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Fullført/ikke fullført 

oppmålingsforretning

Trondheim kommune, kart- og oppmålingskontoret

Ellen Tetlie Brevik



Innhold

� Forberedelser

� Varsling

� Gjennomføring

� Matrikkelføring

� Melding til tinglysing

� Matrikkelbrev

� Klage
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Merking

� Grensemerking

� Alle punkt merkes

� Utelate merking, jf forskrift § 41, 2. ledd

� Utsette merking?

� Måling med kontroll 

� Dokumentasjon (vedlegg til protokoll)

� Arkivering
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Regelverk
� Matrikkelloven §§ 6 og 34

� Krav om oppmålingsforretning før 

matrikkelføring

� Merking og måling av grenser

� Matrikkelforskrift § 25

� Oppretting av matrikkelenhet uten fullført 

oppmålingsforretning
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Ikke fullført 

oppmålingsforretning
� Mf § 25 1. ledd. 

� Når det foreligger særlige grunner kan rekvirent søke om å få opprettet 

ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.

� Mf § 25 3. ledd 

� Før enheten blir opprettet skal kommunen sette en frist for når 

oppmålingsforretningen skal være fullført og det kan ikke settes lengre 

frist enn to år.

� ML § 34

� Alle grenser for ny matrikkelenheter skal merkes og måles. 

� Unntak , ml § 10, 4. ledd, bokstav a-c og mf §§ 39 og 41 2. ledd og § 42.

� Grensemerking kan utelates dersom det ikke er til ulempe for utnytting 

av matrikkelenheten og når det er tvist om grenser, eller eiendommen 

er så stor at det er urimelig å kreve oppmåling eller når det av andre 

grunner ikke er formålstjenlig
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Praksis

Trondheim kommune

� Kommunen utelater varig merking i de tilfeller der merking enten er 

til ulempe, uhensiktsmessig eller umulig ved 

oppmålingsforretningen. 

� Alle punkt blir for øvrig koordinatfestet

� Uavklarte grenser klarlegges alltid

� I alle andre tilfeller der merking er mulig merkes det.

� Påskrift i protokoll;

� Varig merking utelates, jf ml § 10 (c) og mf § 41 (2). 

� Begrunnelse hvorfor merking utelates 

� Hvis partene på et senere tidspunkt ønsker merking, avholdes ny 

oppmålingsforretning.


