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De passive sameierne 
tapte ankesaken i 
Høyesterett – hytta 
eies dermed nå bare av 
én part.
ØYSTEIN BJERKELAND
oystein.bjerkeland@r-b.no

MOLDE: Kampen om hytta på 
Bolsøya, som ble arvet av fire like-
verdige familiemedlemmer i 
1939, er nå avgjort. Etter fem år 
med diskusjoner og totalt tre 
rettssaker, har Høyesterett 
konkludert.

– Svært gledelig. Familie-
greina som aleine har pusset opp 
og brukt hytta de siste 25 åra, eier 
den. De øvrige familiegreinene 
har skuslet bort muligheten for å 
eie og bruke den – og får heller 
ikke høste verdier av et eventuelt 
salg.

– Dette var et svært gledelig 
resultat, sier advokat Erik Wold, 
som representerte de aktive 
brukerne av hytta.

Sameielova. Stridens kjerne var 
hvor lenge sameiere kan la være 
å forholde seg til det de eier, uten 
at de mister rettighetene sine.

Når bare den ene familiegreina 
har restaurert hytta fra å være ei 
falleferdig rønne til å bli beboelig, 
samtidig som de har betalt alt 
som er av kostnader knyttet til 
den – og har vært aleine om å 
bruke den i over 20 år, så vil 
mange mene de er den 
«moralske» rettmessige eieren.

Ifølge sameielova kan imid-
lertid opphør av et sameie bare 
skje hvis partene er enige om det. 
Og det var ikke tilfelle i denne 
saka.

Derfor gikk saka helt til Høyes-
terett.

Viktige prinsipp. – Jeg 
oppfatter dette som en prinsipielt 
avklarende sak, der det sies noe 
om terskelen for at man kan 
miste rettighetene ved passivitet 

og hvilke moment som skal vekt-
legges i de vurderingene. Det er 
flere advokater fra rundt om i 
Norge som har tatt kontakt med 
meg vedrørende denne saka fordi 
de jobber med liknende saker, 
forteller Wold til Romsdals 
Budstikke.

Etter at Romsdal tingrett og 
Frostating lagmannsrett hadde 
kommet til hver sine konklu-
sjoner i striden, var det opp til 
Høyesterett å ta den endelige 

avgjørelsen. Her endte det med 
3–2 i favør den aktive brukeren av 
hytta, noe som tyder på at heller 
ikke for Norges høgeste rettsin-
stans var dette en enkel sak.

– Nei, dette var ikke en opplagt 
sak, så vi ventet på dommen med 
stor interesse. Det har vært en del 
tidligere avgjørelser fra Høyeste-
rett som går på liknende proble-
matikk, men det har ikke vært en 
avklart rettstilstand på dette 
området, sier Wold.

– Viktig avklaring
Familiekrangel om hytte på Bolsøya er nå avgjort i Høyesterett

Vant fram: Advokat Erik Wold representerte familiegreina som har berget og brukt hytta på Bolsøya. Høyesterett konkluderte 
med bortfall av sameieretter på ulovfestet grunnlag, dermed mister familiegreinene som har vært passive eierskapet i hytta. 
Bildet er tatt tidligere.  FOTO: ERIK BIRKELAND

14 ROMSDALS BUDSTIKKE        Torsdag 8. oktober 2015NYHETER

En krangel om ei 
sameiehytte må 
avgjøres av Høyeste-
rett. Tingretten og 
lagmannsretten  
kom til hver sin 
konklusjon.

ØYSTEIN BJERKELAND
oystein.bjerkeland@r-b.no

MOLDE: Hytta på Bolsøya har 
splittet familien i to. Torsdag 
avgjør landets øverste domstol 
hvem som egentlig eier den.

Prinsipp. Krangelen om hytta, 
som ble arvet av fire personer i 
samme familie tilbake i 1939, 
handler om viktige prinsipp i 
Sameieloven. Dommen vil skape 
presedens for mange tilsvarende 
konflikter rundt om i landet.

Saka var først oppe i Romsdal 
tingrett i 2014. Saka ble anket til 
Frostating lagmannsrett, som 
tidligere i år endte med en annen 
konklusjon. Nå skal Høyesterett 
ta den endelige avgjørelsen.

– Dette er et prinsipielt 
spørsmål om langvarig passivitet 
og hvilken betydning det skal få 
for eiendomsrett. Vi mener at 
lagmannsretten har en korrekt 
avgjørelse og vår påstand for 
Høyesterett er at anken forkastes. 
Ut over dét ønsker jeg ikke å si så 
mye siden saka nå står for Høyes-
terett, sier Erik Wold, advokat for 
parten som vant fram i lagmanns-
retten i januar.

Forfalt. Den enkle tømmerhytta 
på Bolsøya ble altså arvet av fire 
familiemedlemmer i 1939. De fire 
sameierne hadde like store deler 
av hytta – de hadde hvert sitt 
soverom med hver sin nøkkel – 
for øvrig brukte de inne- og utea-
realet i fellesskap.

Etter nye generasjoner og flere 
arvefall, har det blitt flere 
sameiere, men i realiteten er det 
fortsatt de fire opprinnelige 
sameiernes andeler som består.
Hytta ble mye brukt, både under 
krigen og gjennom 50- og 
60-tallet. 

Men etter hvert dabbet inter-
essen for hytta av. Den ble stadig 
mindre brukt. Hytta, som hadde 
vært enkel helt fra starten av, sto 
og forfalt. Flere av sameierne fikk 

andre fritidsboliger og mistet 
interessen for den gamle hytta.

På 80-tallet var tilstanden så 
elendig at den enten måtte rives 
eller renoveres fra bunnen av. 
Hytta, som hadde hull i vegger, 
dører og vinduer, kunne ikke 
brukes.

