
En matrikkelføring  

«påfølgende viderverdigheter»

Torleiv Lohne
Fagdag Geoforum Telemark - Bø 2018



Innhold

• Gjennomgang av en arealoverføring med påfølgende 
matrikkelføring, klage, kommunens vurdering, 
fylkesmannens avgjørelse.

• Matrikkelføringstidspunktet
• Ny oppmålingsforretning – «omtvistet grense»
• Anledningen for sameier til å rekvirere 

oppmålingsforretning.
• Anledningen for kommunen til å avvise rekvisisjonen
• Dommen – hvordan vurderte tingretten saken?
• Veiretten – saken, kommunens vurdering, dommen

• Oppsummering  - Konklusjon?



Mål

Dele erfaring

kanskje noen kan lære noe av mine feil?



Lekeplass1/2 - lekeplass

1/1

1/3

61m2

Veirett

Bakgrunn



Klagen

• Epost korrespondanse

• Finn annonse

• Prospekt

• Kontrakts vedlegg kart

Salget

Peder Ås finner ut at på kjøpstidspunktet var eiendommen hans 
61 m2 større i matrikkelen. På bakgrunn av dette klager han 
på matrikkelføringen.



Kommunens vurdering

• Det rettslige grunnlaget for eiendomsgrenser i Norge er den 
private grenseavtalen.

• Grensen har en offentlig godkjenning
• Det har vært avholdt oppmålingsforretning over grensen
• Grensen var merket og målt
• Protokollen er signert av Holm Invest og sameiet.

• Grensen har altså oppstått før Peder Ås kjøper eiendommen.

• Matrikkelføringen er slik kommunen ser det, en offentlig 
registrering og kartfesting av denne grensa.



Kommunens vurdering

• Matrikkelføringen ikke er utført etter reglene.
• Arealet er for stort til å grensejusteres.
• Når erklæring om pantefrafall ikke ble tinglyst skulle kommune 

nektet å matrikkelføre arealoverføringen med hjemmel i 
matrikkelovens § 22 andre ledd der det står «Krav om 
matrikkelføring som ikkje tilfredsstiller vilkåra etter denne lova, 
skal avvisast.»

Kommune er klar over at:

Spørsmålet blir om feilene i kommunes matrikkelføring er av 
en slik karakter at kommune bør eller kan omgjøre 
matrikkelføringen?



Kommunens vurdering

• Kommunens vurdering er at disse feilene ikke har betydning for 
det faktiske grenseforløpet, da grensen allerede var fastlagt på 
føringstidspunktet. 

• Kommunen kan ikke endre matrikkelføringen, da dette medfører 
å endre en eksisterende grense, noe kommunen ikke har 
myndighet til. Dette følger av matrikkelovens § 26 tredje ledd 
siste punktum «Opplysningar om grenser som er fastlagde i 
oppmålingsforretning eller i tilsvarande forretning etter anna 
eller tidlegare lovgiving, kan berre rettast på grunnlag av ny 
oppmålingsforretning eller rettskraftig avgjerd ved domstolane».



Fylkesmannens avgjørelse

1. Kan kommune matrikkelføre overføringen av det aktuelle 
arealet som en «grensejustering». 

2. Har kommunen hjemmel til å foreta matrikkelføringen om 
lag en uke etter at Peder Ås er ny hjemmelshaver til gnr. 1 
bnr. 1

To sentrale spørsmål:



Fylkesmannens avgjørelse

• Hjemmel:
matrikkeloven § 9 regulerer hvem som kan kreve, 
matrikkelføring, grensejustering og oppmålingsforretning.

• I henhold til matrikkelforskriften § 27 andre ledd bokstav a skal 
kommunen «kontrollere om […] rekvirenten fortsatt har 
hjemmel til å rekvirere oppmålingsforretning eller har hjemmel 
til å kreve matrikkelføring på tidspunktet for matrikkelføring»

Vurdering - spørsmål 2:



Fylkesmannens avgjørelse

• Etter Fylkesmannens syn fremstår det som at kommunen har 
brutt denne plikten til å foreta kontroll i saken. 

• Etter Fylkesmannens syn taler dette for at matrikkelføringen av 
grensejusteringen bør oppheves jf. prinsippet om betydningen 
av saksbehandlingsfeil, se fvl. § 41 

• Fylkesmannen bemerker også at dette kan utgjøre en 
kompetansemangel ved matrikkelføringen - matrikkelføringen 
skulle vært avvist, jf. matrikkellova § 22 første ledd. 

Vurdering - spørsmål 2:



Fylkesmannens avgjørelse

• Klagen har derfor ført frem i saken. 

• Fylkesmannen vil avslutningsvis poengtere at man med dette 
ikke har tatt stilling til eventuelle privatrettslige tvister i 
anledning saken. 

