditor kan ta beslag eller ikke. Reglene bør 

være slik nettopp av hensyn til at kreditorene skal få dekning for sine krav så langt det lar seg 

 
116   Baldersheim (2012) s. 138 
117   Lilleholt (1996) s. 70 
118   Lilleholt (1996) s. 70 
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gjøre. Samtidig kan ikke kreditorene beslaglegge eiendomsretten dersom den aldri har tilhørt 

debitor.119  

 

I den fastlåste situasjonen er den faste eiendommen på vei fra selger over til kjøper. Faren for 

kreditorsvik er liten i en slik hjemmelsmannskonflikt siden verdiene nettopp er på vei inn til 

debitor. Utfordringen blir å avgjøre hvor de rette eierforhold ligger.  

 

I forholdet mellom selger og kjøper er kjøper bestemt å være rette eier fra bruksovertakelsen 

finner sted, sett i lys av at risiko og avkastning er tilknyttet dette tidspunkt, jf. avhl. §§ 2-4 annet 

ledd og 2-5. Samtidig har selgeren enda ikke overdratt den juridiske delen av eierrettighetene, 

som i stor grad innebærer retten til å stifte rettigheter og forpliktelser til eiendommen. Ut fra 

dette er det vanskelig å avgjøre hvem eiendomsretten nå tilhører i relasjon til kjøpers konkursbo. 

Forarbeidene til deknl. § 2-2 erkjenner bestemmelsens begrensninger som gjelder vilkåret «til-

hører skyldneren», og fastslår at grensen for beslagsretten også avhenger av bevisreglene.120  

 

En måte å avgjøre dette på kan være å ta utgangspunkt i den som på beslagstiden har sterkes 

tilknytning til den faste eiendommen. Den som fra før av eier en fast eiendom vil normalt sett 

anses å ha en sterkere tilknytning til denne, og bør av denne grunn gå seirende ut av konflikten. 

Dette passer godt overens med at staten faktisk garanterer for hull i grunnbokas positive trover-

dighet ved avdekking av bl.a. falske skjøter, men at denne garantien ikke gir vedkommende en 

rett på eiendommen, men heller et erstatningskrav.121 I dette tilfellet kan det imidlertid argu-

menteres for at tilknytning ikke er sterkest hos selgeren fordi hensikten har vært å selge eien-

dommen. At kjøper har etablert bruk taler også for at eiendommen nettopp tilhører kjøper.  

 

Hvilke hensyn bør etter dette være førende for resultatet? Fordi faren for kreditorsvik er liten i 

hjemmelsmannskonflikten bør ikke konkursboet få en større rett på eiendommen enn det kjøper 

har. Spørsmålet er imidlertid vanskelig siden konkursboet i utgangspunktet har en tilsvarende 

rett som kjøper. Selger er i relasjon til kjøper dessuten å anse som kreditor for kjøpesummen. 

Fordi konkursboet representerer kjøpers kreditorfellesskap kan det stilles spørsmålstegn ved 

om ikke hensynet til kreditorfellesskapet bør gå foran en enkeltstående kreditor som i relasjon 

 
119   Rt. 2015 s. 979 (avsn. 16) 
120   NOU 1972:20 s. 255 
121   Se tinglysingsloven § 35 og Ot.prp.nr.9 (1935) s. 5 
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til debitor allerede har ytt en del av sin forpliktelse (bruksovertakelsen) uten å få sin motytelse. 

Innebærer selgers overgivelse av bruken på denne måten faktisk en ytt kreditt som boet bør få 

nyte godt av, eller må selgers tilbakeholdelse av skjøte og hjemmel være tilstrekkelig som sik-

kerhet overfor boet? Det kan også oppstå spørsmål om hva en eventuell sikkerhet innebærer. 

Vil selger kun ha krav på oppgjør overfor konkursboet? Eller innebærer sikkerheten en mulig 

utvidet rett av hensyn til formuesgodets spesielle karakter som selgeren faktisk allerede har tapt 

overfor kjøper? 

 

Den følgende drøftelsen skal forsøke å gi svar på hvordan rettsreglene ser ut til å løse denne 

fastlåste situasjonen mellom selger og kjøpers konkursbo, om rettighetene til den faste eien-

dommen.  

 

4.3 Selgers krav overfor kjøpers konkursbo 
 

Konkursboet har rett til å beslaglegge det som «tilhører skyldneren», jf. deknl. § 2-2. Bestem-

melsen passer med det rettslige utgangspunktet om at ingen kan overføre større rett enn han 

selv har. Poenget er at konkursboet trer inn i skyldnerens sted og overtar de rettigheter skyld-

neren har krav på. Spørsmålet blir så om konkursboet likevel kan få noen rettigheter som kjøper 

ikke har, og om det taper noen rettigheter som kjøper har.  

 

4.3.1 Hevingsreglene  

 

4.3.1.1 Selger har tatt et gyldig hevingsforbehold overfor kjøper før 

bruksovertakelsen 

 

Der selger har tatt et gyldig hevingsforbehold overfor kjøper før bruksovertakelsen kan det stil-

les spørsmålstegn ved om dette automatisk medfører at han har en gyldig hevingsrett også over-

for konkursboet. 

 

Som følge av det rettslige utgangspunktet kan dette synes å være tilfelle. En slik rett ville i så 

fall innebære at selgeren fikk en separatistrett i kjøpers konkursbo. Dette vil gi selgeren, som 

en av kjøperens kreditorer, et fortrinn fremfor de resterende kreditorene i boet. Hvorvidt selge-

ren får en slik rett overfor boet må imidlertid avgjøres mer konkret av deknl. § 7-7, som om-

handler den konkursrettslig hevingsrett. Selgeren kan etter bestemmelsen heve avtalen dersom 
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boet ikke trer inn i avtalen. Konkursboet er nemlig gitt en videre rett til å tre inn i skyldnerens 

avtaler etter § 7-3. Poenget er at dekningslovens kapittel 7 gir en preseptorisk beskyttelse av 

konkursboet som en «uvedkommende tredjem[a]nn som ingen av partene [selger og kjøper] 

ønsker å beskytte»122. 

 

En kjøpsrettslig hevingsrett vil altså ikke automatisk medføre en konkursrettslig separatistrett i 

seg selv. Dette fordi det ikke nødvendigvis er helt klart hvilken betydning et forbehold om en 

kjøpsrettslig hevingsrett vil ha i møte med kjøperens konkursbo.123 I realiteten foretas det her 

en avveining av prinsippet om at ingen kan overføre større rett enn han selv har, og hensynet til 

kreditorfellesskapet. Poenget er at ingen av skyldnerens kreditorer bør få en urimelig fordel 

fremfor fellesskapet. Boet er derfor gitt en utvidet rett til å vurdere hvorvidt kontrakten kan 

tilføre verdi for kreditorfellesskapet ved å velge å tre inn. 

