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Fakta om Hamar 

 
Nye Hamar er grunnlagt i 1849 

Strekker seg fra Ilseng i sør til Raufjellet i nord. (Strekker seg lengre nord en Lillehammer) 

Arealet er 351 km² hvor 64% eies av Vang Almenning. Nesten 10% av Hamar er snaufjell. 

Laveste punkt er Mjøsa og høyeste punkt er ca 925 moh. 

 

Innbyggertallet er ca 30 000 

 

Hamar har ca 10 000 eiendommer hvor 400 er registrert i Matrikkelen, men ikke i kartet. 

 

 

 Jan Ola Pedersen, Landmåler Hamar kommune 



  

 

STATUS UMATRIKULERT 

 GRUNN i HAMAR 

Rødt er 0/0-eiendommer 



  

 

STATUS UMATRIKULERT 

 GRUNN i HAMAR 

• Vi har fortsatt mange 0/0-eiendommer, men har begynt å se på 

hvordan vi bli kvitt dem. 

•Utsatte Matrikuleringen i flere år og plutselig var 3-årsfristen ute. 

• Har matrikulert det meste av den opprinnelige delen av Hamar. 

• Har begynt å se på hva som faktisk er matrikulert, men ikke er     

registrert i kartdelen. 

• Utenfor den gamle bygrensa kan vi hekte gnr/bnr på de fleste av 

eiendommene. 

• Vi har fått saker der vi må foreta Matrikulering. 

• Vi har sett på en løype for Matrikulering av veggrunn. 

• Ressurskrevende og vi har ikke satt noen mål om når alt skal 

være matrikulert. 

 

  

 

 



  

 

Hamars historie 

 

  

 

 

•Hamar (Åker gård) har vært et maktsentrum 

fra 400-tallet. 

 

•I 1152 ble Bispesete opprettet rundt 

Domkirken og Hamar Kaupangen. I 400 år 

var Hamar en av landets 4-5 sentrale byer 

pga bispesete og religiøst senter. 

 

•I 1567 ble Domkirken ødelagt av svenskene 

 

•I 1587 ble markedet stengt etter kongelig 

forordning, etter press fra Oslo som følte 

konkurransen. Hamar mistet bystatus og 

området ble overtatt av Storhamar gård. 

 

•I 1849 ble kjøpstaden Hamar opprettet 

etterKongelig resolusjon. Ca 400 mål jord ble 

tatt fra Storhamar og Holset gård 

 

Vang 



  

 

Hamars historie 

 

  

 

 

Hamars grense ble utvidet i 1878. 

 

I 1946 fikk byen Hamar store arealer fra 

Furnes og Vang kommune. 

 

I 1947 fikk Hamar ytterligere arealer fra 

Furnes. 

 

I 1965 ble grensen for Hamar trekt enda 

lengre nordover. 

 

I 1992 fikk Hamar kommune den form den 

har i dag. Hamar ble slått sammen med Vang 

kommune og fikk i tillegg arealer fra 

Ringsaker kommune. 

 

 



  

 

Matrikulering i Sentrum 

 

  

 

 

Det ble tinglyst en avtale om tomteavstaaelse til kjøpstad i 

1849. 

 

I avtalen står det bla. At leietageren skal betale avgift for 

byggetomt og den gategrunn som støter til tomten (netto 

og bruttotomt). Videre står det at kommunen skal overta 

offentlige plasser når halvparten av tomtene rundt plassen 

var bebygd. 

 

Det ble reist sak om eiendomsretten til gatergrunnen for 

Sør-Hedmarks herredsrett i 1989. Hamar kommune vant 

fram, men saken ble anket til Eidsivating Lagmannsrett i 

1990. Resultatet ble at Hamar kommune ble tilkjent 

eiendomsretten for gategrunn og offentlige plasser. 

 

 

 

 



  

 

Matrikulering i Sentrum 

 

  

 

 

I etter kant av disse to rettsavgjørelsene henstiller 

Høyesterettsadvokat Utgård Hamar kommune om å skaffe 

seg hjemmel til gategrunn i den opprinnelige bykjerne.  

