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Hvorfor er det viktig at alle fagfelt 
deltar i planprosessen?

PBL § 4-1 Planprogram 2. ledd

• Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som 
antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes 
ordinært av planmyndigheten.

De ulike fagmiljøene har viktig kunnskap å bidra med for å få til en god plan på lik linje 
med kommunens andre fagmiljøer.



PBL § 12-8 Oppstart av planarbeid 

1. ledd

• Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte 
varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal 
planspørsmålet først legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi 
råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Det skal 
skrives referat fra møtet. Dersom det er uenighet på vesentlige punkter i 
oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, kan forslagsstilleren kreve spørsmålet 
forelagt kommunestyret til vurdering.

Er eksempelvis anleggseiendom et alternativ i planen? Hvilke vilkår og krav gjelder?
Er plangrenser i tråd med tjenlige eiendomsgrenser? Supplerende datainnsamling/måling?
Vil kommunen bli oppfattet som en god rådgiver dersom dette ikke kommer fram?

Hvem har best kunnskap om 
matrikulære utfordringer?



Hvordan få oversikt over 
hjemmels- og rettighetshavere?
PBL § 12-8 Oppstart av planarbeid 

3.ledd

• Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst 
én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. 
Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre 
rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir 
direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas 
opp.

• Jfr. forøvrig fvl § 16 Forhåndsvarsling

Har planmyndigheten oppfylt kravene til varsling ved et maskinelt uttak av nabovarsel? 
Hva med eiendommene som ikke ligger i matrikkelkartet? 
Hva med eiendommene som kun ligger inne med hjelpelinje og i mange tilfeller feilplassert?
Hva med rettighetshavere innenfor planområdet?
Hva med pågående saker etter matrikkelloven eller jordskifteloven? 
Vil kommunen bli oppfattet som en god rådgiver dersom dette ikke kommer fram?



Matrikkelmiljøets deltagelse

PBL § 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak 

1. ledd

• Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 
planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak 
etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i 
gang før planspørsmålet er endelig avgjort.

4. ledd

• Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for 
særlige samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen 
også bestemme at grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra 
kommunen kan råde rettslig over eiendom på en måte som kan 
vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføringen av planen.

Viktig med matrikkelmiljøets deltagelse i matrikulære spørsmål.



Hvilke krav kan kommunen 
stille?

Kart- og planforskriften § 6 Krav om Kartlegging 

1. ledd

• Kommunen kan kreve at den som fremmer planforslag, konsekvensutredning eller 
søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven, skal framskaffe geodata når dette 
er nødvendig for å ta stilling til forslaget. Slikt krav kan bare framsettes dersom 
det offentlige kartgrunnlaget ikke er nøyaktig eller detaljert nok til å kunne ta 
stilling til forslaget. Kommunen skal så tidlig som mulig informere om at slikt krav kan 
bli aktuelt og grunnen til dette.

Det henvises til det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Matrikkelen inngår i DOK. 

Usikkert eiendomsrettslig grunnlag, gir kommunen anledning til å kreve tilfredsstillende 
data. 



Hvilke krav kan kommunen 
stille?
Veileder til Kart- og planforskriften § 6

• Det er et uttrykkelig krav i § 10 første ledd siste punktum at basiskartet i digital 
arealplan har samme eiendomsgrenser som i matrikkelen. Kommunen kan 
ikke etter plan- og bygningsloven kreve at forslagstiller rekvirerer 
kartforretning for å få klargjort uklare eksisterende grenser, jf. Ot.prp. nr. 113 
(2001-2002) kap. 3.5 siste avsnitt på s. 38. I den grad det er behov for å avklare 
uklare grenser eller skaffe fram manglende eiendomsinformasjon, vil det som regel 
være i partenes interesse å rekvirere kartforretning. Kommunen bør i slike 
saker oppfordre partene til dette. I tillegg kan kommunen gjennomføre kartforretning 
på eget initiativ, jf. matrikkelloven § 17.

Hvilke grenser gjelder når grensene i plan og matrikkel ikke er i samsvar? 

Kommunen må stille krav om dataenes innhold Jfr. Kart og planforskriften § 8.

Anbefales å avklare eiendoms- og rettighetsforholdene gjennom oppmålingsforretning.