 

4.3.1.2 Selger har ikke tatt et gyldig hevingsforbehold overfor kjøper før 

bruksovertakelsen 

 

Som vist i kapittel tre taper selger hevingsretten overfor kjøper ved å overgi bruken uten at det 

er tatt hevingsforbehold på forhånd, jf. avhl. § 5-3 fjerde ledd. Spørsmålet blir hvorvidt selgers 

tap av hevingsrett overfor kjøper automatisk også betyr at hevingsrett er tapt overfor kjøpers 

konkursbo.  

 

Etter deknl. § 7-3 første ledd kan boet velge å tre inn i den uoppfylte kontrakten med selgeren. 

Boet vil etter deknl. § 7-4 første ledd bli «berettiget og forpliktet på avtalens vilkår», og sel-

gers krav på kjøpesum må dermed dekkes som massekrav. Samtidig kan overdragelsen av den 

faste eiendommen vurderes i lys av bestemmelsens annet ledd, første punktum, nemlig som en 

«delvis oppfylt» avtale ettersom bruken er overtatt av kjøper. Kan boet i et slikt tilfelle kreve 

å tre inn bare for den uoppfylte delen av avtalen, altså overskjøtingen av hjemmelen? Her kan 

det imidlertid stilles spørsmålstegn ved om unntaket i annet punktum kommer til anvendelse; 

«Dette gjelder likevel ikke dersom den annen parts eller skyldnerens ytelse etter avtalen er 

udelelig eller på grunn av sammenhengen mellom de enkelte deler må betraktes som en en-

het». Det kan argumenteres for at sammenhengen mellom hjemmelsinnehavelsen og 

 
122   NOU 1972:20 s. 311 
123   Bergsåker (2013) s. 483-484 
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bruksbesittelsen må betraktes som en enhet – altså at eiendomsretten må få et substansielt ut-

gangspunkt – selv om det i praksis er anledning til å dele opp disse eierrettighetene på for-

skjellige hender.  

 

Bakgrunnen for at eierrettighetene her kanskje må anses å være «udelelig» er avtalens art om 

en fullstendig overføring av eiendomsretten, både med tanke på hjemmel og bruksbesittelse. 

En slik tolkning av lovbestemmelsen medfører at boet ved å tre inn i avtalen blir forpliktet et-

ter bestemmelsens første ledd, med den følge at selger kan kreve fullt oppgjør.  

 

På samme måte kan boet velge å ikke tre inn. For dette tilfellet følger det av deknl. § 7-7 

første ledd at selgeren gis anledning til å heve avtalen. Selgeren har imidlertid delvis oppfylt 

sin del av avtalen gjennom at kjøper har overtatt bruken. Det følger da videre av bestemmel-

sens annet ledd at selgeren for den leverte del, bruksovertakelsen, ikke kan heve med mindre 

det er tatt «gyldig forbehold om tilbakeføring».  

 

Spørsmålet blir så når et slikt forbehold må tas for at det kan gjøres gjeldende overfor konkurs-

boet. I henhold til tingl. § 21 tredje ledd kan en «rettsstiftelse som skjer gjennom forbehold ved 

avhendelse» tas helt frem til hjemmel overføres på den nye eieren. Etter tingl. § 23 første ledd 

vil dessuten anledningen til å ta et slikt forbehold være gyldig overfor konkursboet. Tingl. § 21 

tredje ledd gir etter dette selger en utvidet hevingsrett overfor konkursboet selv om hevingsrett 

overfor kjøper ville vært falt bort. 

 

4.3.2 Tilbakeholdsretten 

 

Hvilken betydning får så tilbakeholdsretten selger har i skjøtet og hjemmel overfor kjøper, i 

relasjonen til konkursboet? 

 

Som vist ovenfor vil ikke tilbakeholdsretten overfor konkursboet kun være en sikkerhet for 

kravet på kjøpesummen. Den gir nemlig selger også en mulighet til å ta tilbake eierrettigheten 

bruksretten dersom boet ikke oppfyller avtalen. Denne muligheten var i utgangspunktet tapt 

overfor kjøper. Selgers rett til å ta tilbake bruksretten vil imidlertid kanskje måtte likestilles 

med at konkursboet «avviser» når det velger å ikke tre inn, på samme måte som selgeren fortsatt 

kan heve etter avhl. § 5-3 fjerde ledd der «kjøparen ikkje held fast ved avtala». Tilbakeholds-

retten selger har overfor konkursboet vil etter dette likevel resultere i en utvidet rett 
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sammenlignet med den rett selger har overfor kjøper i denne situasjonen, siden kjøperen ikke 

kan sies å «ikkje held[e] fast ved avtala».   

 

4.3.3 Forbeholdet 

 

Av tingl. § 21 tredje ledd første punktum følger at «[r]ettsstiftelse som skjer gjennom forbehold 

ved avhendelse eller annen eiendomsovergang, går uten hensyn til § 20 foran rettserverv som 

utledes fra den nye eier såfremt forbeholdet enten fremgår av den nye eiers hjemmelsdoku-

ment eller registreres senest samme dag som dette». Bestemmelsen får som nevnt anvendelse 

også overfor konkursboet jf. tingl. § 23 første ledd.  

 

Spørsmålet er dermed om selgers tilbakeholdelse av skjøte og hjemmel faktisk må tolkes som 

et hevingsforbehold. 

 

Falkanger påpeker at bakgrunnen for bestemmelsen er at «... det er rimelig at restkjøpesummen 

(og andre forbeholdte rettigheter) skal være beskyttet mot rettigheter utledet fra erververen (A); 

når overdragelsen (til A) er en forutsetning for at B skal kunne få noen rett, bør vilkårene for 

overdragelsen respekteres»124. Dette sammenfaller bra med det rettslige utgangspunktet om at 

ingen kan overføre større rett enn han selv har.  

 

Synspunktet er også behandlet i Rt. 1930 s. 942 hvor boet måtte respektere de forpliktelser som 

fulgte med kjøpet. Dommen omhandler riktignok forpliktelser som allerede fulgte av avtalefor-

holdet mellom selger og kjøper, og er avsagt før dagens tinglysingslov, men følgende uttalelse 

fra førstvoterende er likevel sentral: «Saa lenge selgeren sitter med hjemmelen paa eiendommen 

maa kjøperens kreditorer respektere den rett som selgeren har forbeholdt sig ved overdragel-

sen»125. Dommen ble avsagt med dissens 5-2, hvor dissensen omhandlet et spørsmål om eien-

domsretten var gått over på kjøper eller ikke. Dette spørsmålet hadde imidlertid ingen betydning 

for Høyesteretts syn på boets plikt til å respektere hjemmelsmannens krav på kjøpesummen 

siden dette allerede fulgte av avtalen mellom selger og kjøper.  