 

Kommunen hadde eiendomsrett men ikke hjemmel. 

 

Det tok 20 år før kommunen fikk Matrikulert gategrunnen i 

bykjernen! 

 

 

 

 



  

 

Matrikulering i Sentrum 

 

  

 

 

Hvilke områder skal matrikuleres? 

Vi endte opp med 6 parseller. 

 

Må alle naboer tilskrives? 

MF § 10 annet ledd gir åpning for enkel varsling. 

§ 10 Retting, endring eller tilføying av 

opplysninger i matrikkelen mv. 
(1) Føring i matrikkelen som innebærer retting, endring eller 

tilføying av opplysninger, herunder sletting av matrikkelenhet, skal 

dokumenteres og arkiveres.  

(2) Registrert eier og registrert fester skal underrettes om 

føringer som gjelder en matrikkelenhet. Hvis føringen gjelder et stort antall 

enheter, kan underrettingen skje gjennom annonse i lokalavis eller 

kommunalt informasjonsorgan. 



  

 

Matrikulering i Sentrum 

 

  

 

 

Matrikuleringen i Hamar sentrum ble kunngjort I 

Hamar arbeiderblad og Hamar Dagblad i tillegg Til 

egen hjemmeside. 

 

Kunngjøringen bestod av tekst og kart.  

Vi laget et forslag til tekst som ble omskrevet av våre 

kommunikasjonsrådgivere. 

 

Det ble gitt en merknadsfrist på 3 uker, men det Kom 

ingen merknader. 

 

De 6 parsellene ble Matrikulert med Hamar 

kommune som aktuell eier, men ikke tinglyst. 

D:/Jobb/Registrering og tildeling av gnr.docx
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Matrikulering i sentrum 

 

  

 

 ML § 24 fjerde og femte ledd sier at i saker som 

Gjelder grunn til offentlig veg eller jernbane, skal 

tinglysing skje bare når det er krevd særskilt. Dette 

gjelder også matrikulering av umatrikulert 

Grunneiendom og festegrunn. 



  

 

Hva er Matrikulert 

 

  

 

 

 

 

 

 

I prinsippet skal alt areal utenfor Hamar sin opprinnelige 

Bygrense fra 1849 være matrikulert. 

 

Vi har likevel mange 0/0-eiendommer (Gule) 

 

 

Hvem eier fyllinger i Mjøsa? 



  

 

Hva er Matrikulert 

 

  

 

 

Noe vegareal er fradelt og har gnr/bnr 

Kommunen har kjøpt større Arealer som er lagt ut til tomter. 
Vegareal blir gjenværende del. 

 

Private har kjøpt gjenværende del, uten av vegareal er fradelt. Må 

vi fradele vegarealet? 

 

Alle tomtene rundt er fradelt fra en større gård og vegarealet ligger 

På gjenværende del. Må vi da foreta fradeling eller kan kommunen 

Påberope seg eiendomsrett og sikre seg hjemmel? 

 

Hvem eier gamle bygdeveger/Kongsveger? 



  

 

Hva er Matrikulert 

 

  

 

 

Vi har veger som er definert som kommunale. Grunneieren Hevder å 

eie grunnen, men ikke vegen. Hvordan får vi hjemmel til vegen? 

 

I delingsloven hadde vi en bestemmelse (§4-1) som ga kommunene 

Rett til å registrere veggrunn gjennom registreringsbrev. Vegvesenet 

Benyttet denne § til registrering av sin veggrunn på 80-tallet. 

 

Det ble laget en overgangsordning som gjaldt fram til 31. desember 

2012 hvor matrikulering av offentlig veg kunne gjøres på tilsvarende 

måte som etter delingsloven, med utlysing i lokalaviser og Norsk  

Lysningsblad. 

 

Matrikkelloven krever at eiendomsretten dokumenteres gjennom avtale 

eller annet rettsgrunnlag. Loven krever også at det Gjennomføres 

Oppmålingsforretning før vegarealet blir Matrikulert.  

 

 

 

 



  

 

Rekvirert Matrikulering 

 

  

 

 

 

 

 

 

Hamar kommune har nå fått saker der parter krever Matrikulering av veggrunn og andre offentlige 

arealer. 

