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Mye å forholde seg til
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Mye å forholde seg til
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• Alt må sjekkes

– Gode rutiner

– God oversikt

• Kan få store konsekvenser om man ikke 
sjekker alt



Store forskjeller

• Det er store forskjeller mellom store 
kommuner som Oslo, Bergen og Trondheim og 
små kommuner som Lom
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Lom kommune

• 1 889 km²

• 2 321 innbyggere

• Mange gamle eiendommer
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Matrikkelhistorie

• De eldste nedtegnelser over eiendommer i 
Norge finnes i de gamle jordebøkene, hvorav 
det eldste kjente eksemplaret er fra 1100-
tallet. 

• Det var gjort flere forsøk på å lage en komplett 
matrikkel. Den kongelige resolusjonen som 
førte til matrikkelen fra 1886 innførte 
gårdsnummer og skylddelingsforretning.
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Lokalhistorie

• Eiendommene utenfor regulerte områder er i 
stor grad oppretta for veldig lenge siden

• Ingen CPOS og drone

• Eiendommene gikk fra elva og opp til 
skoggrensa

• Sameier mellom skoggrensa og 
almenningsgrensa

• 76 % av Lom er allmenning
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Hva er hellig?

• Arealplaner

• Vedtak

• ?
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Hva har skjedd siden 1800-tallet?
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Hva har skjedd siden 1800-tallet?

• Skylddelingsforretninger

• Delingsforretninger

• Jordskiftedommer

• Private avtaler

• Pokerbord 
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Hva har skjedd siden 1800-tallet?

• Mye er ført i eiendomsregisteret

• Mye er ført feil

• Noe er aldri ført

• Noe er dokumentert

• Noe er ikke dokumentert
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Usikkerhet

• Merking til etablering av ØK var mangelfull

• Tolking av merking og tegning av dette var ikke 
alltid perfekt

– Noen grenser ble trukket mellom feil markører

– Noen eiendommer fikk feil gårds- og 
bruksnummer

• Kvalitet på georeferering

• Ikke alle sjekka kartet etter publisering
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Dette visste dere fra før.
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"The rules are more like guidelines"

15



Ikke regulerte områder

• Allmenninger, spredtbygde områder, 
skog/utmark, fjell/ekstensiv arealutnytting

• Stor frihet

• Her er det i stor grad selger og kjøper som blir 
enige, så lenge det ikke strider imot vedtaket i 
for stor grad.

• Hva er "for stor grad"? Bruk fornuft og 
magefølelse. 

• Avvik protokollføres og begrunnes.
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Reguleringsplaner

• I etablerte, regulerte områder er det 
reguleringsplanen som er nærmest å være 
fasit

• Reguleringsplaner er ofte å regne som gode 
manuskart

• Gir gode retningslinjer for hvordan man lager 
et vedtak som er nært unna å være fasit

• Likevel er det ikke alltid banka i stein
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Reguleringsplaner

• I nyregulerte områder der man skal stikke ut 
hele felt er det reguleringsplanen som er fasit

• Sjelden kjøpere med på oppmålinga så det 
kommer ikke mange innspill

• Morsomt!
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Reguleringsplaner

• Likevel er det oftere hos oss at tomtene 
stikkes ut når de blir solgt

• Kjøpere og naboer møter opp

• Ofte innspill og ønsker om endringer

• Disse er ofte gode og hensiktsmessige

• Hva er fasit da?
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Hva om…

• De som lagde plana ikke tenkte?

• De som lagde plana ikke var kjent i området?

• De som lagde plana ikke så på høydekotene?

• De som lagde plana ikke kan kravene til 
hvordan veien skal opparbeides?

• De som lagde plana egentlig ikke var så gode 
til å planlegge?

• Entreprenørene ikke plasserer veien rett?
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Landmålers frie skjønn

• Nå kommer vi inn i bildet

• Vi kan rette opp en del feil og dårlige valg gjort 
i reguleringsprosessen
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Hva skal vi ta hensyn til?

• Hva er ønsket av kjøper?

• Hvor mye er selger villig til å justere?

• Hva er hensiktsmessig?

• Hva er nødvendig?

• Hvordan påvirker dette 
nabotomta/nabotomtene?

• I hvor stor grad strider ønska endring med 
reguleringsplan?
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§

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
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Hva kan vi gjøre?

• Rammene til ei grensejustering

– 5 % endring av minste involverte enhet

– Brutto overført areal mer enn 20 % av den minste 
enhetens areal før justering

– Netto overført areal skal ikke overstige 1 dekar

Ref Rundskriv for Tinglysingen
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Forutsetninger

• Bebygde områder i Lom kommune er utprega 
bratte

• Boligtomter er stort sett mellom 0,5 og 2 daa

• Utnyttelsesgrad i regulerte områder er stort 
sett 20-25 %

• Stor del av tomta er bundet opp av 
byggegrensa

• Universell utforming av gårdsplass
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Eksempel

• Høydeforskjell fra etablert veg til gårdsplass på 
5 meter på 8 meter

• Regplan:
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Eksempel

• Så blir veien plassert:
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Eksempel

Da må vi ta litt av den ikke-eksisterende naboen
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Resultat

• 5 % av tomta som ikke hadde 
adkomstmulighet: 77 m²

• Tillagt areal for å få adkomst, inkludert 
skjæring: 126 m²

• Har vi da gjort noe galt?
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Resultat II

• Så blir neste tomt solgt

• Hva skjer da? 

• Følgefeil

– Her er det også bratt

– Tomta er allerede mindre enn i regplana

• Han også må få adkomst. 110 m² legges til 
denne gangen
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Resultat III

• Tapere: Kjøpere av de siste tomtene.

• Hvem får skylda?

• Planleggerne?

• Entreprenøren som anla vegen?

• Jeg?
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Løpende vurderinger

• Kan vi faktisk gjøre endringa?

• Kan vi ta avgjørelse alene?

• Er egentlig endringa gjennomførbar uten 
dispensasjon eller endring av reguleringsplan?

• Er det rettferdig at kjøper må ta kostnaden 
med dispensasjon/planendring, eller bør 
planeier eller planmyndighet ta 
konsekvensene?
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Konklusjon

• Vanskelig å etablere én fasit for alle 
problemstillinger og områdetyper

• Ikke ønskelig å etablere én fasit for alle 
problemstillinger og områdetyper

• Stort ansvar å skulle gjøre vurderingene på egen 
hånd, godt å ha noen å diskutere med

• Viktig med lokalkunnskap, forståelse for partene 
og for faget, samvittighet og sunn fornuft

• Takknemlig for å jobbe i en fjellkommune
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Takk for meg.

Heranoshøe, 1666 moh