Ble pusset opp. En av de fire 
andelseierne tok tak – han ville 
ruste opp hytta. Noe han også 
gjorde gjennom nesten 20 år. En 
annen andelseier har seinere 
overdratt sin andel til ham mot at 
det ble satt opp et anneks på eien-
dommen – et bygg som bare de 
disponerer.

Representantene fra de to siste 
andelseierne viste ingen interesse 
for prosjektet. Ingen av dem har 
deltatt i renoveringa, verken 
økonomisk eller praktisk. Flere 
av dem har ikke vært på stedet på 
30–50 år.

Den aktive parten har etter en 
takstmanns vurdering tilført 
hytta en verdi på 1,2 millioner 
kroner.

Ble ikke enige. De nye arvin-
gene etter de passive eierne tok 
for fem år siden initiativ til å 
oppløse sameiet ved at familien 
som hadde rustet opp og som 
også var aleine om å bruke hytta, 
kjøpte dem ut. Men de ble ikke 
enige om prisen.

Dermed krevde de tvangssalg 
av både eiendommen og hytta. I 
Romsdal tingrett vant de fram 
med sitt syn. Men saka ble anket.

Lagmannsrettens dom. 
Lagmannsretten mente at han 
som hadde satt i gang opprus-
tingen, og som dermed var den 
aktive part, burde fått klarhet i 
forholdet til de øvrige i sameiet 
før bergingsaksjonen startet. 

Enten ved en skriftlig avtale eller 
ved at det ble tatt initiativ til at 
sameiet opphørte.

«Han kan kritiseres for ikke å 
ha brakt forholdene i orden. På 
den annen side legger lagmanns-
retten vekt på at den manglende 
reaksjon fra de sentrale samei-
erne på den tida, synes å under-
bygge at disse hadde oppgitt sine 
interesser i den forfalne 
bygningen til fordel for NN», 
heter det i dommen.

Og videre: «Det ville, slik 
lagmannsretten ser det, være 
direkte urimelig om de som ikke 
har deltatt i verdiskapningen skal 
høste ... av de verdier som NN har 
skapt.»

– Er feil. Advokat Hallgrim 
Fagervold representerer partene 
som har anket til Høyesterett. 
Han er på reisefot når Romsdals 
Budstikke snakker med ham, og 

han blir derfor litt knapp i 
kommentarene.

– Vi mener at lagmannsrettens 
dom er feil, derfor er saka anket.

– Hva er grunnen til at en slik 
krangel kan gå hele vegen opp 
til Høyesterett?

– Jeg kan ikke gå inn på detal-
jene her. På generelt grunnlag 
kan jeg si at Høyesterett pleier å 
slippe inn saker de mener har 
betydning av prinsipiell 
karakter.

Eiendommen. Både partene og 
lagmannsretten er imidlertid 
enige om at tomta fortsatt må 
anses som felleseie og følge den 
opprinnelige fordelingsbrøken.
En takstmann har vurdert dagens 
verdi på eiendommen og de to 
byggene til 2,5-3 millioner kroner. 
Verdien på tomta vil kunne være 
på rundt 650.000 kroner, mener 
takstmannen.

Går til Høyesterett
Hytte på Bolsøya har ført til familiekrangel og tre rettssaker

Viktig prinsipp: Saka omhandler prinsipielle spørsmål om 
langvarig passivitet og hvilken betydning det skal få for 
eiendomsrett, sier advokat Erik Wold, som representerer 
familieparten som vant fram i Frostating lagmannsrett.  
 FOTO: ERIK BIRKELAND

Uenig: Saka ble anket til Høyesterett fordi dommen i 
lagmannsretten var feil, sier advokat Hallgrim Fagervold. 
som representerer den ankende parten.  
 FOTO: MIRIAM SKEIDE BRANDSTAD

En ung mann fra Fræna 
må sone i fengsel etter 
råkjøring.

ØYSTEIN BJERKELAND
oystein.bjerkeland@r-b.no

FRÆNA: Romsdal tingrett har 
dømt en mann i slutten av 
tenårene til 21 dagers 
fengsel etter å ha kjørt langt 

over fartsgrensa på 
Østlandet i sommer.

Det var i slutten av juni 
han og en kamerat kjørte i 
siktedes bil fra Fræna til 
Østlandet. Da han nærmet 
seg Jessheim, på motorvegen, 
var han svært hard på gassen. 
I 110-sona kjørte han forbi en 
kontroll – farta ble målt til 
hele 207 kilometer i timen.

Han ble følgelig stoppet av 
politiet og måtte i slutten av 
september møte i Romsdal 
tingrett for råkjøringen.

I tillegg til fengsels-
straffen på 21 dager, mister 
han førerretten for motor-
vogn i 30 måneder. Han må 
avlegge ny førerprøve for å 
få sertifikatet tilbake etter 
dette.

Kjørte i 207 kilometer i timen
GJEMNES: Freifjordtunnelen ble i 14.15-tida 
onsdag stengt etter melding om oljerøyk fra 
lastebil. Det var store mengder røyk som 
veltet ut av tunnelen, og mange trodde det 
var brann. Like etter at tunnelen ble åpnet 
igjen skjedde det et trafikkuhell inne i 
tunnelen. Politiet forteller at årsaka tikke 
var oljesøl – men dårlig sikt grunnet 
røyken. – En person ble sendt til sjukehus 
for sjekk – tilsynelatende uskadd, sa  Jarl 
Aspen i Nordmøre og Romsdal politidistrikt. 

Bil veltet i røykfylt tunnel

Stengt: Røyen veltet ut. 
 FOTO: OLE MAGNOR CLAUSEN-BEKKEN

Romsdals Budstikke  8. 
oktober 2015.


