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Oversikt over rettigheter til fast eiendom omhandler privatrettslige regler om fast eiendom. Boken innledes
med en fremstilling av eiendomsretten som begrep.
Deretter presenteres viktige regler om eiendomsgrenser og rettighetsforhold til fast eiendom, herunder
bestemmelser om tinglysing, hevd, sameie, naborett, servitutter, tomtefeste, allemannsrett og allmenningsrett.
Avslutningsvis kommenteres forholdet mellom privat råderett og offentlig regulering.
Forfatteren presenterer de aktuelle rettskildene, og teksten er rikt illustrert med rettsavgjørelser.
Boken retter seg mot studenter og rettsutøvere med behov for raske oppslag og kommentarer om
rettsområdene som presenteres. For studenter er boken særlig egnet som støtte ved repetisjon av pensum i
emnet fast eiendoms rettsforhold. Boken er nyttig for enhver som eier hus, hytte, gård eller grunn.
Tingsrett er læren om rettigheter til ting og fast eiendom. Det har vært vanlig å sondre mellom rettigheter til
fast eiendom og rettigheter til løsøre (ting). Standard kontraktsvilkår og formularer fra Norsk Standard. Bygg
og anleggskontrakter, her kalt entreprisekontrakter, regulerer partenes rettigheter og plikter i. Hvis avdøde

etterlater seg forretningsvirksomhet med driftssted utenfor Norge, eller fast eiendom utenfor Norge, skal
arveavgift betales til landet der. Veileder: Kjøp og salg av eiendom- Kjøp og salg av landbrukseiendom kan by
på en rekke praktiske problemstillinger som kan være vanskelige å få oversikt over. Veiretter og tilstøtende
rettigheter. Veiretter og andre eiendomsretter er ofte årsaken til konflikter i naboforhold. Denne artikkelen har
som formål å gi en. Nye eiendommer blir til. En ny eiendom blir til når noen vil skille ut en tomt fra en eller
flere eiendommer, slik at den kan selges, gis bort eller festes bort separat. Eiendomsadvokater: Våre advokater
hjelper deg! Eiendomsadvokater.no er en viktig internettportal for alle som har befatning med fast eiendom,
enten det er i. Klage over avgjørelse i retten til en høyere rettsinstans. For eksempel fra tingrett til
lagmannsrett. Sykefravær i arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven har ingen uttrykkelige bestemmelser om rett
til fravær ved egen sykdom. At sykrefavær er en legitim. Som nevnt vil en servitutt som ikke er tidsbegrenset
eller personlig, i utgangspunktet være evigvarende. ”En tinglig rett bortfaller aldri ved at den berettigede.