Vurdering - spørsmål 2:



Ny oppmålingsforretning

• Kommune innretter seg etter FM avgjørelse. Omgjør 
matrikkelføringen og fjerner grensemerkene i marka.
mf § 41 tredje ledd:  «kommunen skal fjerne grensemerker som 
er satt ned feil, eller som er satt ned ved oppmålingsforretning 
som blir nektet matrikkelført».

• Peder Ås krever nå gjerdet og lekeapparater fjernet fra deres 
grunn. 

• Sameiet rekvirerer ny oppmålingsforretning, for å få 
matrikkelført omtvistet grense, og usikre arealer.



• mf § 23 1. ledd «Gjelder rekvisisjonen matrikkelenhet i 
sameie skal den kreves av samtlige sameiere dersom 
sameiet ikke har vedtatt at styret eller annet organ eller 
person har fullmakt til å framsette krav på vegne av 
sameiet.»

• Sammen med rekvisisjonen er det fremlagt dokumentasjon 
på et avholdt sameiermøte der flertallet (16 av 18 
hjemmelshavere) gir en advokat rett til å rekvirere 
oppmålingsforretning på vegne av sameiet. 

Adgang for sameiet til å kreve oppmålingsforretning



• I KMD’s kommentar til matrikkelforskriften §23
«Når det gjelder sameier, må det være avtalt eller
bestemt på annen lovlig måte at styret eller andre kan
foreta den type disposisjoner som det å rekvirere
oppmålingsforretning innebærer. 
I motsatt fall må de alminnelige reglene i 
lov av 18. juni 1965 nr. 7 om sameie følges». 

• Sameigeloven § 4 «Eit fleirtal kan gjera vedtak om styring
og utnytting i samsvar med det sameigetingen er etla 
eller skikka til. Vedtaket må ikkje stride mot lova her eller 
gå ut på urimeleg kostnad 
eller på å gjera tingen om til noko anna»

Adgang for sameiet til å kreve oppmålingsforretning



• Kommunen er av den oppfatning at sameiet iht. sameieloven 
har gjort et gyldig vedtak om at Advokaten har fullmakt til å 
framsette krav om oppmålingsforretning på vegne av sameiet». 
Kommunen ser det slik at den fremlagte dokumentasjonen
«godtgjør» at det er fattet et gyldig vedtak etter sameieloven. 

Adgang for sameiet til å kreve oppmålingsforretning



Adgangen for kommune til å avvise rekvisisjonen

• ML § 35 2. ledd. 
«Kommunen kan avvise rekvisisjon om klarlegging av 
eksisterande grense etter § 17 første ledd bokstav a, dersom det 
tidlegare er halde oppmålingsforretning, eller tilsvarande
forretning etter anna  eller tidlegare lovgiving, over 
vedkommande grense.» 

• Kommunens vurdering var at det var fornuftig å gjennomføre 
oppmålingsforretningen, også på bakgrunn av formuleringen i 
kommentarutgaven til ML §35 der det står: 
«Dersom rekvirenten kan vise til at det er komme nye 
opplysningar i saka,bør kommunen vere varsam med å avvise 
eit krav om ny forretning.» 



Adgangen for kommune til å avvise rekvisisjonen

• Her vurderte kommunen avtalen om arealoverføring som 
en slik «ny» opplysning.

Ikke nye i saken, men ny i forhold til den eksisterende grensen. 



Matrikkelføring av grensen som omtvistet?

• Åpenbar tvist 

• Hva er formålet med å matrikkelføre en grense som omtvistet?

• Om man tar utgangspunktet i de reelle eierforholdene bør 
grensen kunne matrikkelføres som omtvistet?  



Matrikkelføring av grensen som omtvistet?

• Den eksisterende grensen, slik den er matrikkelført og ble påvist
i marka under oppmålingsforretningen den 10.05.2016 er målt
med nøyaktighet bedre en 10 cm. Det var ingen uenighet om 
denne grensen da den ble etablert i 2012. 

• Etter kommunens syn er det ikke uenighet om eksisterende grense, 
men om avtalen om arealoverføring som skulle resultere i en ny 
grense og overføringen av et areal på 61m2 fra 1/1 til 1/2, 
altså hvilket areal som er kjøpt og hvilket areal som er solgt. 

• Kommunens vurdering er at avtalen om arealoverføring i seg selv
er en avtale om en annen grense en den eksisterende, 
da det dreier seg om overføring av et areal på 61m2. 



Dommen

• Peder Ås går til sak mot sameiet for å få avgjort eiendomsretten.

