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MatrikkelforskriftenMatrikkelforskriften

• Forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering
• I kraft 1. januar 2010

• Gir utdypende regler til matrikkelloven

• Om matrikkelen
• Melding til tinglysing, matrikkelbrev, retting
• Gebyr, tidsfrister
• Saker som krever oppmålingsforretning
• Andre eiendomssaker

• Sammenslåing, samlet fast eiendom mv.

• Adresser
• Bygningsopplysninger mv.
• Oppmålingsarbeid og geodetisk grunnlag



Tidligere endringerTidligere endringer

• 18. desember 2009 (div. korreksjoner før ikrafttredelsen)
• 21. juni 2010 (-> ”Klima- og forurensningsdirektoratet”)
• 15. mars 2013 (-> ”Miljødirektoratet”)



Ny forskrift om utlevering av 
opplysninger
Ny forskrift om utlevering av 
opplysninger

• Matrikkelforskriften 
• Innsyn i matrikkelen 
• (matrikkelloven § 29)

->

• Forskrift 18. desember 2013 nr. 1599 om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger 
fra grunnboken og matrikkelen

Utleveringsforskriften
• Utlevering av 
matrikkelopplysninger

• Behandling av 
matrikkelopplysninger 

• Betaling for 
matrikkelopplysninger

(matrikkelloven § 30)



Tilgang til eiendomsopplysningerTilgang til eiendomsopplysninger

• Matrikkelbrev
• Bekreftet utskrift fra grunnboken
• Personers rett til innsyn i egne matrikkelopplysninger
• Personers rett til å få oppgitt hva som er registrert i 
grunnboken og matrikkelen

• Elektroniske tilgang for virksomheter via maskinlesbart 
grensesnitt



Utlevering og viderebrukUtlevering og viderebruk



Retten til å få oppgitt hva som er 
registrert i grunnboken og matrikkelen
Retten til å få oppgitt hva som er 
registrert i grunnboken og matrikkelen



Elektronisk tilgang via maskinlesbart 
grensesnitt
Elektronisk tilgang via maskinlesbart 
grensesnitt



Ny jordskiftelovNy jordskiftelov

• Lov 21. juni 2013 nr. 100
• Prop. 101 L (2012-2013)

• Settes i kraft 1. januar 2016

• Regler om rekkefølgen mellom tinglysing og matrikkelføringen 
flyttes fra jordskifteloven til matrikkelloven
• oppretting, sammenslåing eller sletting av matrikkelenhet
• arealoverføring (men ikke arealbytte) 
• matrikulering av umatrikulert grunn 
• registrering av uregistrert jordsameie



ArbeidsgruppeArbeidsgruppe

• Arve Konstali, Lista jordskifterett 
• Audun Bruflot, Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett 
• Beate Aase, Statens kartverk 
• Britt Sporastøl Mathisen, Larvik kommune 
• Einar Krafft Myhren, Arendal kommune 
• Haldis Framstad Skaare (leder), Statens kartverk
• Morten Strand, Domstolsadministrasjonen 
• Sofie Søiland, Oslo kommune



Arbeidsgruppens konklusjon:Arbeidsgruppens konklusjon:

«Behovet for endring er større i holdning, 
kommunikasjon, kompetanse vedrørende 
matrikkelen, enn i selve regelverket»



Høring - Forslag til endringer i 
matrikkelforskriften
Høring - Forslag til endringer i 
matrikkelforskriften

• Høringsfrist 20. mai 2015

• https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--forslag-til-
endringer-i-matrikkelforskriften/id2395642/ 



Tilpasninger til ny jordskiftelovTilpasninger til ny jordskiftelov

• Matrikkelen skal opplyse om pågående jordskiftesaker
- Jordskifteretten skal sende melding til kommunen ved 
enhver endring av hvilke matrikkelenheter som inngår i 
saken

• Elementer som må matrikkelføres under saken
- oppretting, sammenslåing eller sletting av matrikkelenhet osv.

