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InnholdInnhold  InnholdInnhold  

Temaer:Temaer:  

      

• Bakgrunn for matrikkelloven 

• Grunnbokens innhold 

• Matrikkelens innhold 

• Samspillet matrikkel/grunnbok 

• Nye muligheter i matrikkelloven 

• Nærmere om enkelte brukstilfeller 

 

 

 

 



Bakgrunnen for matrikkellovaBakgrunnen for matrikkellova  Bakgrunnen for matrikkellovaBakgrunnen for matrikkellova  

• Nødvendig med nasjonalt, ensartet eiendomsregister, 
med tilfredsstillende kvalitet 

 

• Det nasjonale eiendomsregisteret skal omfatte kart 

 

• Avklare hvilke objekter skal registreres som egne 
objekter i registeret 

 

• Avklare funksjonsfordeling mellom matrikkel og 
kommunale registre, samt matrikkel og grunnbok 

 



MatrikkellovaMatrikkellova  MatrikkellovaMatrikkellova  

• § 1 Lovens formål 

 

  ”Lova skal sikre tilgang til viktige 
eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta 
og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste 
eigedommar i landet, og at grenser og 
eigedomsforhold blir klarlagde.  

       Lova skal vidare sikre tilgang til eit felles geodetisk 
grunnlag, jf. kapittel 8.”  

 
 



MatrikkellovaMatrikkellova  MatrikkellovaMatrikkellova  

• § 4. Matrikkelen  
 

 ”Matrikkelen skal innehalde opplysningar om den enkelte 
matrikkeleininga som er nødvendig for planlegging, 
utbygging, bruk og vern av fast eigedom, under dette 
offisielle nemningar og opplysningar om den enkelte 
bygning, bustad og adresse. Matrikkelen skal vise 
grensene for matrikkeleiningane, under dette grenser for 
uteareal som inngår i eigarseksjon. 

  

       Matrikkelen skal innehalde opplysningar om pålegg 
som gjeld bruk av grunn eller bygningar på 
vedkommande matrikkeleining.”  



Matrikkellova Matrikkellova --  ansvaransvar  Matrikkellova Matrikkellova --  ansvaransvar  

• Kommunene 

• Lokal matrikkelmyndighet 

• Ansvar for oppmålingsforretninger, samt føring av 
matrikkelen 

 

 

• Fylkeskartkontorene, Statens kartverk 

• Veiledningsorgan ut mot kommunene 

 

 

 

 

 



Matrikkellova Matrikkellova --  ansvaransvar  Matrikkellova Matrikkellova --  ansvaransvar  

 

• Matrikkelavdelingen, Statens kartverk 

• Sentral matrikkelmyndighet 

• Overordnet ansvar for ordning, drift og forvaltning av 
matrikkelen, lage forskrifter 

 

• Tinglysingsdivisjonen, Statens kartverk 

• Sentral tinglysingsmyndighet 

• Ansvar for føring av grunnboken 

• Kontrollplikt vis a vis kommunene, påtale åpenbare 
feil 

 

 



Funksjonsdeling Funksjonsdeling   
Matrikkel Matrikkel --  GrunnbokGrunnbok  
Funksjonsdeling Funksjonsdeling   
Matrikkel Matrikkel --  GrunnbokGrunnbok  

NOU 1982:17 

 ”Alt vedrørende arealdisponering tas ut av grunnboken 
og legges til GAB.” 

 

NOU 1999:1 

 ”Grunnboken skal være et rent rettsvernregister som gir 
opplysninger om rettigheter og plikter knyttet til 
matrikkelenheten.” 

 

 ”Registrering i grunnbok bør bare benyttes når partene 
trenger rettsvern som oppnås ved tinglysing.” 

 

 Matrikkelen må dekke behovet for publisitet. 

 

 



Hvilke opplysninger finner vi Hvilke opplysninger finner vi 
i grunnboken?i grunnboken?  
Hvilke opplysninger finner vi Hvilke opplysninger finner vi 
i grunnboken?i grunnboken?  

• Grunnboken er et rettighetsregister. 

• Grunnboken skal ikke ha opplysninger om en eiendoms 
fysiske forhold, herunder areal og grenser. 

 

• Grunnboken er rubrisert slik: 

• Hjemmelsopplysninger 

• Pengeheftelser 

• Servitutter 

• Grunndata 

 



Hvilke opplysninger finner vi Hvilke opplysninger finner vi 
i grunnboken?i grunnboken?  
Hvilke opplysninger finner vi Hvilke opplysninger finner vi 
i grunnboken?i grunnboken?  

