
Rettighetsregistre der registrering eller manglende registrering av 

privatrettslige forhold har legitimasjons- eller notoritetsvirkninger  

 De fleste registrene registrer eiendomsrettsliknede rettigheter og kan gi grunnlag for 

ekstinksjon, men Foretaksregisteret, Enhetsregisteret og Stiftelsesregisteret registrerer bare 

avtaler og disposisjonsretter (f.eks. styreverv). 

 Mange registre kan ha rettslig betydning uten at de har legitimasjons- eller notoritetsvirkninger. 

 Jeg (Erik Røsæg) har merket av de registrene jeg regner som realregistre, jfr. pantel. 

§ 1-1 og tvl. § 34-4(4). Siden registrene stort sett ikke føres på papir, gir imidlertid 

definisjonen i panteloven liten mening. Viktigere er det om man generelt kan 

registrere alle typer rettigheter eller om registeret bare tillater føring av visse, 

spesifiserte rettigheter (numerus clausus). Dette er derfor avmerket i en egen 

kolonne. 

 Jeg har ikke tatt med rettighetsregistreringer i utenlandske registre, heller ikke om de skal 

anerkjennes i Norge, med mindre registreringen er gjort til en del av norsk intern rett. 
 

Registerfører Konstituering Real-
register 

Bare spesifiserte 
rettigheter kan 
registreres 

Statens kartverk, 
Hønefoss og Ullensvang 

Grunnboka inkl. borettslagsandeler x  

Kraftledningsregisteret x  

Fiskeridirektoratet, 
Bergen 

Akvakulturregisteret x  

Oljedirektoratet, 
Stavanger 

Petroleumsregisteret x  

Sjøfartsdirektoratet, 
Bergen 

Norsk ordinært skipsregister x  

Norsk internasjonalt skipsregister x  

Skipsbyggingsregisteret x  

Luftfartstilsynet, Bodø Norges luftfartøyregister x  

International Registry of 
Mobile Assets, Dublin 

International Registry of Mobile Assets x  

Olje- og 
energidepartementet, 
Oslo 

Havbunnsmineralregisteret x  

Statnett, Oslo Elsertifikatregisteret   

Euronext Securities, 
Oslo 

Verdipapirsentralen   

Brønnøysundregistrene, 
Brønnøysund 

Løsøreregisteret inkl. motorvognregisteret1  x 

Foretaksregisteret  x 

Enhetsregisteret  x 

Ektepaktregisteret  x 
Lotteri- og 
stiftelsestilsynet, Førde 

Stiftelsesregisteret  x 

Patentstyret, Oslo Patentregisteret  x 

Patentstyrets særskilte register over 
europeiske 
patentsøknader 

 x 

Varemerkeregisteret  x 

Designregisteret  x 

Plantesortsnemnda, Ski Plantesortsregisteret  x 

Føres separat av hver 
enkelt assurandør (som 
debitor cessus) 

Livsforsikringsregisteret  x 

s 

                                                           
1 Registrering av heftelser på motorvogner i Løsøreregisteret må ikke forveksles med registrering av motorvognen (tildeling av 
kjennemerker) i Kjøretøyregisteret. 
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