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Tema for presentasjonen 

• Bakgrunn for matrikkelføring i Kartverket

• Matrikkelføringsseksjonen

• Regler, eksempler og erfaringer fra sakstyper

• Jordskiftesaker

• Retting av opplysninger i matrikkelen
Sirkeleiendommer og matrikkelenheter uten teig
Veggrenser 

• Avsluttende refleksjoner



Bakgrunn

• Matrikkelloven §5a

• Kommuner som ønsket bistand

• Ønske fra andre interessenter

• Heve kvaliteten i matrikkelen 



Bakgrunn

2013: 
637 
millioner

2014: 1,3 
milliarder

2015: 2,1 
milliarder

2016: 2,5 
milliarder

2017:2,8 
milliarder 

Økning i bruk av 
matrikkelen 
(antall kall)



Matrikkelføringsseksjonen

• Ligger i Eiendomsdivisjonen, i Matrikkel-
og stedsnavnavdelingen 

• Et resultat av Matrikkelføringsprosjektet 
(2015-2016)

• 7 årsverk + en trainee

• Bistått 35 kommuner





Sakstyper

Jordskiftesaker

• Nye

• Gamle 

• 113 krav om 
matrikkelføring

Retting etter ml § 26

• Veggrenser

• 68.600 meter 
veggrenser

Retting etter ml § 26

• Sirkeleiendommer

• Matrikkelenheter uten teig

• 900 «Statskog-saker»

• 743 sirkeleiendommer og 
matrikkelenheter uten teig



Jordskiftesaker – regelverk 

Det viktigste finner du i matrikkelforskriften §§ 19, 46 og 47

Når sak starter for jordskifteretten (mf § 46)

• Skal du få beskjed fra jordskifteretten 

• Du skal få vite type sak, hvilke matrikkelenheter saken gjelder og referansenummer

• Dette skal du registrere i matrikkelen straks (mf § 19)

• I Kartverkets klient gjøres dette med brukstilfellet «Registrer jordskifte krevd»



Jordskiftesaker – regelverk 

Dersom noe skjer underveis i en jordskiftesak som får konsekvens for 
matrikkelen (mf § 46)

• Skal du få beskjed om dette fra jordskifteretten 

• For eksempel ved endring i hvilke matrikkelenheter som er involvert, endringer som 
må gjøres underveis i jordskiftesaker eller at saken er avvist, hevet eller gjennomført 
uten at det medfører endring i matrikkelen

• Du skal registrere disse opplysningene i matrikkelen…(jf. mf § 19)

• …straks hvis det gjelder endringer i involverte eller at saken er avsluttet. Gjøres i 
brukstilfellet «vedlikehold opplysninger om jordskifte krevd» eller «slett jordskifte 
krevd».

• …innen to uker hvis det gjelder arealoverføring, oppretting, sammenslåing, 
sletting. Gjøres i «ordinære» brukstilfeller, men med forretingstype jordskifte



Jordskiftesaker – regelverk 

Når saken er ferdig hos jordskifteretten (mf §47)

• Skal du få beskjed om dette fra jordskifteretten

• Du skal føre saken i matrikkelen innen seks uker (mf § 19)

• Du skal matrikkelføre saken så langt den tilfredsstiller vilkårene for matrikkelføring

• Kravet om matrikkelføring skal:

• Være skriftlig/digitalt

• Være i samsvar med spesifikasjoner som gjelder for matrikkelen

• Omfatte 

• Kart, måledata m.m.(mer på neste lysbilde)

• Dokument som ligger til grunn for endringene  



Jordskiftesaker – regelverk 

Når saken er ferdig hos jordskifteretten (mf §47) forts. 

• Fra jordskifteretten skal dere få:

• kart over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger 
som saken gjelder

• måledata

• beregninger

• andre opplysninger som kreves for føring av matrikkelen 

• Av dette skal gå fram: 

• hvilke grenser som er nye

• endret

• utgått 

• hvilke eksisterende grenser som inngår uten endring 



Jordskiftesaker – rutine

Ny jordskiftesak

1.Få oversikt

2.Vurdere forhåndsvarsling – parter 
som blir berørt av matrikkelføringa, 
men som ikke er del av 
jordskiftesaken

3.Testføre og kontroll

4.Matrikkelføre og kontroll

5.Underrette

Gammel jordskiftesak

1.Få oversikt

2.Vurdere forhåndsvarsling

a)«Bare litt gammel»
- Nye eiere
- Parter som blir berørt av 
matrikkelføringa, men som ikke er part i 
jordskiftesaken

b)Gammel sak
Alle parter forhåndsvarsles

3.Testføre og kontroll

4.Matrikkelføre og kontroll

5.Underrette



Jordskiftesaker – erfaringer 

• En del jordskiftesaker blir ikke ført i matrikkelen

• Jordskiftesaker er så mangt: små/store, enkle/kompliserte osv. 