• Hjemmel:  

• Formelt registrert hjemmelshaver, ikke nødvendigvis den 
reelle eieren. 

 

• Pengeheftelser:  

• Pantedokument 

• Kjøpekontrakt 

• Føderåd 

• Leieavtale 

• Festekontrakt 

• Forkjøpsrett 

• Borett 

• Fredningsvedtak 



Hvilke opplysninger finner vi Hvilke opplysninger finner vi 
i grunnboken?i grunnboken?  
Hvilke opplysninger finner vi Hvilke opplysninger finner vi 
i grunnboken?i grunnboken?  

• Servitutter: 

• Veirett 

• Fiskerett 

• Jordskifte 

• Elektriske kraftledninger 

• Bryggeplass  

 

• Grunndata:  

• Opplysninger om når eiendommen er opprettet, fra 
hvilken eiendom er den opprettet. Opplysninger om det 
har skjedd fradeling, arealoverføring, seksjonering, 
sammenslåing, opprette realsameie/jordsameie 

 

 



Innhold i matrikkelenInnhold i matrikkelen  Innhold i matrikkelenInnhold i matrikkelen  

• Matrikkelen har opplysninger om: 

• Matrikkelenheter 

• Matrikkelnummer 

• Areal 

• Registrert eier/fester 

• Kulturminner 

• Forurensning i grunnen etc. 

 

• Bygninger 

• Bygningstype 

• Bygningsstatus 

• kontaktperson 



Innhold i matrikkelenInnhold i matrikkelen  Innhold i matrikkelenInnhold i matrikkelen  

• Bruksenheter i bygninger 

• Bruksenhetstype 

• Bruksareal 

• Antall rom 

 

 

• Adresser til matrikkelenheter 

• Valgkrets  

• skolekrets  

• kirkesokn 

 



Hvilke matrikkeldokumenter Hvilke matrikkeldokumenter 
skal tinglyses?skal tinglyses?  
Hvilke matrikkeldokumenter Hvilke matrikkeldokumenter 
skal tinglyses?skal tinglyses?  

• Hovedregel, matrikkellova § 24 første ledd 
 

• Kommunen sender melding til tinglysing av eget tiltak 
ved: 

 

• Oppretting av ny matrikkelenhet 

 

• Sammenslåing 

 

• Arealoverføring 

 

• Endring av eierseksjon 

  

 

 



Hvilke matrikkeldokumenter Hvilke matrikkeldokumenter 
kan tinglyses?kan tinglyses?  
Hvilke matrikkeldokumenter Hvilke matrikkeldokumenter 
kan tinglyses?kan tinglyses?  

• Unntak, matrikkellova § 24 fjerde og femte 
ledd: 

 

• Tinglysing må kreves særskilt ved:  

 

• Matrikulering av grunn til offentlig vei eller jernbane 

 

• Matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller 
festegrunn 

 

• Registrering av jordsameie 

 

 



MatrikkeldokumenterMatrikkeldokumenter  MatrikkeldokumenterMatrikkeldokumenter  

• Alt som skal tinglyses vedrørende oppretting, 
sammenslåing, sletting av matrikkelenhet, seksjonering 
osv. må være ført i matrikkelen før det kan tinglyses, 
jf. matrikkellova §24. 

 

• Tinglysingen vil motta melding til tinglysing, sammen 
med nødvendige vedlegg. 

 

• Matrikkelføringen er endelig  

 registrert i matrikkelen på  

 tinglysingstidspunktet. 

 

 

 



Hvordan opprette et Hvordan opprette et 
grunnboksblad?grunnboksblad?  
Hvordan opprette et Hvordan opprette et 
grunnboksblad?grunnboksblad?  

• Tinglyse ”Melding til tinglysing”, jf matrikkellova 
§ 24 

 



  OppmålingspliktOppmålingsplikt    OppmålingspliktOppmålingsplikt  

 

• Sperre i tinglysingsloven § 12a første punktum 

 

 

• § 12a.  

 Når det etter matrikkellova skal utføres 
oppmålingsforretning, kan dokument som gir 
grunnbokshjemmel til eiendoms- eller festerett, 
ikke tinglyses uten at melding til tinglysing om 
opprettelse av matrikkelenheten senest samtidig 
blir registrert i grunnboken. 

 

 

 

  



Matrikulering av festegrunnMatrikulering av festegrunn  Matrikulering av festegrunnMatrikulering av festegrunn  

 

• Matrikkelloven § 12 

• ”Matrikulering skal gjennomførast før del av 
grunneigedom eller jordsameige blir festa bort, 
dersom festet kan gjelde i meir enn 10 år.” 

