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Hjemmel

•«Utføringa vil i stor grad vere fastlagd gjennom tekniske 
standarder og faglege krav, det som i sum blir kalla god 
landmålarskikk»
(Kilde: merknad til Matrikkellova §33 - Oppmålingsforretning)

•Loven § 34, siste ledd:
forskrift kan fastsette nærmere regler for merking, 
måling og kartfesting av matrikkelenheter
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Matrikkelforskriften §41

4.ledd:
«Grensepunktene skal koordinatbestemmes i geodetisk 
grunnlag godkjent av Statens kartverk. Det skal opplyses 
med hvilken målemetode og kvalitet 
koordinatbestemmelsen er gjort. Punktene skal måles 
med nøyaktighet som oppfyller krav i gjeldende 
standarder godkjent av Statens kartverk.»
5.ledd:
«Måle- og beregningsarbeidene skal dokumenteres i 
samsvar med gjeldende standarder godkjent av Statens 
kartverk»
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Standarder eiendomsmåling

•Norm for kart og kommunale oppmålingsarbeider 
(1982)

•Standard for stedfesting av eiendoms- og 
råderettsgrenser (2000-2010)

•Standard for stedfesting av matrikkelenhets- og 
råderettsgrenser (2011-)
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Beregningskrav I (5.1.1.3)

•Fastmerker (kjentpunkt) som tilfredstiller kravene i 
standarden Grunnnlagsnett

•Samlet beregning av alle ukjente, med tilhørende
målinger:

›Grovfeilsøk (observasjonstest)
›Indre og ytre pålitelighet
›Utjevning (avh. av program)

•Avvik til gammel eller “planlagt” posisjon (5.3)
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Målekrav

•Kontrollert utstyr
•Uavhengige målinger, også med RTK/basenett
›Min. 45 minutter mellom målingene

•Overbestemmelser
•Kontroll

•Måle alle punkt som ikke er målt ved tilsvarende 
forretning
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Målebåndsmåling

Standarden passer ikke alle steder… 7



Beregningskrav II

•Relativ vekting (“stokastisk modell”)
›Instrumenthåndbøker
›Erfaringsverdier

•Beregningsparametre
›Datum/koordinatsystem og sone
›Geoidehøyde
›Gjennomsnittshøyde for måleområde
›Refraksjon

•Riktige antenne-,instrument- og siktehøyder
•Tilpasse for korreksjoner gjort i måleutstyr
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Kvalitetskrav (5.1.2)

Maksimalt tillatt punktdeformasjon (meter)

Områdetype Grunnriss
Høyde 
anl.eiendom

Punktfeste

1 0,10 0,10 -

2 0,10 0,10 0,50

3a 0,10 0,10 0,50

3b 0,50 0,50 2

4 0,50 0,50 2
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Dokumentasjonskrav (5.1.3)

Det skal lages en rapport som inneholder:
1. Ansvarlig organisasjon og utøver
2. Jnr. og ev. prosjektnavn
3. Annen dokumentasjon iht. MF§ 27 nødvendig for 

oppdraget
4. Måle- og beregningsdokumentasjon
5. Dato for utarbeidelse/leveranse av 

sluttdokumentasjon
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4. Måle- og beregningsdokumentasjon

•Dato(er) for målinger og beregninger
•Datum/referanseramme, type og beregningsår
herunder fastmerkegrunnlag

•Høydegrunnlag
•Områdetype og nøyaktighetskrav
•Koordinatliste for grensepunkt med beskrivelse av merking 
og kvalitetskoder (posisjonskvalitet SOSI)

•Retning fra grensepunkt til skjæring med kurvaturgrense
•Måleutstyr, med nr/navn
•Målebok/protokoll (rådatafiler)
•Riss/skisse over målingene (observasjonsplott)
•Beregningsdokumentasjon med kvalitetsrapport
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Tilsynet krever bl.a. at

•Sanntidsmålingene har tilstrekkelig tidsseparasjon:
CPOS-målingene er gjort med 45-65 minutts 
mellomrom; se vedlagt KOF-fil med måletidspunkt og 
importrapport landmålingsprogram

•Resultatet av beregningene skal være vurdert og 
kommentert:
Grovfeilsøk kjørt og ingen feil påvist. Alle grensepunkt 
tilfredsstiller kravet på 10 cm i områdetype 2; se 
vedlegg 3 og 4.
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Rapport-eksempel, del 1
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Rapporteksempel del 2
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Forskriftens § 27 Dokumentasjon… (utdrag)

(1) Ved matrikkelføring av sak som krever oppmålingsforretning, skal 
kommunen kontrollere at <> annen nødvendig dokumentasjon foreligger, 
herunder 
f) kart over grenser og grensemerker for den matrikkelenhet eller grense-
strekning 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.
(2) Kommunen skal herunder også kontrollere om 
c) det foreligger nødvendige tillatelser for avvik gjort under 
oppmålingsforr.
f) det foreligger begrunnelse som oppfyller vilkårene for eventuelt ikke å 
merke eller måle alle grensene.
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