 

 
124   Falkanger (2016) s. 733  
125   Rt. 1930 s. 942 (s. 946) 
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Altså kan det argumenteres for at tilbakeholdelsen av skjøte kan tolkes som et hevingsforbehold 

fra selgers side. Selv om bruken er overgitt og boet kan tre inn og fastholde avtalen er de altså 

forpliktet etter avtalens vilkår. Får ikke selgeren oppfyllelse i henhold til avtalen blir jo resul-

tatet faktisk hevingsrett, jf. deknl. § 7-7 annet ledd og tingl. § 21 tredje ledd. Selgeren vil imid-

lertid fortsatt være bundet av avtalen som er gjort med kjøperen, også overfor kjøperens bo.  

 

Poenget er at tingl. § 21 tredje ledd ikke gir selgeren noen utvidet rett til å gå fra avtalen fordi 

konkursboet som tredjemann trer inn. Konkursboet skal få nyte godt av de verdier avtalen kan 

tilføre boet. Samtidig gis selgeren gjennom tilbakeholdsretten en anledning til å forbeholde seg 

eiendomsretten, og får et separatistkrav i boet også for det som allerede er ytt siden skjøte og 

hjemmel er tilbakehold. Dette er tilstrekkelig beviselig overfor konkursboet til å utgjøre et se-

paratistkrav. I tillegg utgjør ikke hjemmelssituasjonen rent faktisk en fare for kreditorsvik. Opp-

splittingen av eiendommens rettigheter i bruk og skjøte gjør altså at selger kan sikre seg mot å 

bli en av kreditorene i boet med kun et dividendekrav.  

 

En slik tolkning passer bra med at kreditor skal få nyte godt av det som er ytt debitor av usikret 

kreditt, samtidig som kreditor aldri kan ekstingvere hjemmelsmannens rett. Selgerens overgi-

velse av bruksrett til kjøperen vil gi konkursboet en rett til å fastholde avtalen. Samtidig blir 

selgerens tilbakeholdelse av hjemmel og skjøte en sikkerhet overfor kjøperens kreditorer til å 

forbeholde seg; for det første kjøpesummen, og for det andre en mulighet til å få kjøpesummen 

dekket i sin helhet fra andre ved at avtalen kan heves. Forbeholdet sikrer selger sine interesser 

i møte med boet, og innebærer en slags tilbakeholdsrett for det som allerede er ytt kjøperen. 

Bestemmelsen gir derfor selgeren «... en form for rettsbeskyttet ‘eiendomsforbehold’ i eien-

dommen».126 

 

4.3.3.1 Perspektiv til salgspant i løsøret 

 

Det er interessant å merke seg at selgeren av en fast eiendom på denne måten kan ta forbehold 

overfor kreditor om eiendomsretten og kjøpesummen helt frem til hjemmelsoverføringen skjer. 

Her skiller eiendomsoverdragelse av fast eiendom seg nok en gang fra løsøresituasjonene ved 

at forbeholdet kan skje også etter at (deler av) den faste eiendommen, bruken, er overtatt av 

kjøper. I løsøresituasjonen er selger gitt anledning til å ta salgspant ved overdragelsen. Det 

 
126   Skoghøy (2018) s. 107 
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følger imidlertid av kjl. § 54 fjerde ledd, jf. pantel. § 3-14 bokstav a, jf. § 3-17 første og annet 

ledd at forbeholdet må skje senest samtidig med at kjøperen overtar bruken – «blir overgitt». 

Hvorfor er lovregelen her annerledes utformet for fast eiendom sammenlignet med løsøre?  

 

Svaret må muligens begrunnes i fast eiendoms spesielle fragmentariske karakter og det faktum 

at eiendomsretten har et universelt vern. Behovet for at hjemmelsmannen får en utvidet rett til 

å ta forbehold har sammenheng med at eiendomsretten til fast eiendom er fragmentarisk og at 

overdragelsen beror på en midlertidig dynamisk deling som gjør situasjonen spesielt sårbar. 

Derfor er det behov for regler som tilrettelegger og sikrer kryssende hensyn fra selger til kredi-

tor og omsetningserververe gjennom hele prosessen. 

 

4.3.4 Hevingsoppgjøret 

 

For det tilfellet at selgeren kan heve i møte med konkursboet som følge av at boet ikke ønsker 

å tre inn, jf. deknl. § 7-7 annet ledd, blir spørsmålet hvordan hevingsoppgjøret mellom dem skal 

skje. Resultatet etter den foregående drøftelsen er at selgeren får en separatistrett for den faste 

eiendommen i møte med konkursboet. Men hvordan stiller situasjonen seg der eiendommens 

karakter er forandret etter bruksovertakelsen? Hva blir innholdet i selgerens separatistrett over-

for konkursboet da? 

 

4.3.4.1 Eiendommen er tilført verdi 

 

Etter bruksovertakelsen, men før konkursen, har kjøper (eksempelvis en utbygger) startet å ut-

arbeide eiendommen, og på denne måten bidratt til en verdiøkning. Har selger også et separa-

tistkrav for denne verdiøkningen?  

 

Utgangspunktet ved et hevingsoppgjør er at partenes ytelser skal reverseres.127 Dette vil i prak-

sis medføre at selgeren får en tilfeldig fordel når kjøperens bearbeidelser har medført at eien-

dommen har steget i verdi. Bearbeidelsen er imidlertid gjort av kjøper på kreditorfellesskapets 

regning. Derfor bør disse også ha et krav på den verdien eiendommen er tilført. Konkursboet 

vil derfor ha et krav på erstatning hos selger som følge av verdiøkningen. Et annet spørsmål er 

 
127   Lilleholt (2017) s. 316 
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om konkursboet i en slik situasjon heller velger å tre inn i kontrakten for så å nyttiggjøre seg 

verdistigingen ved å videreselge eiendommen med profitt. 

 

4.3.4.2 Eiendommen har sunket i verdi 

 

Kjøpers bearbeidelser av eiendommen kan imidlertid også medføre at eiendommen har sunket 

i verdi. På samme grunnlag kan selgeren her få et erstatningskrav mot boet som følge av at 

partenes ytelser skal reverseres. Spørsmålet er om dette erstatningskravet skal utgjøre et divi-

dendekrav eller om dette også blir en separatistrett.  

 

Det kan tenkes at det vil være rimelig om selgeren kun får et dividendekrav mot boet ettersom 

overgivelsen av bruksretten til kjøper er en form for ytt kreditt. Av deknl. § 7-7 annet ledd, 

annet punktum følger det dessuten at «[d]en annen part ... bare [har] krav på dividende av 

pengeytelse som skal tilbakeføres på grunn av heving». Et slikt dividendekrav er imidlertid 

ment å omhandle tilfellene der ytelsen er en pengeytelse. I vårt tilfelle er imidlertid ikke selge-

rens ytelse en pengeytelse, men en overdragelse av bruken til den faste eiendommen.  

