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Tilsyn-avvik i 2012 - 2014Tilsyn-avvik i 2012 - 2014

• Kommunen sikrer ikke at matrikkelføring er en del av 
kommunens virksomhet

• Protokollen er ikke fylt ut fullstendig

• Opplysning om klageadgang ved underretning om føring i 
matrikkelen mangler

• Det ligger ikke vedlagt saken fullmakt fra de som i rekvisisjon 
og under forretningen representerer foretak eller stiftelser

Lysark 14

Lysark 13



Tilsyn-avvik i 2012 - 2014Tilsyn-avvik i 2012 - 2014

• Arealregnskap og verdivurdering i grensejusteringssaker
mangler eller er magelfull, ei heller er dette kommentert i 
protokollen

• Det ligger ikke vedlagt saken eller det er en mangelfull rapport 
for måling og beregning

• Kommunene sikrer ikke at alle nye grenser blir merket og målt 
før oppmålingsforretning blir registrert som fullført i 
matrikkelen

Lysark 6



Tilsyn-avvik i 2012-2014Tilsyn-avvik i 2012-2014

• Bygningsinformasjon blir ikke ført innen tidsfristen på 5 dager

• Bygningsinformasjon blir ikke ført fullstendig

• Jordskiftesaker blir ikke ført



Tilsyn-merknader i 2012 -
2014
Tilsyn-merknader i 2012 -
2014

• Mangel på skriftlige rutiner 

• For lite bemanning/for dårlig beredskap 

• Manglende oppfølging/kontroll på at skilt med adressenummer 
er satt opp før ny bygning tas i bruk. 

• For dårlig samhandling mellom plan- og bygningslovmiljø og 
matrikkellovmiljø 



Vilkår for grensejustering (1) 
jf. ML § 16 og MF § 34
Vilkår for grensejustering (1) 
jf. ML § 16 og MF § 34

Oppmålingsforretning:
• Arealgrenser:

• Involverte enheter kan økes eller minkes med inntil 5 %, 
• Men maks 500 m2 (1000 m3 for anleggseiendom), og
• 80 % av enheten må ligge i ro

• Verdigrenser:
• maks 1G 





Grensejustering av areal 
fra stor til liten eiendom
Grensejustering av areal 
fra stor til liten eiendom

Fra Ot.prp.nr. 70 (2004-2005):
Departementet støttar heller ikkje Porsgrunn kommune som foreslår 
at arealet berre skal reknast ut frå storleiken på den eigedommen 
som gir frå seg og ikkje i forhold til den eigedommen som tek imot 
areal. Dersom for eksempel avgivareigedommen er ein stor 
eigedom og den som tek imot er ein liten eigedom, vil dette opne 
for at mottakareigedommen kan bli vesentleg endra som følgje av ei 
grensejustering. Departementet legg som nemnt til grunn at det 
ikkje bør skje slike vesentlege endringar med den enkelte 
matrikkeleininga, og at overføring av areal ved grensejustering 
derfor også må vurderast i forhold til mottakareigedommen.



GrensejusteringGrensejustering
Det er flere forhold som ligger til grunn for at grensejustering kun 
gjelder helt små endringer (også selve navnet ”justering” understreker 
dette): 
� Det er gjennom pbl kommunen skal bestemme ”eiendomsstruktur”. 

Grensejustering behandles ikke etter pbl, og skal derfor benyttes til 
justeringer i forhold til det som er behandlet og vedtatt etter pbl. 

� Vi har en skattlegging av eiendommer her i landet gjennom 
dokumentavgift ved hjemmelsoverganger. Grensejustering er et 
unntak fra denne bestemmelsen. 

� Både pengeheftelser, positive og negative servitutter kan komme 
uheldig ut ved grensejustering, og de berørte ”eierne” av disse får i 
langt mindre grad mulighet til å involvere seg. 

Dette er momenter i forhold til at grensejustering har det noen 
oppfatter som for strenge skranker. Samtidig er det ønskelig å ha en 
åpning for å rette opp i uheldige grenseforløp mellom to 
matrikkelenheter, uten at dette skal bli en for omfattende prosess. Så 
derfor har en grensejustering. 



Vilkår for grensejustering (2) 
jf. ML § 16 og MF § 34
Vilkår for grensejustering (2) 
jf. ML § 16 og MF § 34

Matrikkelføring, inkl. kontroll av dokumentasjon:
• Kontroller at alle vilkårene i MF § 27 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkår i ML § 16 og MF § 34 oppfylt, bl. a. at 

tillatelse etter pbl ikke trengs, innenfor areal- og verdigrenser, 
justeringen gjelder felles eksisterende grense

• Krav om dokumentasjon til:
• skriftlig samtykke fra registrerte eiere og festere til de 

matrikkelenhetene saken får betydning for. 
• For eks. ved felles bolig for ektefelle eller registrert 

partner
• Dersom grensejustering berører festegrunn må også fester 

samtykke
• arealregnskap for justeringen, og eventuelt tidligere 

grensejusteringer 
• verdianslag for involverte matrikkelenheter 
• dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke 

fører til deling av driftsenhet, jf. jordlova § 12 fjerde ledd 



Lysark 28



Vilkår for grensejustering (3) 
jf. ML § 16 og MF § 34
Vilkår for grensejustering (3) 
jf. ML § 16 og MF § 34

Matrikkelføring, inkl. kontroll av dokumentasjon forts.: 
• Kontrollere at justeringen ikke er i strid med:

• Konsesjonsloven 
• Jordloven 
• Rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven

• Må gjennomføres som arealoverføring eller 
fradeling/sammenslåing

• Grensejustering er en privatrettslig avtale. 
• Krav om at den må dokumenteres med partenes 

signatur i protokollen. 