Krav til vei, vann og avløp i 
regulert område

PBL § 18.1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

1. ledd

• I regulert strøk kan grunn bare bebygges eller eksisterende bebyggelse utvides 
vesentlig eller gis en vesentlig endret bruk, eller eiendom opprettes eller endres, 
dersom:

• offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, fram til og 
langs den side av tomta hvor den har sin atkomst. 

• hovedavløpsledning, overvannsledning, fører til og langs eller over tomta. 

• hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. 

Jf. PBL §§ 27-1, 27-2 og 27-4



Hvordan sikre feltutbygging i 
tråd med reguleringsplan?

PBL § 18.1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann

3. ledd

• Kommunen kan gi tillatelse til tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd bokstaver a, d og 
m på vilkår av at arbeidene etter første ledd blir utført før tiltaket 
ferdigstilles. 

• Utsettelse for tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m eller midlertidig 
dispensasjon for opparbeidelsen ved slike tiltak skal være betinget av tinglyst 
erklæring. Ved bygging kan kommunen kreve at det stilles sikkerhet for 
kostnadene ved ferdigstillelse.

Undertegnede erklæringer bør senest foreligge ved vedtak om opprettelse av nye 
matrikkelenheter. Det er viktig at eiendomslandmåler påser at disse er på plass.

Viktig å kreve as-built data før matrikulering. 



Er det behov for dialog i 
dispensasjonssaker?

• PBL Kap. 19 Dispensasjon

• Dispensasjoner fra plan.

Kan i hvert fall være aktuelt med dialog mellom pbl-miljøet og matrikkellov miljøet i f. m. 
pbl-saker knyttet til § 20-1 m.



Søknadsplikt

PBL § 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

1. ledd

• Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i denne lov:

• a)oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, 
konstruksjon eller anlegg

• m)opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller 
opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller 
arealoverføring, jf. matrikkellova.

• Viser for øvrig til matrikkelloven § 33, 3.ledd: Den som utfører forretninga kan 
samtykkje i mindre avvik, for å kunne få ei gagnleg grense ut frå tilhøva i terrenget.

• Merknadene til matrikkelforskriften § 29: Ny anleggseiendom krever to tillatelser; en 
for byggetiltaket (PBL § 20-1 a) og en for delingstillatelsen (PBL § 20-1 m)



Anleggseiendom – er lovverket 
i tråd med praksis?

OT-prop 70 (2004-2005) fig 17.2

• Alle byggesaker kan, dersom tiltaket strekker seg ut over matrikkelenhetsgrense, 
utløse krav om anleggseiendom.

• Det er lov å ha mindre takutstikk, altaner el.l. i en viss høyde over bakken over 
eiendomsgrense etter pbl, men det utløser pr. definisjon krav om anleggseiendom 
etter matrikkelloven. Det er lett å tenke at eiendomsgrensa for en grunneiendom er 
på bakkeplan, men en grunneiendom er også et volum som strekker seg oppover og 
nedover i vertikalplanet så langt eierinteressene strekker seg, og kan slik sett skjære 
gjennom utstikkende bygningsdeler. Lang pbl-praksis som ikke har innrettet seg etter 
matrikkellovens bestemmelser.



Utfordrende søknad for 
tiltakshaver

PBL § 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

• Følgende tiltak er unntatt fra reglene i § 20-3:

d) opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m

Søknad om deling av eiendom kan være komplekst og omfattende. Menigmann har i 
mange tilfeller ingen forutsetninger for å kunne utarbeide tilfredsstillende søknad, og det 
finnes få profesjonelle aktører som kan bistå fullt ut. Veiledningsplikten til 
delesaksbehandler kan derfor lett bli mer enn bare veiledning, eller at utfordringene 
skyves over på eiendomslandmåler / matrikkelfører.



Justering av kommunegrense –
ikke lenger søknadskrav
PBL § 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

3. ledd

• Tillatelse er heller ikke nødvendig for tiltak som nevnt i § 20-1 bokstav m når tiltaket 
skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan, eller når tiltaket skjer 
etter krav som nevnt i matrikkelloven § 9 første ledd bokstav g.

ML § 9.Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a.

