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Reglene om alders tids bruk er regler om hvordan man ved lang tids bruk av eiendom kan erverve en
tilsvarende rettighet. Dette forutsetter at man ikke hadde noen rettighet eller tillatelse til å utøve den aktuelle
bruken da man begynte å bruke eiendommen eller ressursen. Hovedvilkåret for alders tids bruk er at man har
brukt eiendommen eller ressursen sammenhengende og tilstrekkelig intensivt i aktsom god tro i lang tid.
Hvor lang tid som trengs, kan variere fra sak til sak.
Et utgangspunkt kan være at ca. 100 år er tilstrekkelig, uten at dette er noen absolutt regel. Boken gjør rede
for bakgrunnen for reglene og deres anvendelsesområde. I hoveddelen av boken analyseres de enkelte
vilkårene og sammenhengen mellom dem grundig. Virkningene av alders tids bruk vies også oppmerksomhet.
I boken sammenlignes og plasseres reglene om alders tids bruk i forhold til tilgrensende regler og
normforestillinger. Avhandlingen påviser også at nyere rettspraksis har tilpasset reglene om alders tids bruk til
samisk kultur og ressursutnyttelsesmønster på en måte som er mer i samsvar med samisk kultur og tenkemåte.
Forfatteren er førsteamanuensis dr. juris Gunnar Eriksen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø.
Boken er basert på hans doktorgradsavhandling.
Alders tids bruk, rettsregler om hvordan det gjennom lang tids bruk av eiendom kan etableres en rettighet til
eiendommen man opprinnelig ikke hadde. Vilkårene for rettserverv ved alders tids bruk er relativt like

vilkårene for hevd, men de er mindre presise. Også ved alders tids bruk stilles det krav om. Alders tids bruk og
hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder 469 gang – ikkje før det heile er ferdig og fullført».
13 I det følgende skal jeg Kjøp 'Alders tids bruk' av Gunnar Eriksen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har
følgende formater tilgjengelige: Innbundet 9788245005554 Alders tids bruk (eller festnet bruk) innebærer at
langvarig bruk kan gi bruksrett eller eierrett til eiendom. Regelen om alders tids bruk er å anse som
sedvanerett.
05.10.2001, Lnr.
5B/2001, nr. 340/1999 Grunneiere og rettighetshavere i Manndalen, under gnr. 29-35 i Kåfjord kommune
(advokat Christian B. Hjort mot Staten v. Alders tids bruk Eksperter: (Klikk på et navn for nærmere
beskrivelse) Hevd og alders tids bruk åpner for at den som har brukt et utmarksområde i tilstrekkelig lang tid,
kan erverve bruks- eller rettigheter til området. Forholdet mellom partsevne og rettsevne – særlig om forholdet
mellom partsevne etter tvisteloven § 2-1 (2) og rettsevne Alders_tids_bruk - Finn firmaer, adresser,
telefonnumre. Cookies hjelper oss å levere våre tjenester. Når du bruker våre tjenester så godtar du vår bruk
av.

