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Om Bergen kommune

• Oppmåling med målebrev siden 1687

• Sammenslåing av Bergen (fylke), Fana-, Laksevåg-, Åsane- og Arna 
kommune i 1972

• Har som de fleste kommuner en variert matrikkel med; skylddelinger, 
målebrev med ulike kvaliteter på måling og koordinater, sirkeleiendommer, 
eiendommer som mangler i matrikkelen osv. 

• Antall landmålere som jobber med oppmålingsforretning i dag: 10

• Antall landmålere har brukt protokollmalen vår siste 10 år: ca 30 personer

• Antall som har drevet med sidemannskontroll siste 10 år: ca 10 personer

• 500-900 saker i året, synkende antall men økt kompleksitet



Organisasjonskart



Hva er egentlig en protokoll

• Grunnlag for matrikulering og målebrev/matrikkelbrev

• Beskrivelse/dokumentasjon av hva som har skjedd på forretningen

• Del av saksbehandlingen og informasjon til partene

• Bevis/dokumentasjon i rettsak/klagesak/henvendelser om gamle 
forretninger



Hvorfor har vi laget en mal

• 2008-kvalitetsprosjekt – Justert i 2010 til matrikkelloven

• Mange landmålere
• Ulik kvalitet på innhold

• Flere mangler/uklarheter i forhold til krav i lov og forskrift (matrikkelforskriftenes § 38++)

• Utfordrende med sidemannskontroll og oppfølging

• Samlet alle krav i lov og forskrift + det beste fra det vi hadde + styrke 
innholdet

• Vi ønsket å gjøre ting tydeligere i forhold til en del påstander som vi møtte 
for ferdige og gamle saker



Vi har møtt påstander som

• Jeg / X har ikke vært med på noe forretning!

• Landmåleren ville ha endringer fra vedtak, ikke vi!

• Vi vet ikke hvor det er grensemerker eller umerkede punkter!

• Landmåler bestemte den eksisterende grensen!

• Vi har ikke vært med på en grensejustering!

• Det er ikke X sin underskrift!

• Gir protokollen svar på dette?



Bevis i retten

• Konkret vurdering i fra sak til sak

• Partene som legger frem bevis
• Hva er avtalt

• Underskrifter

• Hva har partene vært kjent med

• Noen publiserte avgjørelser fra jordskifteretten der protokollen er vurdert
• JSTA-2013-31, JMOL-2017-9247, JBER-2013-29, JSKI-2012-28, JSOR-2016-57350, 

JARD-2014-18, JLST-2015-202231, JLST-2015-204918, 



Mal

• Protokollkurs 19-09-18 - Protokollmal.doc

Protokollkurs 19-09-18 - Protokollmal.doc


Eksempel

• Grensejustering – kart

• Fradeling med kontorforretning – kart

• Arealoverføring – kart

• Arealoverføring med avvik – kart

• Fradeling med avvik - kart

• Anleggseiendom - kart

Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-grensejustering.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-grensejustering-kart.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-fradeling-kontorforretning.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-fradeling-kontorforretning-kart.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-arealoverføring.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-arealoverføring-kart.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-arealoverføring-med avvik.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-arealoverføring-med avvik-kart.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-fradeling-med avvik.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-fradeling-med avvik-kart.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-anleggseiendom.pdf
Protokollkurs 19-09-18 - Protokoll-anleggseiendom-kart.pdf


Hva har vi lykkes med

• Vi hadde den eneste protokollen i Norge som oppfylte alle kravene i 
Protokollundersøkinga 2013 (Bacheloroppgave ved HIB)*

• Landmåler får hjelp til å lage en protokoll som inneholder det den skal

• Sidemanskontrolløren får en mer oversiktlig og tydelig jobb

• Letter opplæring av nye landmålere (og sidemanskontrollører)

• Mer ensartet for kunder uavhengig av landmåler

• Skapt refleksjoner rundt protokoll og protokollforbedringer

Protokollkurs 19-09-18 - Protokollundersøkinga2013.pdf


Hva kan (skal) bli bedre

• Vi hadde altfor kompliserte protokollmaler ifølge Protokollundersøkinga 
2013 (Bacheloroppgave ved HIB)*

• Mye tekst og informasjon i protokollen, det er utfordrende å holde 
nødvendig fokus hos partene under forretningen

• Klart språk

• Noen landmålere hviler for mye på malen, sletter for lite og gjør protokollen 
unødvendig uklar

• Mer info om hva som skjedde/referat

• Vi jobber med ny mal som går helt bort fra skjemautformingen og vi ønsker 
et enklere språk for folk flest



Takk for meg.

Spørsmål?

E-post:

Janerik.forde@bergen.kommune.no

mailto:Janerik.forde@bergen.kommune.no