• Matrikkelen er så mangt: varierende kvalitet



Jordskiftesaker – erfaringer 

• De fleste jordskiftesaker blir levert uten matrikkelføringskart

• Av de matrikkelføringskartene vi får er mange uklare 

• De tar ikke utgangspunkt i matrikkelen

• Det er uklart hvilke grenser som er nye, endrede, utgåtte og hvilke eksisterende 
grenser som inngår uten endring

• Grensebeskrivelsene i rettsboka kan være uklare

• Matrikkelføringskartene og grensebeskrivelsene i rettsboka er ulike fra jordskifterett til 
jordskifterett



Jordskiftesaker – erfaringer 

• Behov for maler for krav om føring av jordskiftesaker

• Brevmaler

• Rettsboka (grensebeskrivelser)

• Matrikkelføringskart

• Resulterte i en arbeidsgruppa med representanter fra både Kartverket, 
jordskifterettene og Domstolsadministrasjonen

• Første møte i arbeidsgruppe i februar/mars i år

• Faggruppe matrikkel skal informeres



Jordskiftesaker – erfaringer 

• Gode grensebeskrivelser 

• Det er ingen tvil at jordskifteretten ikke har tatt stilling til eksisterende grensepunkt i 
matrikkelen 



Jordskiftesaker – erfaringer 

• Grensebeskrivelse med forbedringspotensial

• Det ville vært fint hvis ikke trengte å lure på om jordskifteretten har fastsatt 
grensepunkt 29 eller ikke



Jordskiftesaker – erfaringer 

• Matrikkelføringskart med forbedringspotensialet



Jordskiftesaker – erfaringer 

• Jordskiftekartet• Matrikkelføringskart med 
forbedringspotensial



Jordskiftesaker – erfaringer 

• Oversiktlig og klart 
matrikkelføringskart og god 
grensebeskrivelse





Jordskiftesaker – erfaringer 

• Behov for gjensidig 
kompetanseheving



Jordskiftesaker – tips 1 

Før du skal føre jordskiftesak

• Sjekk at det ikke er skjedd endringer i parter/eiendommer som jordskifteretten ikke 
har gitt beskjed om

• Dette kan du finne ut av i rettsboka ved å sjekke parter i siste rettsmøte

• Da unngår du at flere eiendommer enn de som faktisk er involvert i jordskiftesaken får 
påført forretningen jordskiftesak 



Jordskiftesaker – tips 2 

Matrikkelføre «tilkobling jordskiftesak» først

• Altså før jordskiftesaken matrikkelføres

• Dette gjøres i brukstilfellet «kvalitetsheving over eksisterende matrikkelenhet» og 
forretningstype «tilkobling jordskiftesak»

• Da unngår du at grenser jordskifteretten ikke har tatt stilling til i jordskiftesaken får 
forretningen jordskifte

• «Tilkoble jordskiftesak» er å knytte resten av matrikkeldataene til det jordskifteretten 
har behandlet 



• Grenser som er 
behandlede i 
jordskiftesaken er 
angitt med rød 
stiplet linje

• Svarte stiplede linjer 
er ikke behandlet

…og behandlede 
grenser får 
forretningen 
«jordskifte»

I matrikkelen får 
«ikke-behandlede» 

grenser forretningen 
«tilkobling 
jordskifte…





Retting av matrikkelen -
regelverk
• Det viktigste finner du i matrikkelloven § 26, matrikkelforskriften §§ 10 og 19 og 

Rundskriv H-18/15

• Hovedprinsipper (ml § 26)

• En part kan kreve retting. Hvis part krever retting har du seks uker på deg til å 
behandle saken (mf § 19)

• Kommunen kan også rette matrikkelen av eget tiltak

• Uansett hvem som setter i gang retting må det finnes «bevis» (dokumentasjon) for at 
matrikkelen er feil

