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Det jeg snakker om:

1. Matrikkelens  innhold og funksjon i eiendomstransaksjoner 
(dens kartmarkeringer og beskrivende tekst).

2. Hvorfor og hvordan endres eiendomsinformasjon i Matrikkelen 
og reelt?

3. Eiendomsutvikling og offentlig planlegging som generator for 
eiendomsdannelse og endring av eiendomsinformasjon  

4. Etter vedtatt plan: Hvordan kan realiseringen av 
reguleringsplaner påvirke innstifting og romlig avgrensing av 
eiendommer?

5. Effektiv eiendomsdannelse og pålitelig eiendomsinformasjon: Et 
spørsmål om koordinert regelverk og regleverkets tydelighet? 

6. Nøyaktigheten og påliteligheten i informasjonen



1. Matrikkelens  innhold og funksjon i eiendomstransaksjoner (dens 

kartmarkeringer og beskrivende tekst).

 Grafisk markering av fast eiendoms romlige utstrekning på 
eiendomskartet basert på topografiske beskrivelser,

 beskrivelse av eiendommens rettslige innhold og til

 en hver tid gi en mest mulig oppdatert  og pålitelig fremstilling av 
eiendommens romlige utstrekning og rettslige innhold i 
forbindelse med:

o Utnyttelse  (bygging etc.) og annen bruk av fast eiendom,

o eiendomsoverdragelser,

o eiendomsutvikling og eiendomsdannelser,

o rettighetsspørsmål og rettstvister,

o skattlegging,

o ilegging av bestemte typer offentlige avgifter,

o økonomiske oppgjør ved utbygging m.v.  



1. Forts… verdiskaping, eiendomsnæringens andel av landets samlede verdiskaping 

(2007) (BAE-bransjen samlet)

Utførende

Eiendom-

finans



2. Hvorfor og hvordan endres eiendomsinformasjon i Matrikkelen og 
reelt?

 Hvorfor - generelt som konsekvens av samfunnsendringer –
både de som oppstår

o overlagt  (frivillig eller påtvunget?) som leder til oppdatering med

 tilsiktede og 

 utilsiktede virkninger for  matrikkelinformasjonens pålitelighet og 
de som fremstår 

o som konsekvens av reelle endringer i fast eiendoms romlige 
utstrekning og rettstilstand, men uten at matrikkelen oppdateres eller 
oppdateres fullt ut pålitelig, men som kan være

 ønsket eller likegyldig for de direkte involverte, men som ellers  (for 
naboer, samfunnet, staten etc.)  

 er uønsket.  



2. Forts…. forklaring av overlagte og utilsiktede  m.v. endringer …..

• Gjennom eieres og rettighetshaveres (frivillige) initiativ til 
overdragelser/eiendomsdannelser, ev. deres utnyttelse og bruk, 
men som ikke nødvendigvis leder til registrering i matrikkelen, jf.

o avtalefriheten  (Chr. V norske lov),

o og organisasjonsfriheten (legalitetsprinsippet). 

• Ved (plan-)myndighetenes reguleringer for utvikling av eiendom:

o Hvor kan det bygges,

o hva kan/bør det bygges, 

o hvordan avgrense eiendom romlig iht. den plan som angir 
reguleringsstatus for byggingen? 

• Ved (myndighetenes) tvangserverv av eiendom og 
eiendomsrettigheter.

• Gjennom rettspraksis



3. Eiendomsutvikling og offentlig planlegging som generator for 
eiendomsdannelse og endring av eiendomsinformasjon (hvordan skaffer 

utbygger seg utviklingseiendom) 

Reguleringer av hvor og når det kan iverksettes byggevirksomhet som forutsetter 
dannelse av eiendom:

o Kommunal/offentlig tilrettelagt tomtetilbud eller 

o utbygger akkvirerer byggegrunn med ”samling” av eksisterende  registrert eiendom (hele 
f.eks. ved kjøp av hele foretak eller deler av eiendom) for utbygging.



3. Forts… hvordan påvirker (plan-)myndighetenes reguleringer utvikling av eiendom:

 Ved å bestemme utbyggingsmønster og grad av utnytting,

 avgrensing av planområdet,

 bebyggelsesmønster og bygningstypologi og indirekte 
tomtemønsteret for bygging og fremtidig eiendom,

 ved å ta stilling til organiseringen av eieformene for boliger 
(eierseksjonssameier eller borettslag), eller

 mindre vesentlig, ved å sette vilkår for å innvilge byggetillatelse 
(jf. pbl. § 16-6 andre ledd (tomtearronderingen) og 

 i unntakstilfeller og temporært ved nedleggelse av bygge- og 
deleforbud, eller ved

 ekspropriasjon.



