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1  KONTORET Ja Nei Går 
ut 

Kommentarer 

A Se gjennom delingstillatelsen - hva er godkjent, størrelse, 
beliggenhet, kartgrunnlag, betingelser/vilkår 

    

B Legge inn saken i «Min sak»     
C Sjekk om det finnes digitalt plangrunnlag, bruk sist vedtatte 

plan 
    

D Sjekk kvalitet på eiendomsgrenser - ved tvil sjekkes 
målebrev, jordskifte dom, skylddeling etc. - hva er målt på 
naboeiendom 

    

E Klargjør landmålerprosjekt - også fastpunkt med kartoversikt      
F Sjekk grunnboka på avgivereiendom, urådighet, servitutter, 

pengeheftelser, utskrift legges i K2000/evt. kopi til partene 
   MF § 27, pkt. 1 d 

G Klargjør grensejusteringsavtale – ved slik sakstype    Økonomisk oppgjør 
mellom partene 

H Samtykke fra panthaver ved arealoverføring     
I Sende ut «erklæring om arealoverføring» ved slike saker     
J Kvalitetssikre rettighetserklæring som følger med fra 

Byggesak - holder denne, kartvedlegg 
    

K Sjekke måleforhold, solvindaktivitet, GSM-dekning 
 

   Link til solvind ligger 
under Kartverket 

L Kontakt med rekvirent - avtale gjennomføring av 
oppmålingsforretning, møtested og tidspunkt - sjekke 
fergeruter  

    

M Sende ut faktura    Grunnlag legges til 
staben 

N Sende ut varsel til forretning - alle tilstøtende 
naboer/rettighetshavere skal kalles inn 

   Sjekk hjemmel og 
adresse før innkalling 
sendes ut 

O Behov for kabelpåvisning     
P Reservere landmålerutstyr og bil, (ICE-utstyr på kysten)     

2 FELT Ja  Nei Går 
ut 

Kommentarer 

A Møte partene - frammøteunderskrift hos de som møter     
B Innhente fullmakt hos eventuell fullmektig 

 
   Sjekke hva fullmektig 

kan ta stilling til. MF § 
27, pkt. 2 b 

C Avklarer med partene eventuelle merknader til innkallingen, 
er noen uteglemt 

    

D Informere partene om den videre gang fram til 
matrikkelføring og tinglysing 

   Tinglysing av skjøte er 
partenes ansvar 

E Gjennomgang av tillatelsen med partene - tilpasse tomta til 
terrenget, maks 5 % avvik fra godkjenning oppad. 

   Ved større avvik knfr. 
Landbruk.  

F Eventuelle avvik fra offentlige tillatelser    Redegjørelse fra 
landmåler, MF § 27, pkt. 
1 b 

G Påse at det foreligger nødvendige tillatelser for avvik gjort 
under oppmålingsforretningen 

   MF § 27, pkt. 2 c 

H Sjekk høyspentkabel, tilpass tomta med tanke på bygging     
I Avklare med partene hva som finnes av bruksrettigheter på 

arealet 
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3 KONTORET ETTER FORRETNING Ja Nei Går 
ut 

Kommentarer 

A Overføre data fra måleutstyr snarest mulig og sette utstyret 
på ladding 

    

B Beregning av innmålt data      
C Klargjør protokoll og kart     
D Eksportere nye parseller til matrikkelføring     
E Matrikkelføring av parsell, kvalitetsheving av grenser m.m.    Protokoll legges til 

matrikkelfører for føring 
 

4 MATRIKKELFØRER – Matrikkelforskriften § 27 Matrikkelfører 
Kontroll 

A Protokoll for gjennomføring av forretning. MF § 27, pkt. 1 a  
B Hvilke matrikkelenheter ny matrikkelenhet opprettes fra eller på. MF § 27, pkt. 1 c  
C At landmåler har informert partene om hvorvidt vedkommende er personlig eller 

økonomisk knyttet til noen av partene. (eget punkt i protokollen). MF § 27, pkt. 1 e 
 
 

D Kart over grenser og grensemerker for den matrikkelenhet eller grensestrekning som 
saken gjelder, måledata, beregninger og andre opplysninger som kreves for 
matrikkelføring. MF § 27, pkt. 1 f 

 

E Hvilke grenser og grensemerker som er nye eller endret, og hvilke eksisterende 
grenser som inngår i forretningen uten endring. MF § 27, pkt. 1 g 

 
 

F Rekvirenten fortsatt har hjemmel til å rekvirere oppmålingsforrentning eller har 
hjemmel til å kreve matrikkelføring på tidspunktet for matrikkelføringen.  MF § 27, pkt. 
2 a 
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ETTER MATRIKKELFØRING 
 

Ja 
 

Nei Går 
ut 

Kommentarer 

F Sende protokoll og kart til partene  
 

   3 ukers klageadgang 
MF § 27, pkt. 1 a 

G Avtale om økonomisk oppgjør mellom partene i forbindelse 
med grensejustering 

   Innhente signatur hos 
partene  

H Klargjøre vedlegg/dokument/rettigheter som skal følge med 
melding til tinglysing  

   Både vilkår i tillatelsen 
og privatrettslige som 
ønskes/kan tinglyses 
MF § 27, pkt. 2 d og e 

I Skanne inn dokumenter i K2000 – dvs. signert protokoll, 
måle-og beregningsresult, andre dokumenter 

    

J Melde til matrikkelfører at saken er klar for tinglysing     
K Sende faktura for «dokumentavgift» til rekvirent    Arealoverføring 
L Ved klage på matrikkelføring    Jf. Intern klagerutine 
M Sjekk at faktura er fakturert før saken avsluttes    Sette status F i K2000  

 

J Partene påviser grenser, kryss, skjellsteiner etc. - måler inn 
ved behov 

    

K Landmåler legger fram kjent dokumentasjon over 
eiendomsgrenser 

    

L Merker av parsellen i marka i tråd med godkjenning    Eventuell begrunnelse 
for ikke å merke, MF § 
27, pkt. 2 f 

M Måler inn parsellen og evt. bruksretter      
N Avklar med partene sjøgrunn og retning    Sjekk at hovedbruket 

ikke mister sjøgrunnen 


