
 
 

ØSTFOLD JORDSKIFTERETT 

 

Østfold jordskifterett  17-009466RFA-JSAR 

DOM 

 
Dato: 29.01.2018 

  

Sted: 

 

Østfold jordskifterett, Sarpsborg 

Sak: 17-009466RFA-JSAR PANS VEI 

 

Saken gjelder: Grensefastsetting for grunneiendom  

 

Jordskiftedommer: Jordskifterettsleder Per Kristian Riseng 

 

 

 

Dommen gjelder: 

Denne dommen gjelder fastsettelse av hvem som er eier av halvt veiareal utenfor gnr. 

609/230. Tvisten gjelder veiarealet på østsiden av tomta ut i Pansvei. Se utsnitt av 

målebrevskart for gnr. 609/230:    

 
Kort om saken og saksbehandlingen: 

Hele saken omfatter alle eiendomsgrensene rundt hele gnr. 609/230 i Fredrikstad kommune. 

Det ble gjennomført rettsmøte med befaring i saken den 12.10.2017. I dette møtet ble det 

Parter i tvisten Kommune Gnr. Bnr. Fnr. Snr. 

Fredrikstad kommune Fredrikstad (0106) 601 49     

Kathrine Mørk Harstad 

Kristian Mørk Harstad 

Fredrikstad (0106) 609 230     

Fredrikstad kommune Fredrikstad (0106) 610 75     
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oppnådd rettsforlik om grensene mot alle parter unntatt Fredrikstad kommune og grensene i 

Pansvei. Rettsforliket gjaldt grenser, steinlagt plass, veranda og tujahekk. Den gjenværende 

tvisten ble nevnt i rettsforlikets pkt. 6.  

 

Det ble i rettsmøtet den 12.10.2017 uttalt fra rettens side at denne saken gjelder grenser, og 

ikke spørsmålet om en vei kan stenges eller ikke. 

 

I samme rettsmøte ble partenes begrunnelser og påstander om veiarealet gjennomgått. 

 

 

Kathrine Mørk Harstad og Kristian Mørk Harstad har lagt ned følgende  

 

påstand  

1. Grensene for gnr. 609/230 skal gå i henhold til målebrev. 

2. Andel veigrunn er en del av gnr. 609/230 og kreves tatt med i tomtearealet. 

 

 

Hovedtrekkene i Kathrine Mørk Harstad og Kristian Mørk Harstad sitt grunnlag for 

påstanden:     
Målebrevet på eiendommen er datert 08.04.1970. Det består av målebrev og målebrevskart. 

Grensene for nettoarealet tomt viser 503,3 m2 i 1970. Andel veigrunn er beregnet eller målt til 

84,3 m2. Samlet areal er 587,6 m2. 

 

På målebrevskartet er det vist til at halve veien utgjør 3,5 meter. Deres grense i Pansvei er 

21,07 meter lang. I tillegg eier de avrundingen ved østre hjørne på tomten. Dette stemmer bra 

med oppgitt veiareal. 

 

Den aktuelle veien er asfaltert, men veien er stengt som kjørevei med bom. Pansvei 40 ligger 

ved blindvei. Det er ikke ment at veien som er del av deres eiendom, skal være 

gjennomfartsvei. Den brukes i dag som gang- og sykkeladkomst. Harstad protesterte da det 

ble gravd kabelgrøft inne på deres del av veiarealet. 

 

Den store forskjellen mellom tvisteområdet og veier som er anlagt i samband med 

reguleringsplaner, er at deres veiareal er nevnt i målebrevet som «andel veigrunn». Det 

vanlige er at det beskrives som «andel offentlig veigrunn» eller «andel kommunal veigrunn». 

I de tilfellene er veien en del av reguleringsplanens veisystem, og ikke som i deres tilfelle en 

del av deres private eiendom. Hvordan eiendomssituasjonen er for disse andre veiene, vet de 

ikke, men situasjonen for gnr. 609/230 er annerledes. 

 

I gammelt grått kart som de har lagt fram (dok. 93), vises veien i området å gå gjennom 

kjelleren på tomten. Veien ble så lagt om. Veien skulle gå på vestre side av eik. Den var 

fredet. 

 

Dok. 92 er en erklæring underskrevet av grunneieren i området i 1976. Her står det at veien 

tilhører tomt på gnr. 9/3 (nåværende gnr. 609/3). Dette er eller tilsvarer Harstads tomt. 

