
Fra vedtak til ferdig matrikkelføring
Erfaringer fra Tromsø kommune



Geodatakontoret har 20 ansatte og er et av 4 fagkontor på enheten Byutvikling 

sammen med byggesakskontoret, reguleringskontoret og plankontoret. I tillegg 

kommer stabsenheten. Totalt 75 ansatte. 

Geodatakontoret har 3 faggrupper 

− Oppmåling (7) 

− Matrikkel (4) 

− Kart/GIS (8) 

 

Benytter hovedsakelig kart-og landmålingsprogramvare fra Norkart Geoservice 

(Gisline), landmålingsutstyr fra Trimble (GPS og totalstasjon) og 

Sak/arkivsystem K2000/Esak fra EDB ErgoGroup. 





Grunnboka

Innføring av Matrikkelloven

� Mer krav til dokumentasjon og innhenting av informasjon fra 

grunnboka, (anbefales å sjekke tidlig i prosessen og kontakt 

med rekvirent).

� Økt fokus på det tingsrettslige.

� Oppmålingsforretning krever større ressursbruk enn kart-og 

delingsforretning.



∗ Urådighet: Den som står oppført som rettighetshaver 
til urådighet i grunnboka skal samtykke til fradeling

∗ Stedbundne rettighet: Den som står oppført som 
rettighetshaver til stedbundne rettighet i grunnboka 
og blir berørt, skal varsles, jf. MF § 37, andre ledd, 
bokstav d.

∗ Utfordring at grunnboka kun viser overskrifter på 
eksisterende servitutter

Grunnboka



Praksis i Tromsø kommune etter innføring av Matrikkelloven:

� Saksbehandler etter plan-og bygningsloven skal som hovedregel 
påse at erklæringen blir utarbeidet og signert av partene før vedtaket 
godkjennes.

� Landmåler kvalitetssjekker erklæringen og påfører nye 
bruksnummer 

� Landmåler sørger for at erklæringen følger med «melding til 
tinglysing» 

Rettighetserklæring



Eksempel erklæring





FORMALITETER

ML § 43: 
Før oppmålingsarbeid blir sett i verk, skal alle som arbeidet vedkjem, få varsel på ein etter forholdena
formålstjenelig måte. 

MF § 37 Hvem
Rekv/eier, naboer, gjenboere og rettighetshavere som det får betydning for skal varsles. 

Anleggseiendom
� Varsel til registrerte eiere/festere av matrikkelenhet nærmere enn 20 m

Sameie organisert med eget styre
� Varsel sendes styreleder
� Dersom dette ikke er tilfellet varsles hver enkelt

Frist
� Varsel gis på dokumenterbar måte med 2 ukers frist
� Mulig å avtale annet, men husk dokumentasjon

NB! Bostedsadresse er sensitive opplysninger på varselet. Ikke på postlisten..

Varsel om Oppmålingsforretning



Mye informasjon til 
partene?
Vår erfaring: Enkelte oppfatter ikke 
hva saken gjelder og ikke hvor 
forretningen skal gjennomføres.

Kan varselet forenkles?

Kartvedlegg?



∗ Neste foredrag «Protokoll»







∗ UKLAR/OMTVISTET GRENSE

∗ MF§39

∗ Innmåling av partenes påstander

∗ Ingen merking av påstandene i marka med off.gj.gr.mrk.

∗ Eksisterende merker endres ikke

∗ Utsettelse – maks 4 uker! (MF § 39, 2. ledd)

Protollens innhold



� GRENSEMERKING

� Av nye grenser skal alt merkes og måles
� Merking i alle knekkpunkt, jf. MF § 41 

� Unntak, jf. ML § 10 4. ledd og MF § 41 og 42
� Kan utelates dersom det kan medføre vesentlig ulempe eller fare eller 

det på annen måte er uhensiktsmessig

� Landmålers skjønn

� Uansett skal punkt koordinatbestemmes og beskrives

� Nye matrikkelenheter større enn 100 daa

� Matrikulering av umatrikulert grunn

� Uteareal til eierseksjon

Protokollens innhold



GRENSEMERKING (forts) 

� Matrikkelenhet uten fullført matrikkelføring, jf. ML § 6 og MF § 25

� Når det foreligger særlige grunnen kan rekvirenten søke om at ny 
matrikkelenhet blir opprettet før oppmålingsforretning er fullført.  

� Søknaden skal være begrunnet.

� Særlige grunner i denne lov menes at det er formålstjenelig at grenser 
først blir merket etter at området er opparbeidet med veger eller annen 
infrastruktur.  (Tromsø tolker dette å gjelde i alle nye utbyggingsfelt).

� Krav om «Fullført oppmålingsforretning» innen 2 år etter 
tinglysingstidspunktet.

Protokollens innhold



• Vinterforskrift i Tromsø fra 15.11. til 1.5.

– Snø/tele

– Mørke

– Kommunens geografiske utstrekning

• Oppmålingssesong ute fra 1.5. til 15.11. gir store utfordringer:

– Mange saker der tidsfrist starter å løpe 1.5.

– Ferieavvikling

Protokollens innhold



Måling etter standarden

Gjennomføring 

 

-Kontroll mot minst ett fastmerke/kjentpunkt 
-Mål punkter 2x45 min eller 3x15 min 

2 måleserier med en tidsseparasjon på 45 min  

eller 3 måleserier med en tidsseparasjon på 15 min. 

-Det er viktig å sjekke antennestang for libellefeil før man begynner å  
måle, eventuelt så kan man vri stanga 180 grader mellom første og andre måling for å 
utjevne dette. 
-Bryt fix mellom måleseriene. 
 

-Etter første måleserie med innmåling settes punktene ut på neste måleserie(utsetting) 
på denne måten får du kontroll på avviket fra forrige måling ( dx,dy). 
Avviket på måleseriene bør ligge under 3 cm. 
 

Standardavviket < 3 cm 

Ytrepålitelighet = 3 x standardaviket 

Geodatanormen, kvalitetsklasse 1: Bysentrum = på 10ppm  horisontalt (Ytrepålitelighet < 10 cm). 

 

-Kontroll mot samme fastmerke(r) som tidligere. 

Dette kan gjøres mellom måleseriene eller til slutt 



•Standard for satelittbasert posisjonsbestemmelse
•Standard for grunnlagsnett
•Standard for stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser
•Standard for plassering og beliggenhetskontroll
•Standard for kart og geodata



Protokollens innhold



Gode rutiner i feltarbeid, beregningsarbeid og 
dokumentasjon vil sammen med riktig arkivering gjøre at vi 

tilfredsstiller kravet til:

God Landmålerskikk

Til slutt