• Matrikkelen skal vise det endelige resultatet
- Jordskifterettens skal rapportere resultatet (slutningen) i 
samsvar med spesifikasjonene som gjelder for matrikkelen 

• Tidsfrister
- Endringer i omfanget av saken: ”straks”
- Elementer som skal matrikkelføres under saken: 2 uker
- Det endelige resultatet: 6 uker



Kommunen skal matrikkelføre 
avgjørelsen så langt den tilfredsstiller 
vilkårene for matrikkelføring

Kommunen skal matrikkelføre 
avgjørelsen så langt den tilfredsstiller 
vilkårene for matrikkelføring



DisposisjonsprinsippetDisposisjonsprinsippet

• I sivile saker setter partenes krav og påstander rammene for 
hva retten kan avgjøre

• Retten kan ikke på eget initiativ utvide saken for å knytte an til 
grensepunkt utenom den grensestrekningen retten har til 
behandling

• Retten bør:
- gjøre partene oppmerksom på hva som dermed blir stående 
i matrikkelen

- avklare tvil om føringen før avgjørelsen er endelig



Kommunens prøvingKommunens prøving

• Kommunen kan ikke sette andre vilkår enn det er hjemmel for i 
matrikkellova 

• Kommunen kan ikke kreve informasjon ut over det som er en 
del av saken jordskifteretten har til behandling 

• Kommunen vil selv måtte sette hjelpelinjer uten at dette 
framgår direkte av dokumentasjonen fra retten 





Hjelpelinjer og hjelpepunktHjelpelinjer og hjelpepunkt

• Alle eiendomsteiger skal oppgis som sluttede polygoner
• Hjelpelinjer og hjelpepunkt angir at vedkommende grenseforløp 
er ukjent

• Hjelpelinjer og hjelpepunkt er interne opplysninger



Andre forslagAndre forslag

• Utvidet unntak fra krav om å opprette festegrunn
• Utvidet bruk av kontorforretning
• Utvidet bruk av adressetilleggsnavn
• Unntak fra krav om delingstillatelse
• Maksimalfristen for utsatt oppmålingsforretning forlenges fra to 
til tre år

• Div. presiseringer, bl.a.
- ”Geografisk klarhet”
- Arealoverføring uten å kjenne gammel grense 



Utvidet unntak fra krav om å opprette 
festegrunn
Utvidet unntak fra krav om å opprette 
festegrunn

• Gjeldende forskrift åpner for at leie av grunn kan tinglyses uten 
at grunnen blir matrikulert som egen matrikkelenhet, når 
arealet som skal bebygges er mindre enn 8 m2

• Økes til 15 m2



Utvidet bruk av kontorforretningUtvidet bruk av kontorforretning

• Dersom partene ønsker det, kan følgende 
oppmålingsforretninger gjennomføres uten oppmøte i marka:
- når uteareal til eierseksjon er entydig fastsatt med 
koordinater, og utearealets avgrensning er synlig i terrenget 
som entydig forlengelse av sameiets bygninger

- matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
- registrering av uregistrert jordsameie
- omgjøring av festegrunn til grunneiendom når grensene for 
festegrunnen er merket og målt i tidligere forretning

• Partene innkalles på vanlig måte, og tar stilling til 
eiendomsgrensene basert på kart som landmåler har lagt til 
rette for forretningen

• Det føres protokoll



Utvidet bruk av adressetilleggsnavnUtvidet bruk av adressetilleggsnavn

• Kommunen kan tildele grendenavn eller liknende områdenavn 
som adressetilleggsnavn



Unntak fra krav om delingstillatelseUnntak fra krav om delingstillatelse

• Bygge- og anleggstiltak er unntatt fra kravet om byggetillatelse 
dersom tiltaket blir tilfredsstillende behandlet etter andre lover

• Unntaket bør også innbefatte den delen av tiltaket som gjelder 
eiendomsutformingen
- offentlige veganlegg etter vegloven så langt tiltaket er 
detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan

- elektriske anlegg med områdekonsesjon etter energiloven
- …

• Kommunen må bli forelagt kart og dokumentasjon som 
- gir nødvendig grunnlag for å avholde oppmålingsforretning
- dokumenterer at eiendomstiltaket er unntatt fra 
søknadsplikten



IkraftsettingIkraftsetting

• Romertall I
- Presiseringer som kan settes i kraft med en gang

• Romertall II
- Tilpasninger til ny jordskiftelov og andre endringer som 
krever systemtilpasninger

- 1. januar 2016