 

Harstad har ikke noe imot at folk går forbi dem, men halve veiarealet er deres, og de ønsker å 

bruke arealet til for eksempel å sette opp et redskapsskjul.  
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Fredrikstad kommune v/virksomhetsleder vei Hans Ketil Andersen har lagt ned følgende  

 

påstand  

1. Grensene for gnr. 609/230 er i henhold til målebrevet. 

2. Fredrikstad kommune eier andelen veigrunn nevnt i målebrev for gnr. 609/230. 

 

Hovedtrekkene i Fredrikstad kommune sitt grunnlag for påstanden: 

Tidligere Borge kommune er nå en del av Fredrikstad kommune. Borge kommune, og også 

andre kommuner man kjenner til, hadde i en periode rundt 1970 en praksis på at veigrunn 

utenfor regulerte boligtomter ble oppført i tomtenes målebrev som «andel veigrunn». Dette 

arealet måtte kjøperne betale for, og pengene skulle brukes til å finansiere veibyggingen på 

stedet. Der kommunen sto for reguleringsplan og salg, var dette veiarealet oppgitt som «andel 

offentlig veigrunn». Det er vanligvis utbygger som gjennomfører veibyggingen, og 

veibyggeren brukte disse pengene til veibygging. I dag gjøres ikke dette på denne måten 

lenger. Det er fortsatt utbygger som tilrettelegger for vei, vann og kloakk, men kostnadene 

med dette legges inn i kjøpesummen for tomta. 

 

Fredrikstad kommune har lagt fram for retten reguleringskart fra 1968, dok. 96. Dette viser at 

opprinnelig reguleringsgrense går tvers gjennom tre tomter, blant annet gnr. 609/230. Disse 

tre tomtene ble innlemmet i reguleringsplanen og tillatt utbygd noe senere. Dette var da 

avhengig av at veien måtte legges om. Den ble flyttet østover så langt at det kunne etableres 

tre boligtomter på stedet. Det var Pansvei 36, 38 og 40. 

 

Fredrikstad kommune har overtatt eiendomsretten til blant annet dette veiarealet etter at 

Harstads tomt ble etablert i 1970. Det er nå en del av deres gnr. 610/75. De er nå eier av 

veiarealet, og som veieier mener de det er viktig at adkomsten opprettholdes, enten som 

kjørevei eller gang- og sykkelvei. Kommunen har ansvaret for snøbrøyting og vedlikehold av 

denne veien. 

 

Argumentet om at andel vei og andel offentlig vei betyr forskjellige ting, er ikke kommunen 

enig i. Det har samme betydning, men det ene gjelder trolig kommunal vei, mens det andre er 

for private veier. Arealet var privat før kommunen overtok det. 

 

Dersom situasjonen er slik at tomteeieren eier veigrunnen utenfor tomten, så har han ikke 

råderetten over dette arealet. Tomteeieren kan ikke bruke arealet til noe annet enn til 

veiformål. 

 

 

Jordskifterettens vurdering     
Jordskifteretten har gått grundig gjennom de framlagte dokumentene. Retten har også av eget 

tiltak sjekket gammel grunnbok for flere andre tomter i gamle Borge kommune. 

 

Gnr. 609/230 er i dag eiertomt. Ved etableringen i 1970 fikk tomten matrikkelnummeret 

festenr. 290 av gnr. 609/3. Grunnboka for denne festetomten (gammel grunnbok) viser at 

tomten hadde et areal på 587,6 m2, (derav andel veigrunn 84,3 m2).  Det var også skrevet inn 

at det var «reg.strøk» (regulert strøk). Tomten var festet bort fra Helge Kjølberg, eieren av 

nåværende gnr. 609/3. 
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Ved sammenligning med tomter fra gnr. 601/49, så har festenummer 64 som er part i 

grensegangssaken, et areal med en «andel off. veigrunn» på 52,1 m2. Her er det også vist til 

«reg. strøk». Disse tomtene ble festet bort fra Borge kommune, som eier av gnr. 601/49. 

Tomten til Kathrine Mørk Harstad og Kristian Mørk Harstad har matrikkelnummer 609/230. 

