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Tema for presentasjonen

1. Oppmålingsforretning 

2. Rettslig tilnærming

3. Innholdet i protokollen 

4. Tilsyn



Oppmålings-
forretning



Kommunen – saksbehandling av søknadspliktige tiltak 

Kommunen (ansvarlig)
Kommunal /privat eiendomslandmåler (utførende)
Eiendomslandmåler kaller inn partene til oppmålingsforretning.
Avklaring av eventuelt nødvendige rettigheter. Oppmåling.
Utregninger og dokumentasjon overføres.

Tinglysingsmyndighet

Kommunen (ansvarlig)
Matrikkelfører kontrollerer dokumentasjon og gjennomfører registrering i 
matrikkelen, eventuelt tildeling av matrikkelnummer.
Sende melding til tinglysing med nødvendige vedlegg. 
Rettigheter kan sendes til tinglysing av kommunen eller overlates til 
partene.

Kommunen
Kommunen informere søker og berørte parter om resultatet. Avslutter 
saken.



Protokoll er en del av resultatet etter en 
oppmålingsforretning



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


Rettslig 
tilnærming



Matrikkelloven § 33 - Første og andre ledd

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 og sjette ledd

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.

Departementet kan gi forskrift om varsling og proklama, og om utføring og 
dokumentasjon av oppmålingsforretning



Matrikkelforskriften § 27 (1)

Dokumentasjon og felles vilkår for matrikkelføring i 
saker som krever oppmålingsforretning

(1) Ved matrikkelføring av sak som krever oppmålingsforretning, skal 
kommunen kontrollere at alle nødvendige offentlige tillatelser og annen 
nødvendig dokumentasjon foreligger, herunder

a) protokoll for gjennomføring av forretningen 

b) redegjørelse for eventuelle avvik fra offentlige tillatelser 

c) hvilke matrikkelenheter ny matrikkelenhet opprettes fra eller på 

d) erklæring fra landmåler om at grunnboken, herunder bruksretter og 
servitutter, er undersøkt for de berørte arealene 



Matrikkelforskriften § 27 (1)

Dokumentasjon og felles vilkår for matrikkelføring i 
saker som krever oppmålingsforretning

e) at landmåleren har informert partene om hvorvidt vedkommende er personlig 
eller økonomisk knyttet til noen av partene 

f) kart og koordinater over grenser og grensemerker for den matrikkelenhet 
eller grensestrekning som saken gjelder, måledata, beregninger og andre 
opplysninger som kreves for føring av matrikkelen 

g) hvilke grenser som er nye eller endret, og hvilke eksisterende grenser som 
inngår i forretningen uten endring



Innholdet i 
protokollen



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 



Kommentar til matrikkelforskriften av 23.04.2018 s. 87

Merknader:



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 



Kommentar til matrikkelforskriften av 23.04.2018 s. 87

Merknader:



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 



Kommentar til matrikkelforskriften av 23.04.2018 s. 87



Kommentar til matrikkelforskriften av 23.04.2018 s. 87



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.

Høring av forslag til matrikkelforskrift i 2007: «.. Kan det være spørsmål om 
habiliteten til landmåleren, det organ vedkommende representerer, eller andre 
som er med og utfører forretningen, bør det avklares ved forretningens oppstart 
og eventuelle bemerkninger til habilitet skal fremgå av protokollen..»

Forvaltningsloven § 6 – habilitetskrav



Veileder matrikkelforskriften 23.04.2018 s. 88

Merknader:



Forvaltningsloven § 6 – habilitetskrav

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å 
treffe avgjørelse i en forvaltningssak

• selv er part i saken

• slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje 
(søsken)

• er eller har vært gift eller er forlovet med en part

• fosterforelder til part

• er eller har vært verge eller fullmektig for en part i saken 

• leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 
et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, 
eller et selskap som er part i saken. 

• Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap 
som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre 
tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.



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.