 

Når dette er sagt følger det klart av deknl. § 7-8 at selgerens erstatningskrav som følge av at 

avtalen blir hevet, skal dekkes som dividendefordring. At selgeren på denne måten ikke får en 

separatistrett også for erstatningskravet må anses å være rimelig av hensyn til kreditorfellesska-

pets interesser. At selgeren ikke kan ha krav på noe annet enn et dividendekrav kan kanskje 

også følge av at boet, selv om det har en rett til å tre inn i avtalen, ikke har en plikt til det. Boet 

vil derfor ikke kunne kreves å erstatte kjøpers kontraktsbrudd fullt ut. Dette ville gitt selgeren 

nettopp en slik urimelig fordel foran resten av kreditorfellesskapet. Erstatningskravet som divi-

dendefordring kan i dette tilfellet sees som et resultat av at selgeren har ytt kjøperen en usikret 

kreditt ved overgivelse av bruken.  

 

4.3.5 Konkursboets rett til beslag i eierrettigheten bruken 

 

Deknl. § 2-2 gir kjøpers konkursbo anledning til å beslaglegge det som tilhører kjøper. Spørs-

målet det her er interessant å se nærmere på er hvorfor lovgiver har gitt selger en utvidet rett til 

den faste eiendommen overfor konkursboet. Hvorfor kan ikke konkursboet beslaglegge bruks-

retten når denne eierrettigheten klart er gått over, og nå tilhører kjøper? 
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For det første kan det stilles spørsmålstegn ved om begrunnelsen for at eierrettigheten bruken 

nå tilkommer kjøper også gjør seg gjeldende overfor konkursboet. 

 

Som nevnt tidligere i kapittel 2.1.3 innebærer også bruksretten et universelt privatrettslig vern. 

Hensynene for vernet av eierrettigheten slår imidlertid noe forskjellig ut for kjøper kontra kjø-

pers konkursbo. I det kjøper overtar bruksretten vil han være sikret overfor tredjemenn på sel-

gers side ettersom selger ikke lenger kan heve, jf. avhl. § 5-3 fjerde ledd. Sikkerheten ligger i 

at kjøper er sikret kravet på den faste eiendommen. Kjøpers vern av bruksretten innebærer imid-

lertid et personlig vern overfor selgers kreditorer gjennom at kjøper nå har fått en sterkere til-

knytning til eiendommen. Kjøpers konkursbo er til sammenligning kun interessert i eierrettig-

hetens økonomiske verdi. Dermed gjør kanskje ikke begrunnelsen for kjøpers vern av bruksret-

ten seg gjeldende på samme måte overfor konkursboet som overfor kjøper selv. Det er derfor 

ikke nødvendigvis rimelig at konkursboet automatisk skal overta kjøpers vern av den faktiske 

bruken.  

 

For det andre kan det stilles spørsmålstegn ved om konkursboet i det hele tatt kan nyttiggjøre 

seg bruksretten, jf. omsetningsvilkåret i deknl. § 2-2. 

 

Som nevnt i kapittel 4.1.1 foreligger det et omsetningsvilkår for at boet skal kunne ta beslag, 

siden boets interesse i eiendommen vil være rent økonomisk for å dekke kreditorfellesskapets 

interesser. En bruksrett kan omgjøres i penger på flere måter. Retten kan for eksempel leies ut, 

eller boet kan selv drive eiendommen og dra nytte av inntektene.128 Et vilkår for disse utnyttel-

sesmulighetene av bruksretten er imidlertid en rettslig disposisjon over bruken. Denne er fort-

satt i selgers besittelse, ved at han tilbakeholder skjøte og hjemmel. Dette vil vanskeliggjøre 

noe som helst økonomisk utnyttelse av eiendommen. Utleiemuligheter, videresalg eller en an-

nen økonomisk utnyttelse betinger altså en rettslig råderett, og ikke bare en faktisk bruksrett. 

Av denne grunn kan ikke boet omgjøre bruksretten i penger uten selgers medvirkning. Beslag 

av eierrettigheten blir derfor verdiløs for konkursboet.  

 

Paradokset er at den fastlåste situasjonen omhandler overdragelsesfasen av eierrettigheter til 

den faste eiendommen mellom selger og kjøper, hvor begge parter innehar rettsvern overfor 

tredjemenns inntreden på motpartens side. Når begge parter sitter med rettsvernet for sin 

 
128   Lilleholt (2018) s. 33 
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eierrettighet, vil også dette medføre at partenes eierrettighet fremstår som et kredittgrunnlag for 

hver av partenes egne kreditorer. Dette fordi det er nødvendig med tinglysning hos kjøper for 

at den faste eiendommen ikke lenger skal være kredittgrunnlag for selgers kreditorer, samtidig 

som det ikke er nødvendig med tinglysning hos kjøper for at den faste eiendommen skal være 

kredittgrunnlag for kjøpers kreditorer.129 Dette henger sammen med utformingen av deknl. § 2-

2 ved at beslagsgrunnlaget er hjemlet i det som «tilhører kreditor». Den faste eiendommen vil 

altså kunne være beslagsgrunnlag for både selgers og kjøpers kreditorer samtidig. Baldersheim 

gir uttrykk for at resultatet av en konflikt mellom partenes kreditorer trolig blir at den partens 

kreditor som først beslaglegger vil vinne overfor den andre partens kreditor.130 Her er imidlertid 

spørsmålet om kjøpers kreditor vil vinne rett over selgers egen rett.  

 

Som et utgangspunkt kan det være rimelig å tenke at konkursboet skal kunne nyttiggjøre seg av 

en usikret kreditt som selger har gitt kjøper. Overtakelsen av bruken er for kjøper en ytt kreditt 

i relasjon til eiendomsretten, siden selger nå er bundet av kontrakten. Overfor konkursboet vil 

imidlertid tilbakeholdelsen av skjøte og hjemmel medføre at selgeren på nytt får anledning til å 

ta tilbake eiendomsretten for det tilfellet at boet ikke skulle oppfylle. Overgivelsen av bruken 

kan derfor ikke, i relasjon til boet, sees som en usikret kreditt. Boet kan da heller ikke ta beslag 

i bruksretten på dette grunnlag. 

 

Dette er muligens en måte for lovgiver å gi selger et ekstra vern om eiendomsretten overfor en 

utenforstående tredjemann. En grunn til dette kan være at eiendomsretten står sterkt (kun eks-

propriasjon fra staten kan hjemle en fratakelse av eiendomsrett, foruten de tilfeller hjemmels-

mannen blir tatt under konkursbehandling), og at det er forskjell på vernet i kontraktsforholdet 

hvor selger er gitt en mye større oversikt over situasjonen og sine interesser sammenlignet med 

en påtvungen og uforutsett tredjemannssituasjon. Selgers utvidede adgang til å ivareta sine in-

teresser overfor tredjemann er muligens et resultat av at det skjer en uventet forflyttelse av 

eierrettighetsposisjoner når motparten ikke lenger er en frivillig overdragelsesmotpart, men en 

ukjent tredjemann. 