• g)staten eller kommunen dersom forretninga gjeld frådeling av heile teigar, eller 
når eininga blir delt av kommunegrense

Endret ved lov av 21. juni 2017 nr 97

Ikkje lenger krav til søknad om deling, når ny kommunegrense allerede er fastsatt. 
Særlig aktuelt for kommuner som endrer grenser seg imellom – kommune- og 
regionreformen.



Matrikulære utfordringer -
unntak ved annet lovverk

PBL § 20-6, Unntak fra søknadsplikt for visse tiltak som behandles etter andre lover 

Byggesaksforskriften § 4-3

• For tiltak som er nevnt nedenfor under bokstav a til h og som er i samsvar med plan-
og bygningsloven § 1-6 andre ledd, gjelder ikke reglene i plan- og bygningsloven 
kapitlene 20 (Søknadsplikt), 21 (Krav til innhold og behandling av søknader),

PBL § 1-6 andre ledd

• Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i 
strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens 
arealdel og reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette 
gjelder også hvis tiltaket er unntatt fra søknadsplikt etter §§ 20-5 og 20-6.

• Dette presiseres også i matrikkelforskriftens § 27 (4. ledd)



Matrikulære utfordringer -
unntak ved annet lovverk
Matrikkelforskriften § 27 

4. ledd

• Kravet om tillatelse etter plan- og bygningsloven gjelder ikke for matrikulering av 
eiendomsutforming som inngår i tiltak som er unntatt fra kravet om 
søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, dersom tiltaket og 
eiendomsutformingen er godkjent gjennom plan, konsesjon, tillatelse eller 
godkjenning etter annen lov. Øvrige krav til dokumentasjon gjelder. Kommunen 
skal herunder kontrollere at det foreligger dokumentasjon for at kravet om 
matrikulering er i samsvar med planen, konsesjonen, godkjennelsen eller 
tillatelsen for tiltaket behandlet etter vedkommende lov.

Er det behandlet tilfredsstillende etter andre lover? 

Hvis ikke er det ikke unntatt fra søknadsplikt etter PBL 20-1 m



Forhåndskonferansen – en 
viktig arena for deltagelse

PBL § 21-1 Forhåndskonferanse 

• For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes 
forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. 
Andre berørte kan også innkalles. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller 
plan- og bygningsmyndighetene.

Naturlig å innvie oppmålingsavdelingen hvis matrikulære forhold er en del av tiltaket, 
ikke minst når det er snakk om ulike søknader utenfor regulert område.



Forhåndskonferansen – en 
viktig arena for deltagelse

Byggesaksforskriften § 6-1, 2. ledd

• Forhåndskonferanse kan brukes i alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, 
uavhengig av størrelse og vanskelighetsgrad.

Byggesaksforskriften § 6-1, siste ledd

• Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal 
dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn, og danner grunnlag for 
videre behandling. Referatet skal sluttføres i forhåndskonferansen, og kommunen skal 
straks gjøre referatet tilgjengelig for tiltakshaver. Referatet skal følge med som 
saksdokument i den videre saksbehandlingen.



Hva med formkravene til søknad 
etter § 20-1, 1. ledd bokstav m?

PBL § 21-2 Søknad om tillatelse

1. ledd

• Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. 
Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne 
gi tillatelse til tiltaket. Det skal framgå av søknaden om det søkes om 
dispensasjon, jf. kapittel 19.

4. ledd

• Dokumentasjon for at naboer er varslet på lovlig måte, samt eventuell erklæring 
om varsling av dem som har pengeheftelser i eiendom som søkes revet, jf. § 21-3, 
skal vedlegges søknaden. Eventuelle merknader fra naboer eller gjenboere, samt 
en redegjørelse fra søker for hva som eventuelt er gjort for å imøtekomme 
disse, skal vedlegges. Søknaden skal også vedlegges eventuelle innhentede vedtak 
eller uttalelse fra annen myndighet der tiltaket er betinget av dette, jf. § 21-5.



Hva med formkravene til søknad 
etter § 20-1, 1. ledd bokstav m?

