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GENERASJONSSKIFTE
NORMALSITUASJONEN

 Aksjeselskap bygget kraftverket, driver det og leier fallrettighetene og andre nødvendige rettigheter 
fra grunneierne,

 Ofte er grunneierne aksjonærer i aksjeselskapet.
 Ofte er grunneierne ikke aksjonærer
 Fornuftig ordning at selskapet leier fallrettighetene

GENERASJONSSKIFTE

 Fallrettighetene/falleieavtalen og/eller eierandelene i selskapet (aksjene) overdras fra gammel eier til 
ny eier

LITT OM DET JEG SKAL SI

 Først: Overdragelse av aksjer i småkraftselskapet

 Deretter: Overdragelse av fallrettighetene/falleieavtalen



OVERDRAGELSE AV AKSJER I SMÅKRAFTSELSKAPET
 Overdragelse av aksjer:  Reguleres av aksjeloven, selskapets vedtekter og evt. aksjonæravtale

 Vedtektene utfyller eller endrer det som ellers følger direkte av aksjeloven
 Utgangspunkt etter aksjeloven: Aksjer er fritt omsettelige.

 Vedtektene kan endres med 2/3 flertall på generalforsamlingen, hvis ikke annet følger av vedtektene
 Kan være omsetningsbegrensninger i vedtektene
 Andre kan ha forkjøpsrett ved overgang av aksjer.  Øvrige aksjonærer eller andre: aksjeloven § 4-19.
 Forkjøpsretten i aksjeloven gjelder ikke hvis erverver er nærstående eller nær sletning

 Aksjonæravtale er avtale mellom aksjonærene.  
 «Alt» kan avtales.
 Aksjonærene må nøye vurdere hva som skal stå i en aksjonæravtale
 Tenk langsiktig.

 Aksjonæravtale kan bare endres ved enstemmighet, hvis ikke avtalen selv sier noe annet.
 Av og til strenge begrensninger i hvem som kan være aksjonær, f.eks. bare fallrettseiere. 
 Avtalelovens § 36 om endring av avtalen ved urimelighet kan komme til anvendelse.
 Forhandle om endringer

SJEKK ALLTID AKSJELOVEN, VEDTEKTENE OG EVT. AKSJONÆRAVTALE FØR DU SETTER I 
GANG MED GENERASJONSSKIFTE!!!



HVA ER EN FALLRETTIGHET
 Fast eiendom: Et avgrenset areal av jordoverflaten
 Vannressurslovens § 13: 

«Vassdrag tilhører eieren av den grunn det dekker, 
hvis ikke annet følger av særskilt rettsgrunnlag»

 Særskilt rettsgrunnlag? F.eks. avtaler, salg, hevd
 Hvis vassdraget ligger i sameie gjelder sameieloven
 Bruksordning etter jordskifteloven: Jordskifteretten oppretter 

falleierlag som får rett til å leie ut de samlede fallrettighetene til 
grunneierne i et vassdrag

 Eierne på hver side av et vassdrag har lik rett til utnytting av 
vannkraften hvis ikke annet følger av særskilt rettsgrunnlag



HVA ER EN FALLRETTIGHET 
 SERVITUTT: «SÆRRETT OVER FRAMAND EIGEDOM TIL EINSKILDE 

SLAG BRUK ELLER ANNA UTNYTTINGSRÅDEVELDE»

 Fallretter er servitutter

 Reguleres av servituttloven

 Høyesterett i Jørpelanddommen (Rt. 2011 s. 1393):

«En fallrettighet er retten til å utnytte kombinasjonen av vannføringen 
og høydemeterne i et vassdrag til kraftproduksjon.»

 Bare et utgangspunkt. 



FALLEIEAVTALEN
 Falleieavtalen inngås mellom småkraftselskapet og falleierne. De rettighetene og forpliktelsene 

selskapet har overfor grunneierne finnes i falleieavtalen

 Omfatter også andre servitutter enn bare fallrettighetene, f.eks. bruk av veier, massetak, rørgate, dam 
mv. Disse vil alltid hvile på de berørte eiendommene.