 

• Med ”feste bort” menes det offentlig rettslige 
festegrepet, i motsetning til det privatrettslige 
festebegrepet i tomtefesteloven. 

 

• Eksklusiv bruk til et areal utløser oppmålingsplikt 

 



Matrikulering av festegrunnMatrikulering av festegrunn  Matrikulering av festegrunnMatrikulering av festegrunn  

• Unntak for matrikulering av festegrunn fremgår 
av matrikkelforskriften§ 30. 

 

• Skal grunnen bebygges, settes opp anlegg så er 
det oppmålingsplikt 

• med mindre arealet er under 8 m2 eller 

• anlegget kan flyttes til et annet sted uten at 
det er til ulempe for fester, bortfester eller 
panthaver.  

 

 



Matrikulering av festegrunnMatrikulering av festegrunn  Matrikulering av festegrunnMatrikulering av festegrunn  

• Eks. på tiltak som er omfattet av kravet om 
oppmålingsforretning: 

 

 

• Alpinanlegg 

• Ballbinge 

• Grustak 

• Kunstgressbane 

• Golfbane 

• Vindmølle (LH-2004-56058) 



Innløsning av festegrunnInnløsning av festegrunn  Innløsning av festegrunnInnløsning av festegrunn  

• Festenummer må gis et bruksnummer, dvs festegrunnen må 
fradeles til grunneiendom. 

 

• Melding til tinglysing vedrørende oppretting av den nye 
grunneiendommen. Alle rettigheter og heftelser som er tinglyst 
i festekontrakten blir med over på den nye grunneiendommen.   

 

• Tinglysing av skjøte, der fester blir grunneier. 

 

    Vi godtar ikke tinglysing av et skjøte som kun overfører 
grunnbokshjemmelen til eiendomsretten/grunnen.  

 

 Det må tas stilling til om festekontrakten skal slettes eller ikke. 
Som hovedregel skal festeforholdet samtidig begjæres slettet 
av ny hjemmelshaver.  

 

 



Innløsning av ny festegrunnInnløsning av ny festegrunn  Innløsning av ny festegrunnInnløsning av ny festegrunn  

• Innsender bør gå grundig igjennom den opprinnelige 
festekontrakten og se til at ikke nødvendige servitutter blir 
slettet. 

 

• Dersom elementer av festekontrakten som skal forbli tinglyst 
som servitutter eller pengeheftelser, må disse gjentas i skjøtets 
punkt. 6. 



Nye muligheter med ny Nye muligheter med ny 
matrikkellovmatrikkellov  
Nye muligheter med ny Nye muligheter med ny 
matrikkellovmatrikkellov  

• 2 nye matrikkelenhetstyper: 

 

• Anleggseiendom, jf. matrikkelloven § 5 bokstav b) 

• Jordsameie, jf. matrikkelloven § 5 bokstav d) 

 

 

• Arealoverføring, jf. matrikkelloven § 15 

 



ArealoverføringArealoverføring  ArealoverføringArealoverføring  
 

 

• Arealoverføring, jf. matrikkelloven § 15 

 

• Areal kan overføres mellom tilgrensede matrikkelenheter, uten 
at arealet blir opprettet som ny matrikkelenhet. 

 

• Ved arealoverføring skjer det en fradeling, overføring og 
sammenslåing i en operasjon. 

 

• Arealet som skal overføres må være heftelsesfritt, automatisk 
pantutvidelse i den sammenslåtte enheten, jf. forskriften § 43 
åttende ledd.  

 

 



ArealoverføringArealoverføring  ArealoverføringArealoverføring  

• Forholdet til konsesjonsloven må avklares, herunder 
egenerklæring om konsesjonsfrihet må legges ved evt. vedtak 
om konsesjon 

 

• Ved tinglysing må dokumentet ”erklæring om arealoverføring 
benyttes” 

 

• Utløser dokumentavgift som skal beregnes av markedsverdien 
og ikke kjøpesummen som partene har blitt enige om. 

 

• Hvis arealoverføring mellom enheter med samme 
hjemmelshaver, er det nok å sende inn ”melding til tinglysing”, 
da det ikke skjer noen hjemmelsovergang. 

 



Nyttige nettsiderNyttige nettsider  Nyttige nettsiderNyttige nettsider  

• www.kartverket.no  

 

• www.seeiendom.no  

http://www.kartverket.no/
http://www.seeiendom.no/

