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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 



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 vilkår i punkt 1-3 er oppfylt
• Kontroller at alle vilkårene i MF § 27 er oppfylt
• 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 





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. 



Vilkår for grensejustering (4) 
jf. ML § 16 og MF § 34
Vilkår for grensejustering (4) 
jf. ML § 16 og MF § 34

Tinglysing
• Krever ikke tinglysing
• Krever ikke pantefrafall 

• Pant og andre rettigheter følger den nye grensen.
Utstedelse av matrikkelbrev og underretting

• Reglene i ML § 24 og MF § 9
Arkivering



Utsteding av matrikkelbrev – ML 
§ 24 og MF § 9 (1)
Utsteding av matrikkelbrev – ML 
§ 24 og MF § 9 (1)

• Så snart kommunen har fått melding om at tinglysing er utført, 
skal kommunen fullføre matrikkelføringen, og stadfeste dette 
ved å utferde matrikkelbrev, jf. ML § 24 tredje ledd.

• Kommunen skal dessuten utstede matrikkelbrev så snart 
kommunen har matrikkelført 
• grensejustering
• sak som gjelder offentlig veg- eller jernbane
• matrikulering av umatrikulert grunn
• registrering av jordsameie
• klarlegging av eksisterende grense (med de unntak som 

framgår av forskriften § 36 andre ledd), jf. MF § 8.



Hvem skal ha matrikkelbrev? (1)Hvem skal ha matrikkelbrev? (1)

• Kommunen skal sende matrikkelbrevet til den som har rekvirert 
oppmålingsforretningen. 
• Eventuelt den som har framsatt krav om matrikkelføring.

• I sak som gjelder seksjonering eller reseksjonering, som ikke 
krever oppmålingsforretning, skal kommunen sende 
matrikkelbrevet til den som har begjært seksjonering eller 
reseksjonering. 

• I sak som gjelder sammenslåing, skal kommunen sende 
matrikkelbrevet til den som har krevd sammenslåing. 



• Når kommunen fører matrikkelen etter krav fra jordskifteretten, 
skal kommunen underrette registrert eier og registrert fester av 
den berørte enheten om føringen, og gi melding til 
jordskifteretten om føringen. 
• Underrettingen må vise endringer og tilføyelser i 

matrikkelen som følger av matrikkelføringen. 

Hvem skal ha matrikkelbrev? (2)Hvem skal ha matrikkelbrev? (2)



• ML § 24: 
Er grense mot tilgrensande matrikkeleiningar merkt 

eller målt inn på nytt, skal kommunen sende relevant 
matrikkelbrev til eigarar og eventuelle festarar av desse 
einingane. 

• MF § 9:
Dersom grense for annen matrikkelenhet enn den det 

er rekvirert oppmålingsforretning over, er merket eller målt på 
nytt, skal kommunen sende brev med relevant 
underretning om dette til registrert eier og registrert fester av 
vedkommende enhet.

Hvem skal ha matrikkelbrev? (3)Hvem skal ha matrikkelbrev? (3)



• Etter reglene i MF § 9 kan underretningen begrenses til å vise 
hvilke grenser som er merket eller målt, og eventuelt andre 
endringer eller tilføyelser av betydning for vedkommende 
matrikkelenhet.
• Når matrikkelføringen medfører en endring av beregnet 

areal for en matrikkelenhet, må arealendringen være en del 
av underretningen. 

Hvem skal ha matrikkelbrev? (4)Hvem skal ha matrikkelbrev? (4)



Hva det alltid kan klages på (1)Hva det alltid kan klages på (1)

ML § 46:
Enkeltvedtak etter denne lova kan klagast på etter kapittel 

IV til VI i forvaltningslova. Det kan alltid klagast over vedtak 
om: 

a) matrikkelføring av saker som krev oppmålingsforretning 
etter § 6, under dette feil ved varslinga eller utføringa av 
forretninga, 

b) klarlagt grense etter § 7 tredje ledd, 

c) samanslåing, jf. § 18, 

d) føring av referanse til avtale om eksisterande grense i 
matrikkelen, jf. § 19, 

e) fastsetjing av samla fast eigedom, jf. § 20, 



Hva det alltid kan klages på (2)Hva det alltid kan klages på (2)

f) tildeling av offisiell adresse med heimel i § 21, 

g) sletting av matrikkeleining med heimel i § 26 andre ledd, 

h) avslag på krav om retting av opplysning i matrikkelen, jf. §
26 tredje ledd, 

i) avslag på førespurnad om innsyn i matrikkelen etter § 29, 

j) utlevering av opplysningar frå matrikkelen, jf. § 30, 

k) fastsetjing av gebyr, jf. § 32 første ledd, 

l) avslag på rekvisisjon av oppmålingsforretning, jf. § 35 første 
ledd, 

m) tvangsmulkt, jf. § 48. 



Hva det alltid kan klages på (3)Hva det alltid kan klages på (3)

• Med at det alltid kan klages på saker nevnt i første ledd betyr 
at dette ikke er en fullstendig opplisting. 



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. 



Beregning av klagefristBeregning av klagefrist

• MF § 21:

Klagefristen løper fra det tidspunktet parten har mottatt 
matrikkelbrev eller underretning om føringen i matrikkelen. 

• Klagefristen er tre uker, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd.
• Forvaltningsloven § 29 andre ledd første punktum:

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, 
løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet 
sig kjennskap til vedtaket. […]



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. 



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 Sør-TrøndelagTilsyn i Sør-Trøndelag
24.10.2012 - Orkdal kommune

07.11.2013 - Trondheim kommune

12.03.2014 - Selbu kommune

Hvor finner vi rapportene?

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