• Hvis part krever retting skal parten dokumentere at berørte parter er enige i rettingen

• Hvis du (kommunen) retter av eget initiativ må du forhåndsvarsle berørte parter eller
be om partenes tilslutning (rundskriv H-18/15)

• Du må underrette partene når matrikkelen er rettet og opplyse dem om 
klagemuligheter

• Du skal kun rette når det kan gjøres uten å holde oppmålingsforretning

• Du skal ikke rette grenser som er fastsatt i oppmålingsforretning eller tilsvarende 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1815-endringer-i-matrikkelforskriften-fra-1.-januar-2016-mv/id2469899/


Sirkeleiendommer og 
matrikkelenheter uten teig 

• Sirkeleiendommer kjennetegnes med åttekantede polygoner med hjelpelinje som 
ligger i matrikkelkartet

• Matrikkelenhet uten teig (MUT) er eiendommer som ligger i tekstdelen av matrikkelen 
(gamle GAB) men som ikke er tilknyttet til teig i matrikkelkartet

• Vi kaller det «Sirkler og MUT»



«Sirkler og MUT» - rutine

1. Få oversikt over eiendomsforhold og grenser

2. Finne dokumentasjon

3. Plassere eiendom og grenser

4. Testføre og kontroll

5. Forhåndsvarsle 

6. Rette/slette/endre/sammenslå/oppmåling og kontroll

7. Underrette



«Sirkler og MUT» 
- rutine

Finne dokumentasjon

• Matrikkelen

• Skylddelingsarkivet

• Oppmålingsarkivet

• Byggesaksarkivet

• Matrikkelkortarkivet

• Tinglyste dokumenter

• ESA

• Kontakte eier

• Dette er basert på erfaringer i 
noen få kommuner, i din kommune 
kan det være andre steder



«Sirkler og MUT» -
rutine

Plassere

• Ulike kartløsninger

• Flyfoto

• Økonomisk kartverk

• Street view på Google Maps

• Stedsnavn, familienavn, bruksnavn

• Konvertering av gamle koordinater

• Digitale målebåndsfunksjoner

Hønefoss 2005

Hønefoss 2016



«Sirkler og MUT» 
- rutine

Testføre

• Henger sammen med i plassering i forrige punkt

Forhåndsvarsle

• Lage brev(mal)

• Vurdere hvilke vedlegg (dokumentasjon) som 
skal vedlegges forhåndsvarselet

• Skisse/kart for hvordan eiendomsgrensene vil 
bli rettet

• Sende ut forhåndsvarsel med frist for 
tilbakemelding

• Forklare kort hva matrikkelen er



«Sirkler og MUT» 
- rutine

Rette, endre, slette, sammenslå (matrikkelføre)

• Dersom det ikke har kommet innvendinger mot forhåndsvarselet

• Dersom det er innvendinger man tar til etterretning  juster og send nytt forhåndsvarsel

• Dersom det er innvendinger men som man ikke finner grunnlag for (dokumentasjon)

avslutt saken og henvis til oppmålingsforrenting hos kommunen

• Brukstilfelle «Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet» 

• Forretningstype – det dokumentasjonen sier

• Skylddeling» dersom skylddeling

• «annen forretningstype»

• Forretningsdato – dato fra skylddelingen eller annen dokumentasjon

• Grensepunkt – vi legger inn med unøyaktighet på 5 meter, eller etter skjønn

• Kommunal saksreferanse – får oppgitt denne av kommunen

• Annen referanse – her legger vi inn Kartverks saksreferanse



«Sirkler og MUT» 
- rutine

Underrette

• Lage brev(mal)

• Utsted matrikkelbrev

• Informer om klagemulighetene i brevet



«Sirkler og MUT» - eksempel 1

Dagens situasjon Byggesøknad Etter retting 



«Sirkler og MUT» -
eksempel 2

• Dagens situasjon: 



• Dokumentasjon:
Skylddelingsforretning fra 1963





«Sirkler og MUT» 
- eksempel 3

• Dagens situasjon: 



• Dokumentasjon:
Utskrift av møtebok fra 1985



• Utgått feste:

• Opprettet grunneiendom uten å 
fjerne registrering av feste

• Festekontrakten og eventuelle 
heftelser må slettes fra 
grunnboken

• Sette festet som utgått i 
matrikkelen



«Sirkler og MUT» 
- eksempel 4

• Dagens situasjon: 



• Dokumentasjon:
Skylddelingsforretning fra 1943



Tinglyst: aktiv

Rettighet registrert som 
grunneiendom (uten 

teig)

Endre 
matrikkelenhetstype; 

«Annen matrikkelenhet»

Sette som utgått 
i matrikkelen

Tinglyst: historisk



«Sirkler og MUT» -
oppsummering

• Viktige grunnprinsipp: 

1. Parter skal involveres – både før og etter matrikkelføring

2. Det skal foreligge dokumentasjon – om ikke  oppmålingsforretning

• Se hele gårdsnummer under ett

• Naboeiendommer uten mangler kan gi opplysninger om de med mangler

• Sjekk alle arkiv – også der man ikke forventer å finne dokumentasjon

• Finn de «typiske feilene» i området

• Informer store grunneiere om arbeidet, aktive grunneiere er en stor hjelp

• Gå flere runder – la arbeidet modnes 

• Skriv forståelige brev

• God kontakt med de som har lokalkunnskap nødvendig





Veggrenser

• Vi har kun tatt tak i veggrenser der det finnes 
dokumentasjon for grensene, men de ligger ikke 
inne i matrikkelen

• I matrikkelen ligger vegene med «hjelpelinje veg» 
(stiplet linje)

• Vi har jobbet med to fylkesveier i Fyresdal kommune



Veggrenser - rutine

• NB! Denne er under utarbeidelse og vil bli justert før vi lanserer «metodikken» på 
nettsidene til Kartverket

1. Få dokumentasjon fra Statens vegvesen

2. Forberede arbeidet 

a) Få god oversikt over dokumentasjonen 

b) Få oversikt over nærområdet til veien 

3. Testføre og kontroll

4. Forhåndsvarsle 

5. Rette matrikkelen og kontroll

6. Underrette



Veggrenser - rutine

Dokumentasjonen

• Underskrevet hjemmelsdokument eller kjøpekontrakt

• Kartvedlegg – disse henviser til i hjemmelsdokument eller kjøpekontrakt

• Oppmøteprotokoller fra kart- og delingsforretninger

• Skjønn/avtaleskjønn – hjemmelsdokumentene henviser til disse

• Landmålingsrapporter og målebøker

• SOSI-filer – georefferert av Statens vegvesen



Forberede arbeidet

• Sortere og organisere dokumentene

• Sjekke sosi-filene

• Få oversikt, grav i dokumentasjonen og bli kjent langs veien og med området

• Hvilke eiendommer langs veien dreier det seg om?

• Finnes det eiendommer som er uteglemt av Vegvesenet? 

• Er det eiendommer som har kommet til etter at Vegvesenet etablerte veggrensen?
Disse kjenner muligens ikke til denne veggrensen. Medfører følgende undersøkelser:   

• Sjekke «sirkler og MUT’er»

• Sjekke om det er jordskiftesaker på eiendommer langs veien. Bruk 
jordskiftearkivet, se www.domstol.no. 

• Sjekke eiendommer som ligger inntil veien (buffersone)

• Få oversikt over hjemmelshavere. Eier en person flere eiendommer? 

Veggrenser - rutine

http://www.domstol.no/


Veggrenser - rutine

Testføring (i en testbase)

• Her kan det dukke opp nye problemstillinger, både av teknisk 
karakter og for øvrig

• Hvorfor? 

• Sikre mot feil

• Finne riktig fremgangsmåte 

• To eksempler

• Vi oppdaget en grense som hadde 
kartvedlegg/innmålinger, men manglet kjøpekontrakt. 
Mangelen ble oppdaget da forretningsdatoen skulle legges 
inn i testbasen. Statens vegvesen måtte inngå 
kjøpekontrakt.

• Én av SOSI-filene måtte georeffereres på nytt. Ved 
testføring oppdaget vi at grensene ikke fulgte veien flere 
steder. Vegvesenet måtte lage ny SOSI-fil. 



