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Skal snakke om…..Skal snakke om…..

1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til 
dokumentasjon

2. Kontroll av dokumentasjonen før føring
3. Problemer ved død hjemmelshaver 
4. Dokumantasjon og føring av saker fra:

• Jordskifteretten
• Domstol
• Forliksrådet
• Vegvesenet



Saker som skal matrikkelføresSaker som skal matrikkelføres

• Saker som skal matrikkelføres oppstår som hovedregel etter 
annet lovverk:
• Ved tillatelse til oppretting av ny matrikkelenhet  eller 

arealoverføring etter plan- og bygningsloven (PBL)
• Ved seksjonerings- eller reseksjoneringsvedtak etter 

eierseksjonsloven (ESL)
• Ved sak for jordskifteretten etter jordskifteloven (JSL) 
• Ved sak for alminnelige domstoler (tvisteloven) 
• Ved publisering av vedtak truffet av andre myndigheter

• Noen saker gjennomføres også kun etter matrikkelloven



Saker som krever tillatelse etter 
plan- og bygningsloven
Saker som krever tillatelse etter 
plan- og bygningsloven

• ML § 10 første ledd:
• Det kreves tillatelse etter PBL § 20-1 bokstav m før:

• Opprettelse av ny matrikkelenhet: ny grunneiendom, ny 
festegrunn, (nytt jordsameie) og ny anleggseiendom

• Arealoverføring
• Tillatelse etter PBL gjelder i tre år, jf. PBL § 21-9 siste ledd



Prosesslinjen i PBL-sakerProsesslinjen i PBL-saker

ML §§ 8 
og 35 og 
MF § 23

• Rekvisisjon 
av 
oppmålings-
forretning

ML §§ 33 
og 34

• Oppmålings-
forretning

ML § 22 
og MF §

27

• Kontroll før 
matrikkel-
føring

• Matrikkel-
føring

ML § 24 
og MF § 8

• Melding til 
tinglysing

• Tilbake-
melding fra 
tinglysing

• Unntak 

ML § 24 
og MF § 9

• Utstedelse 
av matrikkel-
brev

• Underretting
• Arkivering
• Ev. klage 

PBL

• Rettslig 
bindende plan

PBL kap. 20

• Søknad 

PBL kap. 21

• Tillatelse

Prosesslinja del 1 frem til og med tillatelse etter PBL:

Prosesslinja del 2 fra og med rekvisisjon/krav om matrikkelføring:



Saker som krever vedtak etter 
eierseksjonsloven 
Saker som krever vedtak etter 
eierseksjonsloven 

• ML § 10 første ledd:
• Det kreves eierseksjonsvedtak fra kommunen etter ESL ved:

• Oppretting av et nytt eierseksjonssameie
• Endring av eksisterende eierseksjonssameie 

(reseksjonering)
• For utearealer som skal tilhøre en seksjon  er det krav om 

oppmålingsforretning
• Dette gjelder både nye og endring av eksisterende uteareal



Prosesslinjen i eierseksjonssakerProsesslinjen i eierseksjonssaker

ML §§ 8 
og 35 og 
MF § 23

• Ev. 
rekvisisjon 
av 
oppmålings-
forretning

ML §§ 33 
og 34

• Eventuell 
oppmålings-
forretning

ML § 22 
og MF §

27

• Kontroll før 
matrikkel-
føring

• Matrikkel-
føring

ML § 24 
og MF § 8

• Melding til 
tinglysing

• Tilbake-
melding fra 
tinglysing

• Unntak 

ML § 24 
og MF § 9

• Utstedelse 
av matrikkel-
brev

• Underretting
• Arkivering
• Ev. klage 

ESL

• (Re)Seksjonerings-
begjæring

ESL

• Vedtak om 
(re)seksjonering

Prosesslinja del 1 frem til og med vedtak etter ESL:

Prosesslinja del 2 fra og med matrikkelføring (ev. rekvisisjon)



Saker som kun gjennomføres 
etter matrikkelloven
Saker som kun gjennomføres 
etter matrikkelloven