 

 
129   Baldersheim (2017) s. 182 
130   Baldersheim (2017) s. 182 
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4.3.5.1 Begrunnelsen for endringen av rettighetsstillingen – fra funksjonell deling i 

eierrettigheter til en substansiell utnyttelse av eiendomsretten 

 

Den fastlåste situasjonen vanskeliggjør utnyttelsen av den faste eiendommen siden den faktiske 

rådigheten er skilt ut fra den juridiske. Den dynamiske midlertidige delingen av eierrettigheter 

på bakgrunn av funksjonalitet fordrer etter dette at delingen er basert på frivillighet. En begrun-

nelse for at boet ikke kan ta beslag i kun én eierrettighet når ikke alle rettighetene er overført 

kan kanskje være nettopp av hensyn til kontraktsfrihetsprinsippet. Det skal være frivillig å kont-

rahere og forplikte seg.  

 

Når konkursboet trer inn i den uoppfylte kontrakten mellom partene endrer dette på forutset-

ningene for avtalen ved at den midlertidige dynamiske delingen blir permanent. Intensjonen i 

kontraktsforholdet mellom selger og kjøper er å overføre hele eiendomsretten (alle eierrettig-

hetene) til den faste eiendommen, men konkursboet låser situasjonen. En slik deling av eierret-

tighetene på forskjellige hender legger ikke til rette for en samfunnsøkonomisk effektiv utnyt-

telse av eiendommen, og det kan ikke være slik at rettssystemet skal legge opp til dette. Resul-

tatet ville vært ufordelaktig for alle involverte parter.  

 

Konsekvensen blir at én av partene, selger eller kjøpers konkursbo, må vinne rett til alle eier-

rettighetene til den faste eiendommen.131 Vi går på denne måten fra en funksjonell utnyttelse 

av eiendomsretten med ulike funksjonelle eierrettigheter, tilbake til en tankegang om en sub-

stansiell utnyttelse av eiendomsretten. En av sidene får dermed en fordel som de i utgangspunk-

tet ikke hadde rett på. Fordi det her er tale om en hjemmelsmannskonflikt hvor selgers rett til 

eiendommen gjennom skjøte og hjemmel er tilstrekkelig notorisk og etterviselig, vil ikke kon-

kursboet kunne ekstingvere selgers eierrettighet. Faren for kreditorsvik gjør seg ikke gjeldende 

og dermed vil selgers tilbakeholdelse av den juridiske eierrettighet (skjøte og hjemmel) medføre 

at han også har beskyttelse for den faktiske bruken.  

 

 

 

 

 
131   Marthinussen (2019) s. 33 
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4.3.6 Konklusjon på selgerens rett i møte med kjøpers konkursbo  

 

Etter den ovenstående drøftelsen kan det trekkes følgende konklusjoner.  

 

Selgerens tilbakeholdelse av skjøte og hjemmel vil anses som en sikkerhet for oppgjør i henhold 

til kontrakten.  

 

Konkursboet kan få en utvidet rett til verdiene i kontrakten som følge av retten til å tre inn, jf. 

deknl. § 7-3. Bestemmelsen sikrer kreditorfellesskapets interesser i å utnytte debitors verdier. 

Boet har dermed fått en obligatorisk rett ved å fastholde kontrakten. For det tilfellet at boet ikke 

oppfyller får selger en hevingsrett, jf. deknl. § 7-7 annet ledd, jf. tingl. § 21 tredje ledd. Boet 

får samtidig en mindre rett enn kjøper fordi bruksretten ikke kan utnyttes av boet på samme 

måte som den kan utnyttes av kjøper.  

 

Selgers tilbakeholdelse av eiendomsrettens juridiske funksjon i skjøte og hjemmel gir selger en 

separatistrett i boet fordi tilbakeholdelsen er tilstrekkelig notorisk og faren for kreditorsvik ikke 

gjør seg gjeldende. Selger får altså en større rett overfor kjøpers bo enn overfor kjøper selv 

fordi tilbakeholdelsen av den juridiske eierrettigheten overfor boet må kunne tolkes som en 

tilbakeholdelse av den helhetlige eiendomsretten. 

 

Selgers separatistrett er begrenset til eiendommen slik den var da den ble overlevert. Som følge 

av dette må boet må få nyttiggjøre seg det som debitor har tilført eiendommen. Konkursboet 

har derfor et krav på selger for den verdi eiendommen har steget med. På samme måte vil ver-

diforringelser på eiendommen føre til at selger har et erstatningskrav mot boet, men som må 

dekkes som dividende i boet. Erstatningskravet er nettopp en følge av at kjøper ikke kan opp-

fylle. Dersom boet skulle dekket dette som massekrav ville det gitt selger en urimelig fordel på 

kreditorfellesskapets bekostning. 

 

4.4 Konkursboets rett i møte med debitors (kjøpers) omsetningserververe – 
flerleddet konflikt   

 

Rettighetskonflikten om eierrettighetene til den faste eiendommen vil kunne kompliseres ytter-

ligere ved inntreden av flere partsledd utover kun én tredjemann. Det vil derfor avslutningsvis 

være interessant å kort undersøke hvilken påvirkning dette vil kunne få på den fastlåste 
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situasjonen. Hva skjer når kjøper, eksempelvis en utbygger, har videresolgt rettigheter tilknyttet 

den faste eiendommen til flere forbrukere før han går konkurs? Hvilken rett vil forbrukerne ha 

i møte med utbyggers konkursbo? 

 

Ytterligere flere hensyn kan tenkes å komme i spill. Forbrukernes interesse i den faste eien-

dommen vil i tillegg til en økonomisk investering også innebære retten til familieliv og retten 

til å bo. De relevante hensynene må balanseres og veies mot hverandre vedrørende rettighetene 

i den faste eiendommen. I relasjon til utbyggers konkursbo er imidlertid forbrukerne en kon-

kurrerende etterfølgende erverver. Det er her tale om verdier på vei ut fra debitors sfære. Faren 

for kreditorsvik er derfor stor. Forbrukernes rettigheter til den faste eiendommen i møte med 

utbyggers konkursbo vil derfor avhenge av om forbrukerne har oppnådd rettsvern for sitt erverv.  

 

Problemet er at de solgte prospektene ikke kan tinglyses ettersom utbygger ikke har fått overført 

hjemmel, og da heller ikke fått seksjonert eiendommen. Situasjonen er praktisk for utbygger 

ved at han sparer dokumentavgift ved å kun overta bruken av eiendommen, bygge ut, og overdra 

hjemmel og skjøte rett til forbrukerne. Dette medfører imidlertid at forbrukerne ikke har opp-

nådd noen beskyttet eiendomsrett til den faste eiendommen. Forbrukernes krav etter kjøpe-

kontrakten med utbygger blir derfor obligatoriske krav på å få kjøpe en rett til den faste eien-

dommen. Når utbygger går konkurs vil disse kravene bli intet mindre enn erstatningskrav i boet, 

med mindre boet velger å tre inn i utbyggers avtale med selger og fullføre utbyggingen for å få 

solgt til forbrukerne. Det forbrukerne allerede har ytt av startkapital (eksempelvis 10% av kjø-

pesummen) vil gå inn i boet, og bli gjenstand for erstatningskrav. Forbrukerne får kun et krav 

på dividende av erstatningskravet nettopp fordi de har ytt usikret kreditt til utbygger, jf. deknl. 

