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Matrikkelloven § 33
Første og andre ledd – eksisterende grenser

Ei oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar i 
tråd med påstandane til partane og framlagde dokument, og elles bringe fram 
opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og 
eventuelt tinglysing. Den som utfører oppmålingsforretninga, skal ta vare på 
interessene til alle partar og utføre forretninga i samsvar med god 
landmålarskikk.

Oppstår det under forretninga tvil eller tvist om ei eksisterande grense og 
det ikkje blir oppnådd semje, skal dette markerast i kravet om matrikkelføring.



Matrikkelloven § 33
tredje ledd – nye grenser

I ei forretning som gjeld oppretting av ei ny matrikkeleining eller ei 
arealoverføring, skal dei nye grensene merkjast i marka i samsvar med 
kommunalt løyve etter plan- og bygningsloven. Nye grenser for uteareal til 
eigarseksjon skal merkjast i samsvar med vedtaket om dette etter 
eierseksjonsloven. Den som utfører forretninga kan samtykkje i mindre avvik, 
for å kunne få ei gagnleg grense ut frå tilhøva i terrenget.



Matrikkelforskriften § 38 (1)

Protokoll fra oppmålingsforretningen skal inneholde opplysninger om 

a) bakgrunnen for oppmålingsforretningen, herunder 

- saksreferanse, dato og sted for forretningen 

- forretningens formål 

- hvilke matrikkelenheter forretningen gjelder 

- hvem som rekvirerte forretningen 

- referanse for kommunens tillatelse etter plan- og bygningsloven og når den 
er gitt 

- når oppmålingsforretningen er rekvirert 

- vedtak om utsatt oppmålingsforretning 





Matrikkelforskriften § 38 (2)

b) varsling og oppmøte, herunder 

- dato for varsling, varslingsmåten og eventuelle merknader til varslingen 

- hvem som er varslet, hvilken matrikkelenhet vedkommende representerer 
og i hvilken egenskap vedkommende møter, og om vedkommende har møtt 
eller ikke 

- parter som ikke er varslet 

- navn og underskrift fra de frammøtte partene 



Matrikkelforskriften § 38 (3)

c) forretningens gang, herunder 

- framlagte dokumenter som beskriver aktuelle grenser og rettsforhold 

- beskrivelse av grenser og grensemerker, punkt for punktfester, inngåtte 
forlik, voldgift og spesielle partspåstander 

- avtaler om grensejusteringer med partenes underskrift 

- beskrivelse av rettighetsforhold, hvordan rettighetsforholdene skal være 
etter forretning, inngåtte forlik, avtaler om avløsning eller flytting, voldgift 
og spesielle partspåstander 

- dokumentasjon av eventuelle avvik fra tillatelsen etter plan- og 
bygningsloven eller annet grunnlag for utsetting av nye grenser 



Matrikkelforskriften § 38 (4)

d) den som utfører oppmålingsforretningen står i noe personlig eller økonomisk 
forhold til noen av partene og hvordan partene eventuelt er informert om dette.



Matrikkelforskriften § 38 (5)

(2) Protokollen skal inneholde et kart med påtegning som tydelig viser hvor 
grenser og grensemerker ligger i forhold til hverandre og tilstøtende 
matrikkelenheter. Ukjente eller ubestemte grenselinjer som inngår i 
oppmålingsforretningen, skal angis. Kartet skal være basert på en utskrift fra 
matrikkelen på tidspunktet for oppmålingsforretningen.



Måledokumentasjon

Egne dokumentasjonskrav for måle- og beregningsarbeid i 

Standard for stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser, pkt. 5.1.3:

https://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/stedfesting-av-
matrikkelenhets-og-raaderettsgrenser.pdf

https://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/stedfesting-av-matrikkelenhets-og-raaderettsgrenser.pdf


Mal for protokoll:

https://kartverket.no/globalassets/matrikkel/blanketter/protokoll-for-oppm-forretning.pdf

https://kartverket.no/globalassets/matrikkel/blanketter/protokoll-for-oppm-forretning.pdf


Andre funn:

Klageadgang:

Noen praktiserer å sende protokollen (uten vedlegg?) til partene sammen med 
informasjon om klageadgang og klagefrist på 3 uker. Det er ingen egen 
klagefrist på protokollen.

Partenes frist for å klage starter først å løpe fra det tidspunktet de har mottatt 
matrikkelbrev eller underretning om føring av resultatet i matrikkelen.

Arkivering:

Protokollen med tilhørende vedlegg, herunder beregningsdokumentasjon, bør 
arkiveres ett sted.   



Takk for meg!