• Sammenslåing jf. ML § 18, 
• Grensejustering jf. ML § 16, 
• Registrering av uregistrert jordsameie jf. ML § 14,
• Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunneiendom og 

festegrunn jf. ML § 13,
• Krav om retting av opplysninger i matrikkelen jf. ML § 26, 
• Klarlegging av eksisterende grense jf. ML § 17, 
• Avtale om eksisterende grense jf. ML § 19, og 
• Fastsetting av samlet fast eiendom jf. ML § 20



Prosesslinjen i rene 
matrikkellovsaker
Prosesslinjen i rene 
matrikkellovsaker

ML §§ 8 
og 35 og 
MF § 23

• Rekvisisjon 
av 
oppmålings-
forretning/ 
krav om 
matrikkel-
føring

ML §§ 33 
og 34

• Eventuell 
oppmålings-
forretning

ML § 22 
og MF §

27

• Kontroll før 
matrikkelføri
ng

• Matrikkelføri
ng

ML § 24 
og MF § 8

• Ev. melding 
til tinglysing

• Tilbake-
melding fra 
tinglysing

• Unntak 

ML § 24 
og MF § 9

• Utstedelse 
av 
matrikkelbre
v

• Underretting
• Ev. klage



Kontroll før 
matrikkelføring i saker 

som krever 
oppmålingsforretning



Saker som krever 
oppmålingsforretning
Saker som krever 
oppmålingsforretning

• Saker som krever oppmålingsforretning følger av ML § 6 første 
ledd:

a) ny grunneigedom, ny anleggseigedom, ny 
festegrunn eller nytt jordsameige, 

b) umatrikulert grunneigedom eller umatrikulert 
festegrunn, 

c) registrering av uregistrert jordsameige eller 
endring i registrert sameigefordeling, 

d) opplysningar om arealoverføring, grensejustering 
og klarlegging av eksisterande grense, eller 

e) eigarseksjon som omfattar uteareal, eller nytt eller 
endra uteareal til eksisterande eigarseksjon. 



Kontroll av dokumentasjon og 
felles vilkår i saker med 
oppmålingsforretning (1)

Kontroll av dokumentasjon og 
felles vilkår i saker med 
oppmålingsforretning (1)

• Før resultatet av en oppmålingsforretning kan føres i 
matrikkelen, må det formelle grunnlaget for forretningen 
kontrolleres.

• Dette gjelder også når kommunen har organisert seg slik at 
samme person gjennomfører både oppmålingsforretningen og 
matrikkelføringen.



Kontroll av dokumentasjon og 
felles vilkår i saker med 
oppmålingsforretning (2)

Kontroll av dokumentasjon og 
felles vilkår i saker med 
oppmålingsforretning (2)

• Alle felles vilkår i ML § 10 skal være oppfylt i saker som gjelder 
oppretting av nye matrikkelenheter. 

• Alle særskilte vilkår skal være oppfylt. Særskilte vilkår 
avhenger av hvilken sakstype som er krevd. 
• Reglene fremkommer av matrikkelloven §§ 11-17 og 

matrikkelforskriften §§ 28-36
• Hva som ellers skal kontrolleres fremgår av MF § 27 og vil bli 

gjennomgått nå.





Kontroll av dokumentasjon og 
felles vilkår i saker med 
oppmålingsforretning (2)

Kontroll av dokumentasjon og 
felles vilkår i saker med 
oppmålingsforretning (2)

• Alle felles vilkår i ML § 10 skal være oppfylt i saker som gjelder 
oppretting av nye matrikkelenheter. 

• Alle særskilte vilkår skal være oppfylt. Særskilte vilkår 
avhenger av hvilken sakstype som er krevd. 
• Reglene fremkommer av matrikkelloven §§ 11-17 og 

matrikkelforskriften §§ 28-36
• Hva som ellers skal kontrolleres fremgår av MF § 27 og vil bli 

gjennomgått nå.



Kontroll av nødvendige 
tillatelser og annen 
dokumentasjon (1)

Kontroll av nødvendige 
tillatelser og annen 
dokumentasjon (1)

• Matrikkelforskriften § 27 inneholder en ”sjekkliste” for hva slags 
dokumentasjon som skal foreligge på 
matrikkelføringstidspunktet og hva kommunen ellers skal 
kontrollere. 

• Første ledd omhandler hva slags dokumentasjon  som skal 
foreligge.