§ 7-7 annet ledd, annet punktum.  

 

4.5 Perspektiv: Utlegg hos kjøper 
 

Drøftelsen hittil har tatt utgangspunkt i selgers krav overfor kjøpers konkursbo som fellesfor-

følgende kreditor. Det kan imidlertid stilles spørsmålstegn ved om konflikten får et annet utfall 

dersom tredjemann på kjøpers side er en enkeltforfølgende kreditor (utleggstaker), som tar ut-

legg i den faste eiendommen på vei inn til kjøper.  

 

Spørsmålet blir da hvilke krav selger kan gjøre gjeldende overfor utleggstaker. 
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En enkeltforfølgende kreditors anledning til å inndrive sitt krav hos debitor (kjøper) vil være 

ved å begjære utlegg i henhold til tvangsloven kapittel 7. Det følger der av tvangsl. § 7-1 annet 

ledd første og annet punktum at «[u]tlegg kan tas i ethvert formuesgode som tilhører saksøkte 

og som det etter dekningsloven kapittel 2 kan tas beslag i. Utlegg tas ved at det stiftes panterett 

for kravet (utleggspant).». Hovedregelen i deknl. § 2-2 om beslagsretten gjelder også for en 

enkeltforfølgende kreditor, jf. deknl. § 2-1 første ledd, slik at utlegg kan tas «i ethvert formues-

gode som tilhører skyldneren».  

 

Pantel. § 5-2 regulerer enkeltforfølgende kreditors rettsvern for utlegget som tas. Det fremgår 

der at tinglysing i grunnboka er nødvendig. Videre følger det av tgl. § 13 første ledd at «... en 

rettshandel ... ikke [kan] registreres i grunnboken uten at utstederen har grunnbokshjemmel eller 

samtykke av hjemmelshaveren».  

 

Spørsmålet blir da om enkeltforfølgende kreditor i det hele tatt kan få tatt utlegg hos kjøperen 

når det er selgeren som er hjemmelshaver. 

 

Ifølge forarbeidene til tingl. § 13 er det imidlertid ikke nødvendig å undersøke hvem som er 

hjemmelshaver for å kunne ta utlegg siden det vil være opp til namsmyndighetene å avgjøre om 

utlegg kan tas.132 Dette følger også av bestemmelsens ordlyd, «en rettshandel». Utleggspantet 

utleggstager stifter er nettopp ikke en frivillig rettshandel, men heller en tvungen rettsstif-

telse.133  

 

Av tvangsl. § 7-14 følger det dessuten at det tas utleggspant også i realregistrerbare formues-

goder som er i tredjepersons besittelse. Det er realregistreringen gjennom å inneha hjemmel og 

skjøte som her er ment som besittelse. Vilkåret for at det kan tas utleggspant er i slike tilfeller 

at det «er sannsynlig at saksøkte er eier». Besittelsen av bruken er tilstrekkelig for at det kan 

sannsynliggjøres at kjøper er eier. Denne bestemmelsen i tvangsloven fungerer som en presum-

sjonsregel for namsmannen ved behandlingen av utleggsbegjæring, og den nærmere vurde-

ringen av eierforholdene vil avgjøres gjennom bevisførsel for hva som er mest sannsynlig.134 

 

 
132   Ot.prp.nr.9 (1935) s. 29 
133   Moe (2017) note 101 
134   Ot.prp.nr.65 (1990-1991) s. 151-152 og Rt. 1999 s. 901 (s. 904-905) 
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Bakgrunnen for at lovgiver har gitt anledning til å stifte en slik panterett i et formuesgode som 

debitor ikke har hjemmel til, må kanskje sees i lys av at vilkåret for kreditorenes dekningsrett i 

deknl. § 2-2 nettopp er det som «tilhører skyldneren», og at dette ikke nødvendigvis er begrenset 

av at debitor har formell hjemmel.135 

 

Av tvangsl. § 7-20 første ledd, annet punktum følger det videre at utleggspantet dessuten kan 

tinglyses selv om det gjelder et utlegg i en utinglyst rettighet i fast eiendom.  

 

Etter dette blir spørsmålet hva det vil si for selger at kjøpers utleggstaker får et tinglyst utleggs-

pant i kjøpers utinglyste rett.  

 

Tvangsloven kapittel 11 regulerer tvangsdekning i realregistrerbare formuesgoder. Etter 

tvangsl. § 11-1 annet ledd kan det begjæres dekning også i utleggspant i en utinglyst rettighet i 

fast eiendom. Beslutning om å gjennomføre tvangsdekning i den faste eiendommen reguleres 

av tvangsl. § 11-9. Retten må etter bestemmelsens tredje ledd vurdere om det kan gjennomføres 

tvangsdekning mot hjemmelsmannen (selgeren).  

 

Av tvangsl. § 11-20 første ledd følger det imidlertid at tvangsdekning av den faste eiendommen 

som følge av utlegget bare kan gjennomføres dersom bedre prioriterte heftelser i eiendommen 

dekkes før utleggstakers krav kan dekkes.  

 

Spørsmålet blir dermed om selgers krav på kjøpesummen er en slik bedre prioritert heftelse enn 

utleggstakers tinglyste utleggspant. 

 

Selv om kjøpers utleggstaker er gitt en slik tinglyst panterett i kjøpers utinglyste rett til den faste 

eiendommen, er dette nettopp det, en utinglyst rett på kjøpers hånd. Tingl. § 21 tredje ledd gir 

som nevnt selgeren en anledning til å ta forbehold for sitt krav helt frem til overdragelsen av 

skjøte og hjemmel. Fordi kreditor ikke kan ekstingvere en hjemmelsmanns rett medfører dette 

at utleggstaker må respektere de heftelser som følger med eiendommen.136 Selgerens krav vil 

som følge av dette få bedre prioritet enn utleggstakers krav i en tvangssalgssituasjon jf. tvangsl. 

§ 11-20 første ledd.  

 
135   Rt. 2008 s. 15 (avsn. 12, 14, 16, 17 og 18) 
136   Rt. 2015 s. 979 (asvn. 16) og Rt. 1930 s. 942 (s. 946) 
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Utleggstakers krav vil altså kun dekkes av det som blir igjen etter at hjemmelsmannen (selger) 

har fått det han har krav på. Eiendommer solgt på tvangsauksjon vil imidlertid ofte ikke selges 

for like høy pris sammenlignet med salg i det «ordinære markedet». Det er derfor liten sann-

synlighet for at utleggstakers krav i det hele tatt vil dekkes gjennom tvangssalget, og kanskje 

heller ikke selgerens krav. Fordi det er et vilkår for tvangssalg av eiendommen at selgerens krav 

dekkes fullt ut, vil derfor realisasjon gjennom tvangssalg sannsynligvis ikke kunne skje. 

