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Hva sier matrikkelloven

§ 33: Oppmålingsforretning

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.

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



Hva sa delingsloven

§ 3-2. Utføring av delingsforretning.

Bestyreren av delingsforretningen påser at nye grenser stikkes ut i marka i 
samsvar med kommunens tillatelse. Bestyreren kan samtykke i mindre 
avvik fra det kart som tillatelsen knytter seg til, for å gi den nye 
eiendomsdelen en form som er hensiktsmessig ut fra forholdene i terrenget



Hva sier forarbeidene til matrikkelloven

• NOU 1999:1
• Gir oss lite føringer, fokuset her er oppmålingsforretning som tjenesteyting

• Endringer skal inn til kommunen som behandle avvik

• Antyder oppmålingsforretning før søknad som en fornuftig løsning

• Kommunen som delingsmyndighet og matrikkelfører



Hva sier forarbeidene til matrikkelloven

• OT.prp.nr.57 (2006-2007) side 12:
• Noverande tredje ledd andre punktum er endra. Føresegna vidarefører reglane i 

delingslova § 3-2 første ledd om utføring av delingsforretning. Hovudregelen er at ny grense 
skal merkjast i samsvar med løyvet til kommunen. Dersom tilhøva i terrenget talar for det, kan 
den som utfører forretninga, etter ønske frå rekvirenten, likevel gjere mindre avvik. Etter 
omstenda kan dette òg krevje samtykke frå eventuelle andre partar, f.eks. kjøpar av ei 
involvert eining. Kva som er meint med mindre avvik vil vere avhengig av korleis
delingsløyvet er utforma, dei gjeldande arealplanføresegnene, og storleiken på og 
lovleg arealbruk for dei involverte einingane. Departementet legg til grunn at mindre 
avvik etter denne føresegna som regel vil omfatte mindre areal enn det som kan 
overførast etter § 16 om grensejustering, og aldri kan gå ut over skrankane for 
grensejustering



Hva sier forarbeidene til matrikkelloven

• Prop.148L  (2016-2017) Kapittel 14-1 (til § 33):

• Tredje ledd. Nye grenser skal setjast ut i samsvar med kommunalt løyve etter 
plan- og bygningslova. Nye grenser mellom uteareal til eigarseksjonar blir 
fastlagt i vedtak om seksjonering eller reseksjonering etter eigarseksjonslova. 
Det er teke inn ei presisering om dette som nytt andre punktum. Tredje 
punktum gir høve til å gjere «mindre» avvik frå løyvet (eventuelt 
seksjoneringsvedtaket) dersom det under forretninga kjem opp forhold som 
gjer dette tenleg. Kva som skal reknast som tenleg, vil primært vere opp til 
heimelshavaren å avgjere, men landmålaren må ta sjølvstendig stilling til 
kva som er ei gagnleg grense. Kommunen skal primært kontrollere 
storleiken på avviket.



Hva sier forarbeidene til matrikkelloven

• Prop.148L  (2016-2017) Kapittel 14-1 (til § 33) fortsetter:

• I samsvar med gjeldande praksis vil «mindre» avvik som regel alltid vere 
kurante. Avviket kan ikkje gå ut over skrankane for grensejustering, jf. §
16, eller vere i strid med vedteken arealplan eller eventuell dispensasjon 
etter plan- og bygningslova. Kommunen kan i arealplanen eller i 
frådelingsløyvet presisere nærare kor store eller kva slags tilpassingar 
som kan gjerast innanfor løyvet, kor store eller kva slags avvik frå løyvet 
kommunen kan godta for kunne få ei gagnleg grense ut frå forholda i 
terrenget, og eventuelt kva for endringar som krev ny søknad eller 
dispensasjon. Desse rammene kan klarleggjast i ein eventuell 
førehandskonferanse.