6. ledd

• De som er nevnt i lov om eigedomsregistrering § 9 kan søke om tillatelse til å 
opprette ny grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn eller nytt jordsameie, 
eller tillatelse til arealoverføring. Søknaden må angi hvordan enheten ønskes 
utformet, herunder angi grenseforløpet på kart. Søknaden må vise hvordan de 
nye enhetene eller arealoverføringen på hensiktsmessig måte kan gå inn i en 
fremtidig utnytting av området, herunder også hvordan krav til tomtestørrelse, 
fellesareal og plassering av bebyggelsen kan oppfylles.

Byggesaksforskriften § 5-1 omhandler kun byggesak og har ingen ytterligere formkrav ut 
over de generelle vendingene som framgår av § 21-2, 6. ledd vedrørende 
eiendomsutforming.



Maskinelle nabolister – er det 
godt nok?

PBL § 21-3 Nabovarsel

1. ledd, siste punktum

• . . . . Dersom grunneiers adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen, kan 
varsling unnlates.

2. ledd, siste punktum

• . . . . Kommunen kan også kreve at andre eiere eller festere enn de som er nevnt i 
første ledd, skal varsles.

• Hva med eiendommene som ikke ligger i matrikkelkartet? 

• Hva med eiendommene som kun ligger inne med tilfeldig hjelpelinje?

• Hva med flerbruksteig eller vannteig eller framfester?

• Hva med rettighetshavere?

• Hva med pågående saker etter matrikkelloven eller jordskifteloven? 



Ryddige eiendomsforhold er 
konfliktforebyggende

PBL § 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

5. ledd

• Kommunen sette som vilkår at:

• det blir holdt oppmålingsforretning når det er behov for å klarlegge grensene for 
den eller de matrikkelenhetene som tiltaket gjelder for

• eiendommer som skal nyttes under ett, blir sammenføyd etter lov om 
eigedomsregistrering

Begge forhold er viktig å følge opp. 

Eiendomslandmåler kan veilede.



Er opprettelse av nytt punktfeste 
en videreføring av usikkerhet?

PBL § 21-4 Behandling av søknaden i kommunen

6. ledd

• Ved søknad om opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 
10 år, kan kommunen sette som vilkår for tillatelsen at festeretten skal gjelde for 
et særskilt avgrenset areal, eller at enheten blir opprettet som 
grunneiendom.

ML § 1 Formålet med lova

Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta og 
påliteleg register (matrikkelen) over alle faste eigedommar i landet, og at grenser og 
eigedomsforhold blir klarlagde.

Kommunen bør styre størrelsen og utformingen. 



Skal saksbehandler håndtere 
privatrettslige forhold?

PBL § 21-6, Privatrettslige forhold 

• Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til 
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår 
som åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de 
privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises.
Tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige 
forhold. Kommunen kan fastsette frist for supplering av søknaden.

Jf.

• PBL § 21 -2 Generelt behov for privatrettslige avklaringer vedrørende eiendommens 
plassering og utforming.

• Pbl §§ 18- 1 (regulert område), 27-1, 27-2 og 27-4 vedr. krav til vei, vann og avløp.



Hva skjer hvis tiltaket er i strid 
med matrikkelloven?
PBL § 21-9 Bortfall av tillatelse

4. ledd 

• Tillatelse til tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m, faller bort dersom det 
ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter matrikkellova innen 3 år etter at tillatelsen 
ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med matrikkellova.

Hvis vilkårene ikke er oppfylt i vedtaket, med nødvendig dokumentasjon som skal ligge 
ved søknaden, så lar det seg ikke matrikkelføre. Da er automatisk tillatelsen ugyldig. En 
svakhet at det er lite veiledning knyttet til § 20-1, første ledd, bokstav m.

Byggesaksforskriften § 6-1 Forhåndskonferanse, er en mulighet for å avbøte på 
manglende veiledning i rettsreglene - involvere oppmålingsavdelingen. 
Forhåndskonferanse kan brukes for alle typer tiltak etter PBL – SAK § 6-1, 2. ledd.



Hva er uegnet eiendom?

PBL § 26-1.Opprettelse og endring av eiendom

• Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller 
opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om 
eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres 
på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift 
eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke 
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin 
størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.

Gjelder også resteiendommen – slik at det ikke gis tillatelse i strid med § 26-1. 

Også her lite veiledning på hvordan det skal forstås, og nødvendig at matrikkelmiljøet 
deltar i vurderingen.



Er vannforsyning sikret?