Kontroll av nødvendige 
tillatelser og annen 
dokumentasjon (2)

Kontroll av nødvendige 
tillatelser og annen 
dokumentasjon (2)
Matrikkelforskriften § 27:

Ved matrikkelføring av sak som krever oppmålingsforretning, 
skal  kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige 
tillatelser og annen nødvendig dokumentasjon foreligger, 
herunder:

a) protokoll for gjennomføring av forretningen

• Protokollen skal bl.a. dokumentere hvordan partene er 
varslet og hvem som møtte til forretningen, jf. MF §§ 37 og 
38 første ledd bokstav b.  

b) redegjørelse for eventuelle avvik fra offentlige tillatelser 

c) hvilke matrikkelenheter ny matrikkelenhet opprettes fra eller 
på 



Kontroll av nødvendige 
tillatelser og annen 
dokumentasjon (3)

Kontroll av nødvendige 
tillatelser og annen 
dokumentasjon (3)
d) erklæring fra landmåler om at grunnboken, herunder 

bruksretter og servitutter, er undersøkt for de berørte arealene

e) at landmåleren har informert partene om hvorvidt 
vedkommende er personlig eller økonomisk knyttet til noen av 
partene

• Forvaltningslovens habilitetsregler legges til grunn for 
vurderingen om det skal opplyses om tilknytning til en eller 
flere parter. 

• Landmåleren er i utgangspunktet ikke inhabil selv om 
kommunen er part i saken, men landmåleren kan ikke 
representere kommunens eierinteresser. 

• Tilsvarende gjelder for andre som utfører 
oppmålingsforretning på vegne av kommunen. 



Kontroll av nødvendige 
tillatelser og annen 
dokumentasjon (4)

Kontroll av nødvendige 
tillatelser og annen 
dokumentasjon (4)
f) kart over grenser og grensemerker for den matrikkelenhet eller 

grensestrekning som saken gjelder, måledata, beregninger og 
andre opplysninger som kreves for føring av matrikkelen 

g) hvilke grenser som er nye eller endret, og hvilke eksisterende 
grenser som inngår i forretningen uten endring. 

• Dokumentasjon etter bokstav b til e skal vanligvis gå fram av 
protokollen, jf. MF § 38, og trenger ikke separat 
dokumentasjon. 
• Dette må være ført inn på en entydig og klar måte slik at 

den som fører matrikkelen med letthet kan se om 
forholdene er ivaretatt av landmåler. 

• Dokumentasjon etter bokstav f til g må fremgå separat. 



Annet som skal kontrolleres (1)Annet som skal kontrolleres (1)

MF § 27 andre ledd:
Kommunen skal herunder også kontrollere om 

a) rekvirenten fortsatt har hjemmel til å rekvirere 
oppmålingsforretning eller har hjemmel til å kreve 
matrikkelføring på tidspunktet for matrikkelføring 

b) det foreligger fullmakt fra part som er representert ved 
fullmektig, og om det går fram at fullmektigen på vegne av 
parten kan ta stilling til de forhold som kreves matrikkelført

• Fullmakt skal være original og ikke være eldre enn 1 år på 
tidspunkt for matrikkelføring.



Annet som skal kontrolleres (2)Annet som skal kontrolleres (2)

c) det foreligger nødvendige tillatelser for avvik gjort under 
oppmålingsforretningen

d) det foreligger dokument som er nødvendig for å oppfylle vilkår 
fastsatt i kommunale tillatelser 

e) det foreligger dokumenter vedrørende rettigheter som partene 
ønsker tinglyst samtidig med matrikkelføringen 

f) det foreligger begrunnelse som oppfyller vilkårene for 
eventuelt ikke å merke eller måle alle grensene.

MF § 27 tredje ledd:
Gjelder matrikkelføringen oppretting av ny matrikkelenhet 

uten fullført oppmålingsforretning, skal det ligge ved særskilt 
begrunnelse. 