Hva sier forarbeidene til matrikkelloven

• Prop.148L  (2016-2017) Kapittel 14-1 (til § 33) fortsetter:

• I tillegg til den typen avvik som krev godkjenning etter tredje punktum, eller 
større endringar som krev ny søknad og nytt løyve etter plan- og 
bygningslova, kan det alltid gjerast tilpassingar i samsvar med løyvet 
(eventuelt seksjoneringsvedtaket etter eigarseksjonslova). Det krev at løyvet 
eller vedtaket er utforma på ein måte som opnar for slike tilpassingar



Publiserte avgjørelser

• SOM-2009-1608: (sivilombudsmannens uttalelse)-sammendrag

Klagerne kjøpte og fikk kommunens tillatelse til fradeling av en tomt på 1 dekar. Etter 
oppmålingsforretningen ble tomta kun 849,7 m2. Spørsmålet var om delingsforretningen ble utført i 
samsvar med delingslovens § 3-2, der det fremgår at bestyreren skal påse «at nye grenser stikkes 
ut i marka i samsvar med kommunens tillatelse».

Ombudsmannen kom til at grensene ikke var i samsvar med delingstillatelsen. Delingslovens vilkår 
for å gjøre avvik fra tillatelsen – at det dreier seg om et «mindre avvik» – syntes ikke å være oppfylt. 
Mye tydet dessuten på at det forelå en feil ved oppmålingen som klagerne måtte ha krav på at ble 
rettet opp. Jeg ba fylkesmannen behandle saken på nytt.

Ved sin fornyede behandling la fylkesmannen til grunn at vilkårene for å gjøre avvik fra 
delingstillatelsen etter delingsloven § 3-2 ikke var oppfylt. Fylkesmannen opphevet derfor sitt 
vedtak og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling



Publiserte avgjørelser

• SOM-2009-1608: (sivilombudsmannens uttalelse)-utdrag fra teksten

Delingsloven § 3-2 annet punktum må forstås som en slags fullmakt for bestyreren (i forhold til 
kommunen) til å gjøre «mindre avvik» fra tillatelsen/kartet. Kompetansen må «ikke utstrekkes så 
vidt at det kan sies at det utstikkes en annen eiendom» enn den kommunen har gitt tillatelse til, 
jf. Ot.prp.nr.50 (1977–1978) om lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom.

Det må klarlegges hva som nærmere ligger i begrepet «mindre avvik». Utover forarbeidenes 
forutsetning om at eiendommen ikke må fremstå som «en annen» enn den kommunen har gitt 
tillatelse til, har jeg – i likhet med fylkesmannen – ikke funnet klare svar på hvordan uttrykket skal 
forstås. Det er nærliggende å legge til grunn at uttrykket «mindre avvik» må forstås slik at 
bestyreren ikke kan overføre et større areal enn det som kan overføres ved grensejustering i 
medhold av lovens § 2-3.



Hva sier plan- og bygningsloven
§ 20-1.Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i denne lov:

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

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a

c) fasadeendring

d) varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt 
under bokstav a

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a

f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig

h) oppføring av innhegning mot veg

i) plassering av skilt- og reklameinnretninger

j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

k) vesentlig terrenginngrep

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

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.



Hva sier eierseksjonsloven

§13.Kommunens vedtak om seksjonering

Kommunens vedtak om seksjonering skal omfatte avgrensningen av de 
enkelte bruksenhetene, de enkelte bruksenhetenes formål og seksjonenes 
nummer og sameiebrøk. Kommunen skal utarbeide en endelig situasjonsplan 
og endelige plantegninger med innhold som nevnt i § 11, og planen og 
tegningene skal være vedlegg til seksjoneringsvedtaket.

Kommunen skal føre seksjonene inn i matrikkelen straks 
seksjoneringsvedtaket foreligger. En bruksenhet som skal omfatte 
ubebygde deler, kan ikke registreres i matrikkelen før det er holdt 
oppmålingsforretning for grensene for utearealet etter matrikkellova.



Om Bergen kommune

• Ca 280 000 innbyggere, høy aktivitet

• Oppmåling 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: 9 + leder

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



Om delingstillatelse i Bergen kommune

• Delesøknadsbehandling tidligere organisert under byggesaksavdelingen (og 
før det under planavdelingen)

• Ble nedprioritert i forhold til byggesaker, lang saksbehandlingstid

• Påstått uklart (?) lovverk; hva som gjelder i plan og bygningsloven for delesøknader

• Ble gitt uklare vedtak, dårlig kommunikasjon mellom delesaksbehandler og landmåler