PBL § 27-1. Vannforsyning

1. ledd

• Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med 
mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, 
samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik 
bebyggelse. Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til 
å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument 
eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Eiendomslandmåler må forsikre seg om at tillatelse er gitt, eller stille som vilkår for 
matrikkelføring at det blir gitt tillatelse. 

Bør senest være avklart i delesaksbehandlingen, slik at søker ikke blir forledet til å tro at 
alt er i orden.



Er avløpsforholdene sikret?

PBL § 27-2 Avløp

1. ledd

• Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir 
godkjent, skal bortleding av avløpsvann være sikret og i samsvar med 
forurensningsloven. Rettighet til å føre avløpsledning over annens grunn, 
alternativt til å knytte seg til felles ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst 
dokument eller på annen måte som kommunen godtar som tilfredsstillende.

Eiendomslandmåler må forsikre seg om at tillatelse er gitt, eller stille som vilkår for 
matrikkelføring at det blir gitt tillatelse. 

Bør senest være avklart i delesaksbehandlingen, slik at søker ikke blir forledet til å tro at 
alt er i orden.



Har eiendommen sikker 
adkomst?

PBL § 27-4 Atkomst

1. ledd

• Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir 
godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er 
åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte 
være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. 
veglova §§ 40 til 43.

Eiendomslandmåler må forsikre seg om at tillatelse er gitt, eller stille som vilkår for 
matrikkelføring at det blir gitt tillatelse. 

Bør senest være avklart i delesaksbehandlingen, slik at søker ikke blir forledet til å tro at 
alt er i orden.



Er eiendommen trygg?

PBL § 28-1 Byggegrunn, miljøforhold

1. og 2. ledd

• Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur-
eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig 
ulempe som følge av tiltak.

• For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig 
nedlegge forbud mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av 
byggverk, eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.

Ras/flomutsatt grunn – kunne gjøre vurdering. Hvis delesaksbehandlinga etter PBL 
eksempelvis ligger på oppmålingsavdelingen, er det viktig at saksbehandler involverer 
GIS-miljøet, samt plan- og bygningsmiljøet.



Kan matrikkelfører være for 
kjapp?

Matrikkelforskriften § 18 (2) Frister i saker som krever oppmålingsforretning 

• Når det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven eller 
seksjoneringsvedtak for å få saken matrikkelført, løper ikke fristen før tillatelsen eller 
vedtaket foreligger. Fristen forlenges for den tiden som går med til tinglysing og 
supplering av opplysninger fra rekvirenten. Fristene løper ikke når føringen blir 
påklaget eller når føringen er avhengig av avgjørelse i klagesak. Dersom kommunen 
har sendt krav om forskuddspliktig gebyr, løper ikke fristen så lenge dette ikke er 
betalt.

Fristen løper i utgangspunktet fra vedtaksdato. Imidlertid bør kommunen være varsom 
med å gjennomføre matrikulering før klagefristen på eksempelvis delesaken etter PBL har 
gått ut. Hvis det gis en delingstillatelse, delingsvedtaket påklages, og klager får medhold, 
vil eiendommen kunne være både opprettet, tinglyst og i verste fall pantsatt i 
mellomtida.



PBL og ML - kan det være lurt å 
samarbeide?

• Matrikkeltilsynet avslører mer eller mindre vanntette skott mellom PBL-miljøet og ML-
miljøet. Flere kommuner har allerede fått merknad.

• Å få til et gjensidig godt samarbeid på tvers av fagmijøene gjennom hele prosessen 
fra plan til matrikkelføring, skaper trivsel og gir et godt omdømme for kommunen.

• Vi kan ikke ha det slik at planmiljøet gjør sin jobb – overlater den til bygge- og 
delesak som gjør sin jobb – for så å overlate avslutningen til matrikkelmiljøet.

• PBL og ML var vurdert slått sammen til en lov når matrikkelloven oppsto – viser hvor 
tett integrert lovene er.

• Begge fagmiljøer er kompetansemiljøer – sammen skapes enda bedre resultater til 
beste for kundene!



Det kan være tungt å innføre 
endringer av inngrodde 
rutiner og tenkemåter, men 
hadde jeg vært dere ville jeg 
tatt sjansen!

Takk for meg!