Veileder matrikkelforskriften 23.04.2018 s. 88

Merknader:



Tilsyn



Tilsyn: Eksempel på avvik som mange får

• Kommunen oppfyller ikke krav til dokumentasjon av oppmålingsforretning, og kontroll 
av dokumentasjon før matrikkelføring.  

Avvik fra: 

• Matrikkelloven §§ 6 andre ledd, 24, 33, og 34

• Matrikkelforskriften §§ 25, 27, 34, 37 og 41.



Avvik ved tilsyn (2)

• Matrikkelloven § 6 første ledd og matrikkelforskriften § 25 har detaljerte bestemmelser 

om opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

• Matrikkelloven § 24 inneholder bestemmelser om at det skal opplyses om anledning til 

klage, og klagefrister ved utsending av matrikkelbrev til rekvirent og ved relevant 
underretning til berørte naboer

• Matrikkelforskriften § 27, første ledd har krav til at kommunen skal kontrollere 
dokumentasjon i saken før den matrikkelføres. Matrikkelforskriften § 27 første ledd 

bokstav f har krav til måle- og beregningsdata



Avvik ved tilsyn (3)

• Matrikkelforskriften § 27 første ledd bokstav d har krav til at det skal foreligge 

erklæring fra landmåler om at grunnboka er undersøkt. Det skal også fremkomme at 
partene er spurt om det foreligger bruksretter og servitutter som er berørt av 
forretningen

• Matrikkelforskriften § 27 første ledd bokstav e har krav til at landmåleren har 

informert partene om hvorvidt vedkommende er personlig eller økonomisk knyttet til 
noen av partene

• Matrikkelforskriften § 27 andre ledd bokstav b har bestemmelser om fullmakt fra part 
som er representert ved fullmektig. Matrikkelforskriften § 34 første ledd bokstav a 

stiller krav til at fullmektigen har adgang til å ta bindende standpunkt til 
grensejusteringen



Avvik ved tilsyn (4)

• Matrikkelforskriften § 34 har detaljerte krav til grensejustering, deriblant krav til 
dokumentasjon av arealregnskap og verdianslag. Videre har matrikkelforskriften § 34 

tredje ledd bestemmelser om at ved grensejustering kan arealet for de involverte 
matrikkelenhetene maksimalt økes eller minkes med 5 % av eiendommens areal før 
grensejusteringen

• Matrikkelforskriften § 37 femte ledd sier at varsel om oppmålingsforretning skal gis på 

dokumenterbar måte senest to uker før oppmålingsforretningen. De som skal varsles 
kan godta kortere frist og annen varsling. I kommentarene til denne står det at alle 
varslingsberettigede må godta kortere frist eller annen varsling



Avvik ved tilsyn (5)

• Matrikkelforskriften § 41 andre ledd har bestemmelser om når grensemerking kan 
utelates. Matrikkelforskriften § 27 andre ledd bokstav f sier at det skal foreligge 

begrunnelse som oppfyller vilkårene for ikke å merke alle grensene. 
Matrikkelforskriften § 27 andre ledd bokstav g sier at protokollen skal vise hvilke 

grenser som er nye eller endret, og hvilke som inngår uendret i forretningen

• Matrikkelforskriften § 41 femte ledd har krav til at punktene skal måles og beregnes i 

samsvar med gjeldende standarder



Andre funn fra tilsyn (1)

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.



Andre funn fra tilsyn (2)

Mangler ved arkivering:

• Protokollen med tilhørende vedlegg, herunder beregningsdokumentasjon, arkivers.

• Arkivloven § 6 om arkivansvaret: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal 

vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for 

samtid og ettertid

• Matrikkelforskriften § 10 om retting, endring eller tilføying av opplysninger i 

matrikkelen mv: (1) Føring i matrikkelen som innebærer retting, endring eller tilføying 
av opplysninger, herunder sletting av matrikkelenhet, skal dokumenteres og arkiveres



Takk for oss!