Grensejustering og 
fullmakt
Grensejustering og 
fullmakt

• Fullmakt
• Ved bruk av fullmektig, må det gå særskilt fram av 

fullmakten at fullmektigen har adgang til å ta bindende 
standpunkt til grensejusteringen, jamfør MF § 34 første ledd 
bokstav a

• Dokumentasjon som viser hvem kan signere på vegne av et 
foretak når dette er involvert i grensejusteringen

Lysark 2
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PBL ML

Matrikkellova. § 10 (1) første pkt:

«Før ny grunneigedom, ny anleggseigedom, ny festegrunn 

eller nytt jordsameige 1 kan opprettast i matrikkelen, 2 må 

det liggje føre løyve etter plan- og bygningslova 3 § 20-

1 første ledd bokstav m»

Klageadgang



Klage i saker som krever 
oppmålingsforretning
Klage i saker som krever 
oppmålingsforretning

• Det er matrikkelføringen som er selve enkeltvedtaket.
• Altså når det gjelder saker med oppmålingsforretning er ikke 

selve oppmålingsforretningen et enkeltvedtak.
• Klagen kan likevel gjelde varsling og utføring av 

oppmålingsforretningen, under dette om forretningen er utført i 
samsvar med god landmålerskikk.

• Men det er først ved matrikkelføringstidspunktet vedtaket 
treffes og klagefristen starter. 



KlageKlage

• Klage etter matrikkelloven.NB! Må opplyse om klageadgang 
og tidsfrister når matrikkelbrev eller relevant informasjon 
sendes partene etter at saken er ført i matrikkelen.

• Klage etter pbl. Ot. prp. nr. 57 (2006-2007) står følgende: ” 
Forretninga kan godt haldast utan at det er gitt endeleg løyve 
etter plan- og bygningslova § 93 første ledd bokstav h (ny pbl-
lov § 20-1 bokstav m) , men kommunen kan under ingen 
omstende matrikkelføre forretninga før løyvet er rettskraftig, jf. 
§ 10 og § 15. Kommunen bør i tillegg vere forsiktig med å 
matrikkelføre forretninga før klagefristane er gått ut og 
eventuelle klager er avgjort.”



Utsatt matrikkelføring ved klageUtsatt matrikkelføring ved klage

• MF § 20: 
Når klage er framsatt, skal kommunen vurdere om 

forvaltningsloven § 42 gir grunnlag for utsatt føring av 
opplysninger i matrikkelen. Dersom føringen allerede er 
foretatt, skal det anmerkes i matrikkelen at klage er 
innkommet og at føringen kan bli omgjort. 

• Bestemmelsen er relevant der klage er fremsatt før sak er 
matrikkelført

• Bestemmelsen kan også være relevant når klagen gjelder et 
vedtak som er fattet etter annen lovgivning, og føring i 
matrikkelen bare er å anse som publisering av dette vedtaket. 

Lysark 2



Kartverket startet med 
matrikkeltilsyn i 2011
Kartverket startet med 
matrikkeltilsyn i 2011
2011 – 6 prøvetilsyn
2012 – 22 tilsyn
2013 – 20 tilsyn
2014 – 20 tilsyn 
2015 - 8 tilsyn så langt, av 21

•I år er det 6 personer som holder på med tilsyn.

•Kartverket er sentral matrikkelmyndighet og 
kommunen er lokal matrikkelmyndighet.



Konkret vil tilsynet undersøke hvordan kommunen:

sikrer troverdighet for matrikkelen belyst gjennom

- organisering av kommunens oppgaver som lokal    
matrikkelmyndighet

- samordning mellom plan- og bygningslov og 
matrikkellovforvaltning

- føring av bygningsinformasjon
- føring av adresse
- føring av ikke fullført oppmålingsforretning
- behandling av krav om retting og ved retting av eget tiltak
- behandling av krav om innsyn i og/eller utlevering av
matrikkelopplysninger 

- behandling av matrikkelopplysninger i egen administrasjon



Tilsyn i Nord-TrøndelagTilsyn i Nord-Trøndelag
2012 Høylandet kommune

2013 Steinkjer kommune

2014 Innherred samkommune

2015 Inderøy kommune

Hvor finner vi rapportene?

http://kartverket.no/Eiendom-og-
areal/Matrikkelen/veiledning-for-lokal-
matrikkelmyndighet/Tilsyn-med-matrikkelen/



TilsynTilsyn
• Vi som utfører tilsyn håper at kommunene 

oppfatter det som konstruktivt og at de har 
utbytte av det

• Tilsynet undersøker kommunen som 
organisasjon og gransker ikke enkeltpersoner

• Sitat fra de som gjennomførte tilsyn i Inderøy 
kommune:
Kommunen hadde bare et avvik, resten av 
matrikkelarbeidet fulgte lov og forskrift på en 
utmerket måte. 