MATRIKKELFØRING



Kontroll før 
matrikkelføring i saker 

som ikke krever 
oppmålingsforretning



Saker som ikke krever 
oppmålingsforretning (1)
Saker som ikke krever 
oppmålingsforretning (1)

• I saker som ikke krever oppmålingsforretning fremsettes det 
krav om matrikkelføring i stedet for rekvisisjon av 
oppmålingsforretning

• Saker som ikke krever oppmålingsforretning er:
• Sammenslåing etter ML § 18
• Referanse til avtale om eksisterende grense etter ML § 19
• Fastsetting av samlet fast eiendom etter ML § 20
• Krav om retting av opplysninger i matrikkelen jf. ML § 26
• Krav om sletting av matrikkelenhet jf. ML § 26 andre ledd
• Krav om matrikkelføring av sak utført av jordskifteretten 

etter MF § 47
• Matrikkelføring av framsatt krav om sak for jordskifteretten 

etter MF § 46
• Avtale eller vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller 

jernbane etter MF § 48



Inndeling av 
saksbehandlingsregler i saker som 
ikke krever oppmålingsforretning

Inndeling av 
saksbehandlingsregler i saker som 
ikke krever oppmålingsforretning

1. Krav om matrikkelføring
• Kontroll av krav om matrikkelføring

2. Forhåndsvarsling av berørte parter
3. Matrikkelføring

• Kontroll før matrikkelføring 
• Matrikkelføring

4. Eventuell tinglysing
5. Utstedelse av matrikkelbrev

• Underretting
6. Arkivering
7. Eventuelt innkommet klage



Hvem skal ha forhåndsvarsel? (1)Hvem skal ha forhåndsvarsel? (1)

• Alle berørte parter skal ha forhåndsvarsel jf. FVL § 16
• Hvem som kan være part var vi inne på i innledningsforedraget 

til lovkurset



Kontroll og 
matrikkelføring



Kontroll av dokumentasjon før 
matrikkelføring
Kontroll av dokumentasjon før 
matrikkelføring

• Det er ikke regler i matrikkelloven / matrikkelforskriften som sier 
at det skal gjennomføres kontroll før matrikkelføring

• Vi vil likevel si at kommunen minst bør kontrollere at:
• Den som fremsetter krav om matrikkelføring har hjemmel til 

å kreve matrikkelføring (MF § 27 andre ledd bokstav a)
• Det foreligger fullmakt fra part som er representert ved 

fullmektig, og at det fremgår at fullmektigen kan ta stilling til 
de forhold som kreves matrikkelført (MF § 27 andre ledd 
bokstav b))

• Alle særskilte vilkår skal være oppfylt. Særskilte vilkår avhenger 
av hvilken sakstype som er krevd.

Matrikkelføring Matrikkelføring 



Avvisning Avvisning 

• Krav om matrikkelføring som ikke tilfredsstiller vilkårene etter 
matrikkelloven skal avvises jf. ML § 22 første ledd andre 
punktum

• Slik avvisning skal være skriftlig og grunngitt.
• Dersom kravet har mindre mangler kan kommunen likevel 

utføre matrikkelføringen.
• Kommunen skal sette en frist for å rette mangelen.



Dokumentasjon og føring 

av saker fra:

• Jordskifteretten
• Domstol
• Forliksrådet
• Vegvesenet



Matrikkellovens § 22Matrikkellovens § 22

• Kommunen skal behandle krav om matrikkelføring utan unødig 
opphald. Krav om matrikkelføring som ikkje tilfredsstiller 
vilkåra etter denne lova, skal avvisast. Avvisinga skal vere
skriftleg og grunngitt. Dersom kravet har mindre manglar, kan 
kommunen likevel utføre matrikkelføring. Kommunen skal setje
ein frist for å rette mangelen. 

• Kommunen skal også føre inn opplysningar frå saker for dei 
ordinære domstolane, jordskifteretten eller tilsvarande 
særdomstol. Føresegnene i første ledd gjeld så langt dei passar 
også for matrikkelføring av slike opplysningar. 