Tomten ble etablert som festetomt nr. 290 av gnr. 609/3 (tidligere 9/3 i Borge) ved målebrev 

datert 8. april 1970, tinglyst 15.05.1970. Av målebrevet siteres: 

 

«Tomten er utsatt etter godkjent reguleringsplan for Løenfeltet. Etter at grensene var 

fastlagt, ble disse målt og fremgår av medfølgende kart i målestokk 1:500 med 

følgende grensebeskrivelse: 

Arealet begrenses av de på kartet med tallene 79-80-81-42-43 og 43a betegnede 

grensehjørner. 

Mot nordøst til regulert gate….. 79 – 80,      13,07 m. 

mot øst i buet linje til gatekryss. 80 – 81,      13,33 m. 

mot sydøst til regulert gate…… 81 – 42,      16,20 m. 

osv. 

 

Tomtearealet utgjør  503,3 m2 

Andel veigrunn    84,3 m2 

Samlet areal  587,6 m2 

 

Alle grensehjørner er avmerket med jernrør.» 

 

Utsnitt av målebrevskartet vises på dommens side 1. Målebrevskartet og sitatet over viser og 

beskriver nøye hvor grensen går. Grensene er merket med jernrør og målt, det er 

grensebeskrivelse med grensehjørner og avstander, og det vises til at tomten grenser til 

regulert gate og gatekryss. Det er ikke i grensebeskrivelsen for tomten gitt avstander til 

midten av veien. 

 

Jordskifteretten mener, ut fra beskrivelsen sitert over, at tomtegrensene er klart beskrevet. 

Hele beskrivelsen i sitatet over går fra punkt til punkt og sier ingenting om at grensen går ut i 

veien. Tvert om – det er beskrevet at tomten grenser til regulert gate og til gatekryss. Alt dette 

tyder på at tomten ikke eier areal ut i veien. 

 

Det som gjør at man kan misforstå eller begynne å tvile på hva som er riktig, er at det er 

oppgitt et samlet areal som inneholder andel veigrunn. Dette vises både i målebrevet og på 

målebrevskartet. Dessuten viser kartet til at avstanden fra tomtegrensen til midt vei skal være 

3,5 meter. Totalarealet er også oppgitt ved tinglysingen av tomten. 

 

Retten mener videre at kommunens argument om at kostnader til andel veigrunn skal være 

med på å dekke anleggskostnadene til veibygging, virker fornuftig. I dag er det vanlig at 

kostnader til vei, vann og avløp legges inn i tomteprisen ved salget. Ved bortfeste er det ikke 

like lett å trekke inn slike engangskostnader. Derfor trengte man å få inn ekstra med midler til 

å bygge vei. 

 

Kathrine Mørk Harstad og Kristian Mørk Harstad har vist til erklæringen fra grunneieren 

Helge Kjølberg, datert 17.04.1976, dok.  92. Her står det: 

«Jeg vil med dette erklære min godkjennelse av veien’s standard, tilhørende tomt 

gr.nr. 9, b.nr. 3.» 
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Etter rettens syn viser denne erklæringen til veien som ligger på eiendommen gnr. 9/3, og ikke 

at den ligger på en tomt bortfestet fra gnr. 9/3. Ingenting viser til festenummer 290 i denne 

erklæringen. Retten mener derfor at setningen betyr at Helge Kjølberg godkjenner standarden 

på veien som er anlagt på hans eiendom. Ordet tomt brukes også på store eiendommer. 

 

Harstad har videre prosedert på forskjellen mellom uttrykket andel veigrunn og andel 

offentlig veigrunn. Jordskifteretten mener her at det skal stå offentlig eller kommunal når det 

er en regulering som er utarbeidet av og eies av det offentlige. I denne saken er festenummer 

290 skilt ut fra den private eiendommen gnr. 9/3, nåværende gnr. 609/3. Da eies de 

gjenværende arealene av den private eiendommen, og det er ikke riktig å kalle disse 

offentlige. Veien var privateid, men kanskje kommunalt vedlikeholdt, fram til kommunen 

overtok eiendomsretten noen år senere. 

 

Jordskifteretten har dermed kommet til slik 

 

Slutning 

1. Grensene for gnr. 609/230 er i henhold til målebrevet. 

2. Fredrikstad kommune eier andelen veigrunn nevnt i målebrev for gnr. 609/230. 

 

    

Grensene for gnr. 609/230, fastsatt i rettsforlik datert 12.10.2017 og dom datert i dag, 

beskrives i jordskifteavgjørelse i forbindelse med avslutning av hele saken. 

 

 

 

 

 Per Kristian Riseng  

 Jordskiftedommer  

 