3. Forts… utbyggingsmønster og grad av tetthet



3. Forts… avgrensing av planområdet



3. Forts… bebyggelsesmønster og bygningstypologi



3. Forts … bygningstypologier



3. Forts…tomtemønsteret for bygging 



4. Etter vedtatt plan: Hvordan kan realiseringen av reguleringsplaner 
påvirke innstifting og romlig avgrensing av eiendommer?

 Inndelingen i ”byggetrinn”

 Avgrensingen av fremtidige eiendomskategorier:
o Grunneiendom

o Jordsameie

o Eierseksjon

o Anleggseiendom

o Festegrunn

• Ved unøyaktigheter i plankartet, ved planendringer, 
dispensasjoner og uvesentlige endringer,

• som følge av ”uklart”/”ukoordinert” regelverk og 
praktiseringen av dette,

• ved å stille vilkår for byggingen med utgangspunkt i 
prosjekteringen av bygget.



4. Forts… betydningen av inndelingen i byggetrinn ved innstifting av anleggseiendom 

(parkering) for bruk til bygninger i senere byggetrinn 



4. Forts… plankartet – omlegging av vei utløst ved prosjkteringen



4. Forts… planendringer 



4. Forts… dispensasjoner



4. Forts… ”uklart/”ukoordinert” regelverk



4. Forts… ved å stille vilkår for byggingen med utgangspunkt i prosjekteringen av 

bygget.



5. Effektiv eiendomsdannelse og pålitelig eiendomsinformasjon: Et
spørsmål om koordinert regelverk og regleverkets tydelighet? 

 Er regelverkets  entydig og terminologien i forskjellige lover og 
regler koordinert?

 Hvordan foregår  omformingen av eksisterende eiendomsforhold?

 Hvordan foregår oppmålingen/praktisering av  oppmålingskravet?



5. Forts… byggetomten versus eiendomstomten/matrikkeltomten



1. Eksisterende 
eiere

2. Selskapsdannelse,  
utbyggingsselskap

4. Overdragelse
slutt-bruker

1. 
Eksisterende 

eiere

2. Selskapsdannelse, 
utviklings-/-
tomteselskap

3. 

Salg av 

delområder til 

utbyggere

4. 
Overdragelse
slutt-bruker

Utbyggingsselskap som prosjekteier

Tomteselskap som selger tomter til utbyggere/utbyggingsselskap



5. Forts… terminologi og eieform/selskapskontruksjon  i planområdet  

(”konglomeratsituasjon”) med  tomteoverdragelser fra selskapet (-er) for utbygging til 
sluttsalg for kjøpere 



5. Forts… matrikulær omforming – i den situasjon at  reell eier ikke har hjemmel til 

matrikulerte eiendommer – en eller flere operasjoner – faktisk vs. ønskelig prosess?  



6. Nøyaktigheten og påliteligheten i eiendomsinformasjon

 Oppmålingskrav og geodetisk nøyaktighet :
o digitale kartdata versus

o måledata;

o kan den romlige avgrensingen foretas i flere trinn – foreløpig byggetomt 
endelig for «endelig» matrikulering?

 Insentivsystemet i brukerregimet for eiendomsregistrering:
o Hvor enkelt/komplisert er det for brukerne å ta initiativ til 

eiendomstransaksjoner  og hva koster det, 

o hvordan fungerer gebyrer og avgifter som insentiver for valg av 
fremgangsmåter?

 Hvordan oppdatere endringer i eiendomsopplysninger: 
o Ved frivillig registrering av endringer i eiendomsinformasjon, eller ved

o påtvungen dokumentasjon for at endringer ved innstifting av eiendom er 
pålitelig både privat- og offentligrettslig.  



6. Forts… oppdateringsutfordringer i Matrikkel og Grunnbok: registerutfordringer i 

Matrikkelens pålitelighet

Matrikkel

[M-informasjon(to+1)] = [M-informasjon(t0)] +
-

[M-informasjon(t1)]

Grunnbok

[G-informasjon (t0+1)] = [G-informasjon (t0)] +
-

[G-informasjon (t1)]
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Mange takk!