Saker for jordskifterettenSaker for jordskifteretten

• Det kan komme inn to ulike krav om matrikkelføring fra 
jordskifteretten
• Fremsatt krav om sak for jordskifteretten (”jordskifte krevd”, 

MF § 46)
• Fullført sak for jordskifteretten (MF § 47)
• Frister straks / innen 6 uker (MF § 19)



Prosesslinjen i jordskiftesakerProsesslinjen i jordskiftesaker

2. ML §§
8 og 22 
og MF §

46
• Matrikkel-

føring av 
fremsatt krav 
om sak for 
jordskifte-
retten

5. ML §§
8 og 22 
og MF §

47
• Krav om 

matrikkel-
føring av 
utført sak for 
jordskifte-
retten

6. ML §
22 og 

MF § 27

• Kontroll før 
matrikkel-
føring

• Matrikkel-
føring

7. ML §
24 og 
MF § 8

• Melding til 
tinglysing

• Tilbake-
melding fra 
tinglysing

• Unntak 

8. ML §
24 og 
MF § 9

• Underretting
• Arkivering
• Ev. klage

1. JSL

• Fremsatt krav om 
sak for jordskifte-
retten

• Krav om 
matrikkelføring til 
kommunen

3. JSL

• Gjennomføring 
av 
jordskiftesak

• Ev. melding til 
kommunen 
ved endring 

4. JSL

• Avslutting av 
jordskiftesak

• Melding til 
kommunen













Sak for ordinære domstoler
(forliksrådet?) 
Sak for ordinære domstoler
(forliksrådet?) 

• Sak for ordinære domstoler som endrer matrikkelenheter kan 
kreves matrikkelført

• Dersom saken gjelder endring av matrikkelenhetsgrense kreves 
det som hovedregel oppmålingsforretning

• Saker som ikke endrer grenser kan kreves matrikkelført uten 
oppmålingsforretning 



Prosesslinjen i sak for ordinære 
domstoler
Prosesslinjen i sak for ordinære 
domstoler

Tvisteloven

• Fremsatt krav om sak 
for ordinære 
domstoler

Tvisteloven

• Avslutning av sak 

ML §§ 8 
og 35 og 
MF § 23

• Rekvisisjon 
av 
oppmålings-
forretning, 
eller

• Krav om 
matrikkel-
føring

ML §§ 33 
og 34

• Oppmålings-
forretning

ML § 22 
og MF §

27

• Kontroll før 
matrikkel-
føring

• Matrikkel-
føring

ML § 24 
og MF § 8

• Ev. melding 
til tinglysing

• Tilbake-
melding fra 
tinglysing

• Unntak 

ML § 24 
og MF § 9

• Utstedelse 
av matrikkel-
brev

• Underretting
• Arkivering
• Ev. klage 



Dom/rettsforlik

Hver sak må vurderes konkret. 

Dom/rettsforlik

Hver sak må vurderes konkret. 

• Hva går dommen/forliket ut på?
• Kreves offentlige tillatelser?

• Eksempler:

• Klarlegge eksisterende grense ved tvist
• Rett til opprettelse av ny matrikkelenhet, bygge et hus

• Spør matrikkelhjelp



Statens vegvesens roller ift. 
matrikkel
Statens vegvesens roller ift. 
matrikkel

• Som landmåler
• Kommunen har etter avtale overlatt til SVV å utføre 

oppmålingsforretninger på sine vegne. 
• Landmåler opptrer på vegne av lokal matrikkelmyndighet
• Hvilke(n) «hvem» er dere opptatt av der SVV er landmåler? 

• Som part
• Rekvirent der SVV ikke har avtale med kommunen, 
• Fremsetter av krav om retting etter ml § 26

• Som offentlig organ som skal rapportere til matrikkelen

• ML § 33: Den som utfører oppmålingsforretninga, skal ta vare 
på alle partar sine interesser og utføre forretninga i samsvar 
med god landmålarskikk. 



• Oppmålingsforretning
• Ny grense
• Eksisterende grense

• Rettesaker
• Eldre målinger som ikke er ført i matrikkelen

• Matrikulering av umatrikulert grunn

Statens vegvesens roller ift. 
matrikkel
Statens vegvesens roller ift. 
matrikkel



Spørsmål?Spørsmål?