 

4.5.1 Utleggstakers rett sammenlignet med konkursboets rett 

 

I konkurssituasjonen så vi at konkursboet fikk en utvidet rett til å fastholde avtalen mellom 

selger og kjøper etter deknl. § 7-3 ved å tre inn. Dette fordi debitors avtaler i visse tilfeller er 

verdifulle for boet og vil gagne kreditorfellesskapet.  

 

Det kan stilles spørsmålstegn ved om utleggstaker gis en tilsvarende utvidet rett til å fastholde 

avtalen med selger.  

 

Dekningslovens kapittel 7 regulerer imidlertid ikke utleggstakers rett i møte med skylderen, jf. 

deknl. § 1-6 annet ledd. Konkursboets utvidede rett til å fastholde kontrakten vil dermed ikke 

komme til anvendelse på samme måte for en utleggstaker.  

 

Hvilken betydning får så dette for selgers rett i møte med utleggstaker?  

 

Utleggstakers manglende rett til å tre inn vil muligens kunne medføre at selger faktisk får en 

utvidet rett til å også kunne forbeholde seg en hevingsrett i møte med kjøpers utleggstaker, jf. 

tingl. § 21 tredje ledd. Selgers tilbakeholdelse av skjøte og hjemmel vil dermed innebære en 

noe større rett til å heve overfor utleggstaker sammenlignet med selgers rett i møte med et kon-

kursbo. Selv om utleggstaker ikke vil kunne tre inn i kontrakten vil likevel selger være bundet 

på samme vilkår som overfor kjøper selv, jf. deknl. § 2-2. Utleggstaker får dermed en tilsva-

rende rett til den faste eiendommen som det debitor har. 

 

Bakgrunnen for at utleggstaker ikke er gitt en rett til å tre inn er antakelig at begrunnelsen for 

retten til å tre inn i debitors avtaler ikke gjør seg gjeldende for utleggstaker all den tid vedkom-

mende kun ønsker å få dekket sitt bestemte krav. Konkursboet som representant for debitors 
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kreditorfellesskap har tvert imot et ansvar for å dra nytte av alle debitors krav. Boet vil derfor 

gis rett til å kunne tre inn i avtaler som er egnet til å skape verdier. Utleggstaker søker imidlertid 

å få dekning for sitt bestemte krav mot debitor, og er ikke gitt anledning til å tjene på debitors 

avtaler i større utstrekning enn å få dekning for sitt krav basert på det tinglyste utlegget. 

 

Betydningen av skillet mellom konkursboets rett og utleggstakers rett i møte med selgeren vil 

i realiteten bare få utslag der selger og kjøper har inngått en avtale om hevingsrett. Etter dek-

ningslovens kapittel 7 behøver ikke konkursboet å rette seg etter en slik avtale nettopp fordi 

kreditorfellesskapet skal beskyttes. En avtale om utvidet hevingsrett mellom selger og kjøper 

vil imidlertid få virkning for kjøpers utleggstaker som enkeltforfølgende kreditor ved at den 

faste eiendommen ikke kan være beslagsgrunnlag for utleggstakers krav mot kjøper.  

 

4.6 Praksis og dagens løsninger 
 

4.6.1 Bruk av megler som mellommann  

 

Den fastlåste situasjonen mellom selgeren og kjøperens konkursbo om rettighetene til en fast 

eiendom i overdragelsesfasen kommer sjelden på spissen i praksis. En slik overdragelse av for-

muesgode fast eiendom skjer i de aller fleste tilfeller gjennom bruk av en mellommann, f.eks. 

en megler. Megleren sikrer en samtidig utveksling av ytelser og dermed også vern av begge 

parters interesser overfor en utenforstående tredjemann, eksempelvis hver av partenes respek-

tive kreditorer. For det tilfellet at en megler ikke skulle gjøre jobben sin korrekt vil meglerens 

ansvarsforsikring likevel være med på å sikre partenes interesser. 

 

Situasjonen er imidlertid ikke uinteressant å studere av den grunn, ettersom bruk av megler kan 

medføre store kostnader. Det er heller ikke påbudt å bruke meglere, noe som betyr at overdra-

gelse av fast eiendom høyst sannsynlig også forekommer uten bruk av mellommenn. 

 

I andre europeiske land kan overdragelse av fast eiendom nettopp være betinget av bruk av 

mellommenn, slik som notarer i Frankrike. Disse er profesjonsutdannede personer som på 

samme måten som en megler opptrer som mellommenn og sikrer samtidig utveksling av ytel-

sene. Forskjellen ligger i at eiendomsrettens overgang er betinget av notarens medvirkning, og 

en slik forutsetning for overdragelse av eiendomsretten har vi ikke i Norge. Bruken av notaren 

vil, til forskjell fra Norge og de andre nordiske landene, dessuten også medføre at 
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eiendomsretten som helhet overdras og innsnevres til ett bestemt skjæringstidspunkt slik at det 

ikke er hensiktsmessig å tale om en overdragelsesfase. Skjæringstidspunktet vil enkelt og greit 

være selgers og kjøpers møte hos notaren. Etter dette møtet er eiendomsretten gått over. På 

denne måten vil det til enhver tid være klart både for partene i avtalen og for utenforstående 

tredjemenn hvor eierrettighetene ligger til enhver tid. Dette minsker konflikter og sikrer klare 

og rettferdige regler for eierinteresser, kreditorinteresser og omsetningsinteresser.137  

 

4.6.2 Tilleggsavtale om leie 

 

En tilleggsavtale om leie som supplement til kjøpekontrakten kan være en løsning som kan 

sikre rettighetene til eiendommen vern for det tilfellet at det er praktisk å overta bruken før 

hjemmelsoverføring skjer. Dette vil i praksis innebære at selger må ta et klart eiendomsforbe-

hold før overgivelse av bruken til kjøper. Leieavtalen innebærer dermed en type tålt bruk (slik 

som nevnt i pkt. 3.2.2) som selger kan velge å avslutte når som helst.138  

 

Poenget er at selgeren nettopp forbeholder seg eiendomsretten frem til et senere avtalt skjæ-

ringstidspunkt. Det gjøres da unntak fra lovens utgangspunkt om skjæringstidspunkt knyttet til 

bruksovertakelsen, jf. avhl. § 5-3 fjerde ledd. Løsningen vil kunne være praktisk der kjøper 

eksempelvis er en utbygger som skal utbedre eiendommen for videresalg. På denne måten kan 

utbygger unngå å måtte betale dokumentavgift for en midlertidig eiendomsrett. En løsning der 

partene i prinsippet avtaler seg bort fra en midlertidig dynamisk deling av eierrettighetene gjør 

at bruken av tingl. § 21 tredje ledd faller utenfor situasjonen i det eierforholdene er klart avgjort 

også i overdragelsesfasen.  

