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Kart- og oppmålingskontoret  

 

 

   
   

Mottaker 
 
 
Vår saksbehandler 
 

Vår ref. 
oppgis ved alle henv.. 

Deres ref. 
 

Dato 
 

 
Gnr/bnr i Trondheim kommune, oversendelse av matrikkelbrev 
 
Kommunen har fått melding om at tinglysing er utført og oversender herved matrikkelbrev over den 
nye matrikkelenheten, som er registrert med gnr/bnr ___/___ i Trondheim kommune. 
 
Dersom eiendommen skal overdras eller festes bort, kan nå skjøte/festekontrakt sendes til tinglysing 
til Kartverket Tinglysing, 3507 Hønefoss.  
 
For fradeling av selvstendig tomt: 
<Husk å vedlegge nødvendig erklæring vedr konsesjonsfrihet eller bekreftelse på at konsesjon er 
innvilget. Slik egenerklæring må attesteres av kommunen og fås ved henvendelse til kommunens 
bytorg – tlf 72 54 25 00 - eller kan lastes ned via internett www.kartverket.no.> 
eller 
For fradeling av tilleggsareal: 
< Husk å opplyse om at eiendommen er et mindre areal som grenser til og skal legges til en 
eksisterende bebygd tomt, og at kommunen har gitt samtykke til fradeling av arealet til dette 
formålet, (jf forskrift om konsesjonsfrihet § 3 nr. 1, jf. § 1, bokstav g).> 
 
Det bør sørges for at eventuelle pengeheftelser/rettigheter som er blitt overført fra 
avgivereiendommen til den nye eiendommen, blir slettet. Kartverket, tinglysingen – tlf 08700 – kan 
kontaktes for nærmere veiledning om skjøte, tinglysing, heftelser osv. 
 
I henhold til matrikkelloven § 46 kan enkeltvedtak etter denne loven klages på etter kapittel IV til 
VI i forvaltningsloven. 
 
Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak når ikke annet er bestemt.  
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
saksbehandler  
 
Elektronisk dokumentert underskrift 
 
Vedlegg: 
Orientering om klagerett 
Matrikkelbrev 



Side 2 
TRONDHEIM KOMMUNE 
 

Vår referanse 
 

Vår dato 
 

 

  
Feil! Fant ikke referansekilden./Feil! Fant ikke referansekilden. 

Orientering om klagerett og fremgangsmåte ved klage etter matrikkelloven.  
 
Klagerett 
Matrikkelføring av saker som krever oppmålingsforretning kan påklages til fylkesmannen av 
hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for. Dessuten av dem som hevder at 
de hører inn under matrikkelloven § 9, bokstav b, c, d og e, samt § 17. For klagen og 
klagebehandlingen gjelder reglene i forvaltningsloven kap. IV til VI. 
 
Klagefristen er 3 uker fra mottakelsen av dette brev. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. Kart- og oppmålingskontoret kan i særlige tilfeller forlenge klagefristen før denne er 
utløpt.  
 
Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men sendes til Trondheim kommune, kart- og 
oppmålingskontoret. Klagen skal være undertegnet, angi hvilken forretning det klages over, og den 
eller de forandringene som ønskes. De bør også nevne Deres begrunnelse for å klage (for eksempel 
manglende varsling, protokollens innhold, at grensene er feil fastsatt m.v.) og oppgi eventuelle 
andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Dersom De klager så sent at 
det kan oppstå tvil om De har klaget i rett tid, bes også oppgitt når denne meldingen ble mottatt. 
 
Dersom klagen blir sendt for sent, kan den bli avvist. De bør derfor i så fall opplyse hvorfor De ikke 
kan lastes for forsinkelsen. 
 
Klagebehandlingen 
Om klagen har betydning for andre parter, vil disse bli varslet av oppmålingsmyndigheten og gitt en 
fastsatt frist for uttalelse. Klagen vil deretter bli vurdert av oppmålingsmyndigheten: Om klagen 
ikke tas til følge, vil kart- og oppmålingssjefen lage en innstilling og sende klagen over til 
fylkesmannen som avgjør saken. Klageren og eventuelt andre parter vil få oversendt gjenpart av 
oppmålingsmyndighetens brev til fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen kan under klagebehandlingen prøve alle sider ved saken. Herunder ta hensyn til nye 
omstendigheter og ta opp forhold av betydning som ikke er berørt av klageren. Avgjørelsen kan for 
eksempel gå ut på stadfesting av det som er gjort, oppheving av forretning eller pålegge endring. 
Både partene og oppmålingsmyndigheten vil bli gjort kjent med resultat av klagebehandlingen 
direkte fra fylkesmannen. 