Veggrenser -
rutine

Forhåndsvarsle

• Lage brev(mal)

• Vurdere hvilke vedlegg 
(dokumentasjon) skal vedlegges i 
forhåndsvarselet

• Utarbeide «kart forhåndsvarsel»

• Sende ut forhåndsvarsel med frist for 
tilbakemelding







Veggrenser - rutine
Matrikkelføring

• Dersom det er ingen innvendinger mot forhåndsvarselet

• Dersom det er innvendinger som man tar til etterretning  juster grenser eller 

lignende og send nytt forhåndsvarsel

• Dersom det er innvendinger, men som man ikke finner grunnlag (dokumentasjon) for 
 avslutt saken og henvis til oppmålingsforrenting hos kommunen

• Brukstilfelle «Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet». 

• Forretningstype – det dokumentasjonen sier

• «Kart- og delingsforretning» 

• «annen forretningstype» osv.

• Forretningsdato – dato på undertegnet protokoll evt. hjemmelsdokument eller 
kjøpekontrakt 

• Grensepunkt – kommer an på årstall for målingene, bruk skjønn

• Kommunal saksreferanse – får oppgitt denne av kommunen

• Annen referanse – her legger vi inn Kartverks saksreferanse



Veggrenser -
rutine

Underretting

• Lage brev(mal)

• Utsted matrikkelbrev

• Informer om klagemulighetene i brevet



Veggrenser - oppsummering

• Mye av det samme som for «sirkler og MUT»

• Planlegg arbeidet godt – ta en vegstrekning av gangen

• «Tungt» å knekke koden 

• Nyttig med samarbeidsavtale og arbeidsgruppe mellom Vegvesenet og Kartverket

• Avlastende og nødvendig å få dokumenter og sosi-filer oversendt fra Vegvesenet

• Godt samarbeid og kontakt underveis er viktig – både med kommunen og Vegvesenet 

• Oppklaringer, etterspørring av manglende dokumenter osv.

• Overensstemmelse med vegkontoret om at vi kunne henvis partene videre ved 
«klager», innspill, spørsmål 

• «går grensa rett på utsida hushjørnet mitt?»

• «jeg hadde tenkt til å hogge skauen der»

• Behov for kontakt med de som kjenner historikken 





Andre erfaringer

• Behov for klare brev  brevmalene skal revideres i 2018 

etter «Klart språk i staten»

• Behov for å forklare «hvem som helst» hva matrikkelen er 
 informasjonsbrosjyre

• Metodikk for retting av opplysninger i matrikkelen

• Behov for forbedringer i kartdelen av matrikkelklienten

• Vanskelig å estimere antall jordskiftesaker som kommer til 
matrikkelføring

• Jordskiftesaker – to års erfaring – 113 krav – fortsatt en 
ny utfordring i hver sak

• Store etterspørsel om foredrag – vi har dessverre 
begrensa ressurser til dette i 2018

• Det er viktig med testføring og kontroll



i matrikkelen



Avsluttende refleksjoner

• Behov og ønske om kvalitetsheving – men «nedprioriteres»

• Interessentene er «på»

• Samarbeid og kompetanseheving er en nøkkel  «dugnad»

• Heve kvalitet er tidkrevende arbeid – hvilke andre muligheter for å heve kvaliteten i 
matrikkelen finnes? Nye metoder bør testes

• Border GO! Se eiendomsgrenser ved bruk av kamera i smart telefon

• Crowdsourcing?

• Border GO 2.0?

• Ikke søknadspliktige bygg meldes inn i Rett i kartet 

• SMS varsling til innbyggere ved mangelfulle opplysninger om bygninger

• Regelverksutvikling – lovverket må henge med 



Avsluttende refleksjoner

• Involvering av parter i innhenting/registrering av data

• Skal kvaliteten bli bedre må informasjonen tas i bruk av de som vet hva som er 
riktig informasjon 

• Det offentlige bør utvikle «digital godkjenning» 

• Hva er viktigst? Hva skal prioriteres? Hvem skal bestemme?

• Grunneiere og rettighetshavere

• Kommunene

• Kartverket

• Politikere

• Digitalisering/Matrikkelen som felleskomponent

• Store aktører (Statens vegvesen, Statskog osv.)

• …



Avsluttende refleksjoner
Behovene for opplysningene i matrikkelen bare øker

• Opplysninger – uansett kvalitet – blir 

«gjenbrukt» 

• Fremtiden er digital/automatisert

• Er det grensemerket i marka eller 

registrerte grenser i matrikkelen som 

gjelder?