• Noe måtte gjøres

• Nå organisert under kart- og oppmålingsavdelingen
• Fra 2011

• Antall som jobber med delesaksbehandling: 3 + leder

• Ca. 250 saker i året

• Trenden er at det blir færre, men mer kompliserte saker



Hva gjør vi i Bergen med søknad etter pbl

• Saksbehandler pbl legger søknad inn i kartet (tiltaksbase)
• Ved digitalisering av søknadskartet, eller mottatt koordinater (helst digitalt)

• Eventuelle avvik fra oppgitt størrelse i dokument og størrelse på areal i kart blir 
tatt opp med søker og avklart

• Rettigheter som må tinglyses leveres utfylt eller ferdig tinglyst før vedtak

• Saksbehandler pbl gjør vurderinger av grensene i forhold til planer og 
formålsgrenser

• Saksbehandler pbl angir hvilke tilpasninger som ligger innenfor vedtaket
• For eksempel formuleringen: grensen mot vei skal tilpasses…

• Angir med tekst om det er noe spesielt som skal følges for eksempel 4 meter fra veggliv

• Vilkår (rammetillatelse) krever igangsettingstillatelse (IG) før oppmåling (egentlig 
før matrikkelføring)



Om vedtak for uteareal etter eierseksjonsloven i 
Bergen kommune

• Saksmengden øker år for år

• Organisert sammen med delesaksbehandling under kart- og 
oppmålingsavdelingen

• Fra 2002

• Antall som jobber med eierseksjonsloven : 3 + leder

• Ca. 250 saker i året

• Oppmåling av uteareal sendes til landmåler på annen seksjon

• Vedtak og uteareal som skal måles en utfordring
• Hos oss foreligger ikke vedtaket når oppmålingsforretningen holdes

• Unntak ved midlertidig utsatt oppmålingsforretning (MUF) 



Organisasjonskart



Avvik i protokollmal





Senario: - tilpassing innenfor vedtak

• Landmåler beskriver hva og hvilke tilpasninger som er gjort.
• Bør ha underskrift fra hjemmelshaver dersom det er noe som er skjønnsmessig 



Senario: - avvik fra vedtak

• Landmåler beskriver hva og hvilke tilpasninger som er gjort.
• Må ha underskrift fra hjemmelshaver som ønsker avviket

• Må ha samtykke fra landmåler



Senario: - partene blir ikke enig i avvik fra vedtak

• Ved flere parter
• Mange hjemmelshavere

• Hjemmel overført ved MUF (midlertidig usatt oppmålingsforretning)

• Kun ved mange «ekte» parter, ellers følges ønske til hjemmelshaveren

• For eksempel der kjøper er med. Vi forholder oss til rekvirent/hjemmelshaver. Tvist mellom selger og 
kjøper er privatrettslig

• Landmåler må merke i samsvar med vedtaket.
• Landmåler må da ha en tydelig oppfatning av hva vedtaket er



Senario: - avvik utover landmålerens frie skjønn

• Landmåler beskriver hva og hvilke tilpasninger som ønskes.
• Må ha underskrift fra hjemmelshaver som ønsker avviket

• Frist for når søknad fra partene må være inne, eventuelt ferdig behandlet

• Bør ha med hva som skjer ved avslag (viktig ved MUF som skal gjennomføres)

• Saken trekkes (ikke mulig ved MUF, evt da sammenslåing)

• Vedtaket holdes uendret

• Avvik innenfor hva landmåler kan gjøre

• Ikke tatt stilling til dette; Ny oppmålingsforretning (Pass på frist for MUF)



Senario: - avvik utover landmålerens frie skjønn 2

• Hva kan gjøres?

• Påtegning i protokollen

• Justert vedtak

• Ny søknad

• Dispensasjon

• Mindre reguleringsendring

• Endring av plan



Oppsummering

• Utformingen av tillatelsen (etter plan- og bygningsloven eller 
eierseksjonsloven) er viktig

• NB landmålerens frihet innenfor vedtaket

• Landmålerens frie skjønn er avhengig av vedtak og plan

• Bruk reglene for grensejustering som ytre grense for hva som er mindre 
avvik

• Husk å beskriv avvik i protokollen!



Eksempel på vedtak









Takk for meg.

Spørsmål?

E-post:

Janerik.forde@bergen.kommune.no

mailto:Janerik.forde@bergen.kommune.no