Arealoverføring fra ikke 
tinglyst veg
Arealoverføring fra ikke 
tinglyst veg
• Kartverket har sagt ulike ting
• Vi vil åpne opp for arealoveføring fra ikke tinglyst veggrunn til 

tinglyst nabo i fremtiden
• Årsak: en veggrunn er lovlig opprettet når den er registrert i 

matrikkelen
• Arealoverføringen må likevel tinglyses, og vil bli tinglyst på 

mottakerenheten
• Teknisk er ikke dette mulig enda fordi man ikke får tatt ut 

rapporten «melding til tinglysing». 
• Løsning er tidligst på plass i en versjon sommeren 2015. 
• Vil bli kommunisert ut når er i drift
• Frem til da er det ingen annen måte å gjøre det på enn 

fradeling med etterfølgende sammenslåing



Arealoverføring fra 
jordsameie (1)
Arealoverføring fra 
jordsameie (1)
• Arealoverføring fra et registrert og tinglyst jordsameie er helt 

kurant
• Med registrert menes registrert i matrikkelen slik at det har fått 

eget gårds- og bruksnummer
• Arealoverføring fra et uregistrert jordsameie går derimot ikke
• Årsak: matrikkelloven § 10 andre ledd

Ny matrikkeleining kan berre opprettast når det er klart 
kva for matrikkeleining eller matrikkeleiningar den nye eininga blir 
utskilt frå eller oppretta på. 



• Fra prinsipputtalelsen: 
• Matrikkelloven § 9 «Bokstav b og c gjelder tilfeller der noen 

ved dom eller ekspropriasjon har overtatt eiendomsretten til 
det som skal bli den nye grunneiendommen.

• Dette vil være tilstrekkelig grunnlag for å kreve 
matrikulering. 

• Bokstav b og c åpner således for å opprette ny 
grunneiendom ved fradeling fra jordsameie, selv om ikke 
jordsameiet er registrert i matrikkelen og grunnboken. 

• Tilsvarende gjelder innløsning av festegrunn etter bokstav 
h.»

• Faller man inn under matrikkelloven § 9 b), c) eller h) kan man 
dermed kreve fradeling fra et uregistrert jordsameie

Arealoverføring fra 
jordsameie (2)
Arealoverføring fra 
jordsameie (2)



• Matrikkelloven § 9 bokstav f) er ikke nevnt: 

«staten, fylkeskommunen eller kommunen når grunnen er 
tileigna til offentleg veg- eller jernbaneformål» 

• Vi har vurdert om vi burde jobbe for at også bokstav f) får en 
slik unntaksbestemmelse lignende b), c) og h)

• Vi forstår utfordringen, men er foreløpig litt usikre på hva som 
bør være løsningen 

Arealoverføring fra 
jordsameie (3)
Arealoverføring fra 
jordsameie (3)



Arealoverføring fra teig med 
flere matrikkelenheter/ 
kommabruk (1)

Arealoverføring fra teig med 
flere matrikkelenheter/ 
kommabruk (1)

• Matrikkelloven § 10 andre ledd kommer også inn her: 

Ny matrikkeleining kan berre opprettast når det er klart 
kva for matrikkeleining eller matrikkeleiningar den nye eininga blir 
utskilt frå eller oppretta på. 

• Vi forstår utfordringene dette innebærer for Statens vegvesen
• Vi jobber med å få til en løsning, vi er i dialog med 

departementet
• Det vil sannsynligvis innebære forskriftsendring
• Når? Usikkert, forskriftsendring kan ta noe tid. 



Arealoverføring fra teig med 
flere matrikkelenheter/ 
kommabruk (2)

Arealoverføring fra teig med 
flere matrikkelenheter/ 
kommabruk (2)

• Midlertidig løsning: 
• Finn ut hvilket 

bruksnummer de ulike 
delene av arealet dere 
skal erverve kommer fra

• La resten av 
«kommebruket» ligge

• Jobber med å få på plass 
teknisk løsning

• Foreløpig må 
matrikkelfører derfor 
huke av for «Opprettet 
etter ML § 9 b, c eller h»



• Hvorfor har vi «kommabruk»?
• Stammer fra ØK
• Det ble lagt mindre vekt på å registrere grenser mellom 

grunneiendommer som på tidspunktet for kartleggingen var eid 
av samme person. 

• Vi er tilbake til hva den egentlige utfordringen som gjør § 10 
andre ledd til en «festbrems»

• � dårlig kvalitet i matrikkelen

• Vi må lære av feilene vi gjorde med ØK

Arealoverføring fra teig med 
flere matrikkelenheter/ 
kommabruk (3)

Arealoverføring fra teig med 
flere matrikkelenheter/ 
kommabruk (3)



Spørsmål?Spørsmål?