 

5 Oppsummerende refleksjoner 
 

Eiendomsretten til fast eiendom er som vist et formuesgode det kan stiftes mange typer rettig-

heter til. Overdragelse av slike rettigheter kan skje suksessivt over en avgrenset periode, og 

åpner opp for en rekke tenkelige rettighetskonflikter. For å finne ut av rettighetenes plassering 

når overdragelsen mellom to parter forstyrres av en tredjemann, kreves det ikke bare å være 

 
137   Marthinussen (2019) s. 16, 20 og 25 
138   Krokeide (2005) s. 22-23 
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klar over forholdet mellom partene, men også den såkalte tredjemannsretten på begge sider av 

kontraktsforholdet.  

 

Hva som gjelder mellom partene i et kontraktsforhold, trenger altså ikke å være bindende eller 

avgjørende for en tredjemann. For rettighetene i den faste eiendommen vil ikke nødvendigvis 

kontraktsmotpartens (kjøpers) rett være utslagsgivende for en tredjemanns (konkursboet) rett, i 

møte med den andre kontraktsmotparten (selgeren). Overføringsverdien av rettsreglenes resul-

tater fra kontraktsretten til tredjemannsretten er med andre ord ikke gitt.  

 

Svaret på rettighetskonflikten mellom selger og kjøpers kreditor om eiendomsrettens ulike ei-

errettigheter fremkommer kanskje allerede av at en dynamisk deling ikke er noe formål i seg 

selv.139 Når hensikten har vært en fullstendig overdragelse av eiendomsretten så kan det dermed 

«ikke godtas at overføringen av noen funksjoner er beskyttet og andre ikke»140, eller at disse 

ender opp hos forskjellige subjekter.141 Ut ifra dette synspunktet, når det dreier seg om en mid-

lertidig dynamisk deling av eierbeføyelsene, må derfor «retten i relasjon til den enkelte preten-

dent [...] betraktes som en enhet»142 som ikke kan splittes opp som følge av en uvedkommende 

tredjemanns inntreden.  

 

Den eldre lære om et substansielt eiendomsrettsbegrep med en enhetlig overdragelse av eien-

domsretten setter dermed fortsatt spor etter seg på visse rettsområder.143 Den fastlåste situasjo-

nen vil være et slikt rettsområde hvor en funksjonell overdragelse av rettigheter i suksessive 

steg blir for vanskelig, og dessuten ikke gjennomførbar, slik at lovgiver blir nødt til å sikre 

eiendomsrettigheten som enhet fra å bli uthulet ved en kollisjon av rettigheter (påberopt fra 

parter på vei ut og på vei inn) ut fra et funksjonelt synspunkt.  

 

Det er ikke tvil om at et funksjonelt synspunkt på eiendomsretten til særlig formuesgodet fast 

eiendom er nyttig og nødvendig. Den fastlåste situasjonen viser samtidig at det er en forutset-

ning at den dynamiske delingen av eierrettighetene ut ifra et funksjonelt synspunkt bare er 

 
139   Brækhus (1964) s. 20 
140   Brækhus (1998) s. 10 
141   Brækhus (1998) s. 10 
142   Brækhus (1998) s. 10 
143   Brækhus (1998) s. 6 
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midlertidig. Rettsreglenes løsninger må derfor tolkes på en måte som gjør at rettighetene kom-

mer sammen igjen ut ifra et substansielt synspunkt.  

 

Falkanger skriver om tilbakeføring av fast eiendom når en ervervsforutsetning faller bort. Her 

påpeker han at «når en eiendoms- eller rettighetsoverføring er gjennomført, er den definitiv. 

Skal erververen – eller dennes suksessor – måtte gi fra seg det ervervede, må det foreligge 

særlige omstendigheter. Slike særlige omstendigheter kan være et klart forbehold i overdragel-

sesavtale ...»144. Den fastlåste situasjonen viser imidlertid at tidspunktet for når et slikt forbe-

hold må tas, og hvor klart dette er, kan variere avhengig av konfliktsituasjon. For når tredjemann 

trer inn i en midlertidig dynamisk deling av eierrettigheter, hvor formålet nettopp har vært en 

fullstendig overdragelse, endres forutsetningene i det tredjemann påberoper seg noen av eier-

rettighetene som er midlertidig delt.  

 

Forbeholdet overfor kjøperen må altså tas klart i overdragelsesavtalen før eierrettigheten over-

føres til kjøperen. Men overfor tredjemann har ikke selger tapt muligheten til å ta forbehold for 

eierrettigheten bruken så lenge den juridiske eierrettigheten i hjemmel og skjøte er tilbakeholdt. 

Selger gis her en utvidet anledning til å tilbakeføre de eierrettigheter tredjemann nå påberoper 

seg, og det som følge av sammenhengen med de eierrettighetene som enda ikke er overført. Det 

vil si at selv om en eierrettighet er endelig overført i relasjon til kjøper, betyr ikke dette nød-

vendigvis at den samme eierrettigheten endelig er overført i relasjon til en tredjemann.  

 

Det funksjonelle eiendomsrettsbegrepet passer etter dette godt for å utnytte en fast eiendom 

best mulig samtidig som det sikrer partenes rettigheter overfor hverandre i en overdragelsessi-

tuasjon. Et enhetlig – substansielt – eiendomsrettsbegrep vil imidlertid kunne få betydning ved 

tredjemanns innblanding i overdragelsessituasjonen, og sikre at midlertidig dynamisk delte ei-

errettigheter ikke forblir permanent delte slik at utnyttelsesmuligheten av den faste eiendommen 

ikke svekkes.  

 

 
144   Falkanger (2019) s. 52 
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Kildeliste 
 

Lover 

1687 Lov 15. april 1687 Kong Christian Den Femtis Norske Lov. 

1814 Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges grunnlov (Grunnloven – 
Grl). 

1935 Lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing (tinglysingsloven – tingl). 

1952 Vedlegg 1. Den europeiske menneskerettskonvensjonen med 
protokoller (autentisk engelsk tekst), Paris 20. mars 1952. 

1978 Lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre (godtroer-
vervloven – ekstl). 

1980 Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven – pantel). 

1984 Lov 8. juni 1984 nr.59 om fordringshavernes dekningsrett (dek-
ningsloven – deknl). 

1988 Lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven – kjl). 

1989 Lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m.m for for-
brukere (håndtverkertjenesteloven – hvtjl). 

1992 Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse (tvangsfullbyr-
delsesloven – tvangsl). 

1992 Lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom (avhen-
dingslova – avhl). 

1997 Lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppfø-
ring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova – buofl). 

2002 Lov 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpslo-
ven – forbrkjl). 
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