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DefinisjonDefinisjon

• «jordsameige, grunnareal som ligg i sameige mellom 
fleire grunneigedomar, og der sameigepartane inngår i 
grunneigedomane…»

• Gårddeling

• Matrikkelloven § 5 
første ledd bokstav d

• Hva betyr denne 
bestemmelsen?

• Litt historie

• Har du hørt om 
«moderne 
jordsameie»?



Melding til tinglysing ved 
oppretting av nytt jordsameie
Melding til tinglysing ved 
oppretting av nytt jordsameie

• Endring i rundskriv for tinglysing kap. 14.1 
problemstilling 3.

• …sendes brev til tinglysingen

• Kommuner blander brukstilfeller

• Vil bli fjernet

• Ved tinglysing av 
nytt jordsameie…

• Bakgrunn for 
endring



Når kan det fradeles fra 
uregistrert jordsameie?
Når kan det fradeles fra 
uregistrert jordsameie?

• «Ny matrikkeleining kan berre opprettast når det er 
klart kva for matrikkeleining eller matrikkeleiningar den 
nye eininga blir utskilt frå eller oppretta på.»

• Hovedregelen: Matrikkelloven § 9 første ledd bokstav 
a

• Unntak: Matrikkelloven §§ 9 første ledd bokstav b, 
bokstav c og bokstav h

• Krav til dokumentasjon, jf. matrikkelforskriften § 23

• Geografisk klarhet: 
Matrikkelloven § 10 
andre ledd

• Kven som kan krevje
matrikkelføring av ny 
matrikkeleining o.a.:

Matrikkelloven § 9



Brukstilfellet «opprett nytt 
jordsameie» har i noen kommuner 
blitt brukt mer enn man skulle 
forvente, er dette feil?

Brukstilfellet «opprett nytt 
jordsameie» har i noen kommuner 
blitt brukt mer enn man skulle 
forvente, er dette feil?
• Matrikkelforskriften § 28

• Rundskriv H-18/15 kapittel 15.

• Opprett nytt jordsameie jf. mf § 28, eller registrer uregistrert jordsameie, jf. ml § 14 
og mf § 32?



Eksempel 2: Registrering av jordsameie -
Problemstilling
Eksempel 2: Registrering av jordsameie -
Problemstilling

• Uregistrert jordsameie i en kommune

• Innløsing av festetomter

• Foreligger rettskraftig dom fra jordskiftertten med prosentvise eierandeler

• Ønsker veiledning for å få dette matrikulert/registrert



Eksempel 2 forts: Registrering av 
jordsameie- Svar fra KV
Eksempel 2 forts: Registrering av 
jordsameie- Svar fra KV

• Kartverkets rolle vs. Kommunens rolle

• Normal framgangsmåte:
•

1) Krav om registrering av jordsameie i matrikkelen, jf. ml § 14.

2) Oppmålingsforretning jf. ml §§ 6 og 33 og mf § 32.

3) Føre resultatet i matrikkelen

4) Krav om tinglysning av det registrerte jordsameiet, fremsettes av partene.

5) Nevnte hva tinglysingen krever av dokumentasjon



Kan man registrere deler av et 
uregistrert jordsameie?
Kan man registrere deler av et 
uregistrert jordsameie?
• Nei
• Eksempelsak:
Jordskifteretten ønsker å registrere deler av et jordsameie, fordi de mener at 
yttergrensen til et annet gnr. er for uklare.

• Hvorfor kreves det at hele sameiet blir registrert?
- En av fem lovlige matrikkelenhetstyper
- Enten registrert eller ikke registrert
- To ulike/uavhengige prosesser: 

1. Registrering. 
2. Klarlegging av grenser