 Falleieavtalen må leses og fortolkes for å finne frem til hva som gjelder ved generasjonsskifte

 Servituttlovens § 9:  servitutthaveren (selskapet) kan overdra eller leie bort hele eller deler av retten 
til hvem han vil, så lenge dette ikke fører til øke i ulempene for grunneieren.

 Ved overdragelse av servitutter har grunneieren i utgangspunktet forkjøpsrett 

 Servituttloven er fravikelig. det som er avtalt går foran loven

 Falleieavtaler har normalt bestemmelser som fraviker lovens bestemmelser

 Konklusjon: Det som står i falleieavtalen gjelder foran det som står i loven



FALLEIEAVTALEN
 Hvis det ikke er gitt konsesjon: stifting av bruksrettigheter (dvs. inngåelse av 

falleieavtale) for mer enn 10 år krever samtykke fra kommunen etter jordloven

 Hvis det er gitt konsesjon: samtykke etter jordloven ikke nødvendig

 Men nødvendig med tillatelse fra kommunen etter konsesjonsloven

 Konsesjonsloven skal sikre at det oppnås slike eier- og bruksforhold som er mest gavnlig
for samfunnet

 Samlet skjønnsmessig vurdering

 Normalt uproblematisk

 Kommuner generelt positive til utleie av fall, men ikke til salg (varierer)

 Salg av fallrettigheter kan økonomisk sammenlignes med salg av skogteig



OVERDRAGELSE AV FALLEIEAVTALEN
 Hvis selskapet vil overdra falleieavtalen: ny runde med kommunale samtykker

 Hvis grunneier vil overdra falleieavtalen, f.eks. ved generasjonsskifte:

 Ofte regulert i falleieavtalen.  Da er det avtalen som gjelder.

 Ved overdragelse av eiendommen følger falleieavtalen med som en heftelse på eiendommen (er 
normalt tinglyst)

 Innebærer at den nye grunneieren (barn, andre familiemedlemmer eller andre) vil få falleien fra 
selskapet for fremtiden

 Innebærer dermed også at eiendommen får en større verdi enn den ellers ville hatt (uten 
fallrettighetene/falleieavtalen)

 Skaper ofte store problemer ved overgang til etterkommere 

 Kan ble veldig dyrt å overta bruket/eiendommen hvis andre arvinger skal få like store verdier.



OVERDRAGELSE AV FALLEIEAVTALEN
 Kan være ønskelig å overføre verdien av leieavtalen til flere, f. eks. både til den som skal overta bruket 

og de andre barna.

 Kan det inngås avtale med selskapet om fordeling av leien også til andre enn den nye grunneieren?

 Ja.  Avtalefrihet. Men den avtalte fordelingen må sikres i hele leieperioden.

 Uansett vil grunneieren være utleier. Andre har ikke noe å leie ut.

 Skattemessige konsekvenser må alltid sjekkes.

 Salg av de utleide fallrettighetene til leietaker (selskapet)?

 Da får man kontantbeløp som kan fordeles, men eiendommen mister
leieinntektene for all fremtid, og også eiendomsretten til fallene

 Krever samtykke fra kommunen



OVERDRAGELSE AV FALLEIEAVTALEN

 Selge fallrettighetene til etterkommerne med påhefte av selskapets leierett?

- Avhenger av hva som står i leieavtalen
- Krever nye offentlige tillatelser etter konsesjonsloven
- Skattemessige problemstillinger

 Hva hvis fallrettighetene er leid ut av falleierlag opprettet av jordskifteretten
 Da er det falleierlaget som disponerer fallrettighetene
 Leien utbetales til laget som fordeler leien blant grunneierne
 Den enkelte grunneier kan ikke selge eller leie ut sine fallrettigheter
 Ved generasjonsskifte på eiendommen vil verdien av fallrettighetene/falleien

inngå i taksten
 Kan inngå privatrettslige avtaler (familieavtaler) mellom grunneier og andre 

arvinger om fordeling av leieinntektene, for eksempel. 
 Skattemessige forhold/konsekvenser må alltid sjekkes grundig!! 