 

•Det skulle bygges et parkeringshus under et gammelt torg som ikke var Matrikulert. Får ikke lagt 

inn bygg i Matrikkelen på umatrikulert grunn. 

 

• Andre enheter i kommunen har krevd matrikulering av veggrunn av ulike årsaker. 



  

 

Løpet videre i Hamar 

 

  

 

 

 

 

 

 

•Gjøre ferdig Matrikulering innenfor den opprinnelige bygrensen 

•Gå gjennom 0/0-eiendommen i gamle Vang (Før 1992). Der kan nesten all ”umatrikulert” grunn 

knyttes til en eiendom. Unntak er kommunale bygdeveger. Det er rettet og utarbeidet manus i 

største delen av dette området.  

•Det finnes trolig Gnr/bnr på de arealene som er fradelt til kommuneutvidelse i 1878, 1946, 1947 

og 1965. Unntaket er gamle bygdeveger.  

•Vi må foreta fradelinger der det er nødvendig. Dvs der gjenværende del omfatter både veigrunn 

og grunn som benyttes til andre formål.  

•Vi må hevde hjemmel til/fradele veggrunn der store gårdseiendommer fortsatt har hjemmel. 

•Vi må kreve hjemmel til grunnen under gamle bygdeveger som er kommunale i dag. Dette 

gjelder også nedlagte veger som ikke er matrikulerte. 

•Vi må få klarlagt hvem som eier grunnen i Mjøsa. Dvs fyllinger og strandlinje. 

 

Når vi er ferdig med løpet ovenfor håper jeg at det meste i Hamar er Matrikulert.  

 



  

 

Forslag til løype 

 

  

 

 

 

 

 

 

•Kommunene må erklære og bevise eiendomsretten ML §13. MF § 31 gir åpning for at 

eiendomsretten til offentlig veg og jernbane kan dokumenteres med egenerklæring.  

•Lage et godt kart som tydelig viser hva som skal matrikuleres. 

•Hvis det er mindre arealer med få parter, må alle partene varsles med kart på forhånd. Varslet 

inneholder kart som viser arealet, en beskrivelse av hva matrikulering innebærer og klagefrist. 

•Etter Matrikulering skal alle partene få tilsendt underretning om at Matrikuleringen er utført. 

•Hvis arealet berører mange parter kan MF §10 2. ledd benyttes. Underretning med merknadsfrist 

annonseres i lokalaviser og i kommunens informasjonskanaler. Underretningen må inneholde et 

godt kart og en lett forståelig beskrivelse av hva matrikuleringen innebærer. 

•Når klagefristen er utløpt blir veggrunnen ført inn i Matrikkelen.  

•Til føring i Matrikkelen benyttes kommando ”opprett ny grunneiendom fra teig der 

matrikkelnummer mangler (0/0)” 

•Oppgi aktuell eier. 

•Det er ikke tinglysningsplikt for areal til veg og jernbanegrunn.  



  

 

Til slutt 

 

  

 

 

 

 

 

 

Arbeidet med å matrikulere alle eiendommer i en kommune er tidkrevende og tar mye ressurser.  

Vi begynte derfor med det enkleste. 

 

Vi startet der vi hadde rettsgrunnlag og klare avgrensninger. Videre har vi begynt å registrere 

eiendommer i Matrikkelen der eiendomsretten er oversiktlig.  

 

Vi venter med de mest komplekse områdene til vi får ressurser til jobben. Her kan det komme 

hjelp fra andre som ønsker å avklare eiendomsforholdene. 

 

De største utfordringene får vi nok når vi skal matrikulerer de områdene som ble tillagt Hamar i 

1878. Her finnes det ikke mye lesbar dokumentasjon. 

 

Hver høst sier vi at til vinteren skal vi jobbe med matrikulering av gate/veggrunn i Hamar og heve 

kvaliteten på eiendomskartet.  

 

Men våren kommer alt for fort og vi er like langt, men neste vinter…… 

 

 



Takk for oppmerksomheten! 