• Saken gjeldt: Tvist om eiendomsrett til 61 m2 tomteareal



Peder Ås - påstandsgrunnlag

• Peder Ås har ekstingvert retten til arealet på 
61m2 ved godtroerverv, jf tingl § 21. Peder Ås var ikke kjent med 
arealoverføringen på tinglysningstidspunktet og hevder å være i 
aktsom god tro.  Saksøkeren er forbruker mens selger var 
profesjonell.



Sameiets - påstandsgrunnlag

• Peder Ås rett til det omstridte området går i utgangspunktet foran 
en eldre, ikke tinglyst rett, som sameierne til lekeplassen fikk
ved erklæring om arealoverføring. Jf tingl §20. 

• Peder Ås var imidlertid ikke i god tro



Rettens vurdering:

• Retten legger til grunn at Selger overførte 61 m2 fra 1/1 til 1/2
Ved erklæring om arealoverføring.

• Det er heller ikke uenighet om at Peder Ås rett til det omstridte
området, som en del av det tinglyste erverv av eiendommen 1/1,
som utgangspunkt går foran den eldre, ikke tinglyste erklæringen
om arealoverføring jf tinglysingsloven § 20.

• tingl § 21 «Et eldre rettserverv går uten hensyn til § 20 foran 
et yngre, dersom dette er stiftet ved rettshandel og erververen 
da hans rett ble dagbokført, kjente eller burde 
kjenne den eldre rett»



Rettens vurdering:

• Det sentrale spørsmål i denne sak er om saksøkerne kjente
eller burde kjenne den eldre rett på tinglysningstidspunktet.



Ny matrikkelføring og tinglysning av arealoverføring

• Nytt vedtak om arealoverføring etter pbl
• Holde oppmålingsforretning – sette ut grenser på nytt
• Føre arealoverføringen i matrikkelen
• Innsending av «melding til tinglysningen» vedlagt:

- Dommen
- Erklæring om konsesjonsfrihet
- Erklæring om markedsverdi for arealet for beregning av
dokumentavgift.



Oppsummering

• Kommunen kontrollerer nå alltid om rekvirenten fortsatt har 
hjemmel til å rekvirere oppmålingsforretning på tidspunktet 
for matrikkelføring.

• Unngår pragmatisk tilnærming. Følger boka.
• Vokter oss vel for å gjøre vurderinger av privatrettslige 

forhold.

Venter fremdeles på avklaring fra FM rundt dette med 
omtvistet grense, sameiets anledning til å rekvirere  og 
hvorvidt rekvisisjonen burde vært avvist.

.. Fortsettelse følger 



Veiretten

• I forbindelse med at kommunen godkjente fradelingen ble det 
stilt som vilkår at ny adkomsterklæring for 1/3 over 1/1 måtte 
tinglyses og at  og eksisterende erklæring for 1/1 over 1/2 måtte 
tinglyses. 

• Kommunen utarbeidet veiretten for 1/2 over 1/1 men «glemt» 
å få denne signert og tinglyst.

• Peder Ås fant ut av dette, og nektet da naboen i 1/3 å kjøre 
frem til egen eiendom.
- Ringte også avisen og fortalte nektet avisbudet å kjøre over 
eiendommen



Veiretten

• Peder Ås Godtok etter hvert retten, men med en redusert 
bredde.

• Naboen klager til kommunen. Hva skal kommune gjøre med 
dette?



1/1

Lekeplass1/2 - lekeplass

1/3

61m2

Veirett

«Hjemmelshavere til gnr 1 bnr 2 i Lørenskog erklærer herved at eiendommene gnr 

1 bnr 1 og ny parsell av denne, gnr 1 bnr 3 skal ha rett til gang og kjøreatkomst over 

gnr1 bnr 2 slik vedlagt kartblad viser. Retten gjelder en 4 meter bred adkomst.»



• Peder Ås hevder å være i aktsom god tro. Ingenting tilsa at 
veien skulle være bredere en 3 meter. Som er vanlig for denne 
type veg…

• Naboens bruk av veien i form av leveranser mellom k123.00 og 
07.00 er i strid med servituttloven § 2. Slik bruk medfører at 
Peder får sin nattesøvn avbrutt. Dette er urimelig og vegretten 
må begrenses til ikke å omfatte slike leveranser i nevnte 
tidsrom.



• Det er et faktum at det var en feil at vegretten ikke ble tinglyst 
som en heftelse på Peder Ås eiendom i forbindelse med 
fradelingen, noe kommunen skulle ha har sørget for, jfr plan-
og bygningsloven § 27-4. Etter det opplyste skal det for øvrig 
heller ikke ha vært tinglyst rett for Ås eiendom til avløpsledning 
over naboens eiendom, noe naboen i ettertid har godtatt 
tinglyst uten innvendinger.


