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1. Noen avgrensninger

2. Kommunen som matrikkelfører

3. Kvalitet i matrikkelen

4. Eksempler



Noen 
avgrensninger



Noen avgrensninger for temaet

• MED LITT ULIKE OPPGAVER ER ALLE EN 
DEL AV KARTVERKET

• Matrikkelføringsseksjonen er et resultat 
av Matrikkelføringsprosjektet (2015-
2016), bistår kommuner med føring …

• Eiendom og administrative grenser bistår 
i kommunereformen, matrikkelhjelp, 
godkjenning av grensemerker og 
rekvisisjon av oppmåling …

• Kartkontorene er i Landdivisjonen og 
bistår med matrikkelhjelp …



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.



Kommunen 
som 

matrikkelfører



Matrikkelloven § 5 a 
Matrikkelstyresmaktene

Staten ved sentral matrikkelstyresmakt skal syte for ordning, drift og forvaltning 
av matrikkelen.

Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret 
for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen.
Kommunen kan etter avtale overlate til andre å utføre oppmålingsforretningar
på sine vegner. Kommunen kan etter avtale overlate til annan kommune etter 
reglane i kommunelova kapittel 5, eller til sentral matrikkelstyresmakt, å føre 
matrikkelen på sine vegner.

Departementet kan gi forskrift om matrikkelstyresmaktene, under dette om 
organ som kan utføre matrikkelføringsoppgåver



Matrikkelloven § 1 
Formålet med lova

Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit 
einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste eigedommar i landet, 
og at grenser og eigedomsforhold blir klarlagde



Kartverket veileder
https://www.kartverket.no/eiendom/

https://www.kartverket.no/eiendom/


Forvaltningsloven § 11 første og fjerde ledd 
Veiledningsplikt

Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt.
Formålet med veiledningen skal være å gi parter3 og andre interesserte adgang til å 

vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må 
likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik 
virksomhet.

Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar 
henvendelsen, om mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til 
et forvaltningsorgan feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som 
avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør 
samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan 
gjøres



Kvalitet i 
matrikkelen



• Årsakene til dette er mange:

• Informasjonen er blitt til og beskrevet gjennom mange hundre år

• Det er til «alle eiendomsregistreringstider» utført både systematiske og 
menneskelige feil og «feiltenkning» i enkeltsaker

• Registreringsfaget har utviklet seg uten at nødvendigvis alle aktører har fått 
tilstrekkelig faglig oppdatering eller vært tilstrekkelig samkjørt

• Matrikkelens innhold er preget av å ha blitt til gjennom lang tid og under ulikt 
regelverk, men bruken av informasjonen vil være dagens behov

Det finnes feil og mangler i matrikkelen



Matrikkelen – et basisregister

• Hva betyr det?

• Informasjonen brukes videre

• Matrikkelenhet som koblingsnøkkel

• Noen sier grenser i matrikkelen er i ferd med å få en høyere bevisverdi

• NB! Fortsatt er det grensen i marka som gjelder



Matrikkel + Grunnbok = Sant

Sammenhengen mellom de to registrene, grunnbok og matrikkel i det norske eiendomsregistreringssystemet. 
Informasjon i de to registrene er koblet sammen gjennom matrikkelnummeret (kilde: Gammelmo 2018 figur 2.2).



Kvalitet i matrikkelen

• Føring i matrikkelen

• Det er et ønske om å 
prioritere kvalitetsheving

• Avvikslister er viktig ved 
kommunereform



Hvorfor kvalitetsheving?

• Fordi matrikkelen er så dårlig?

• Fordi vi ikke får brukt den til det vi ønsker?

• Fordi andre mener vi bør?

• Fordi hjemmelshavere sender krav?

• Fordi noen sier vi må?

… og hva trenger vi når vi starter jobben med kvalitetsheving?



MOTIVASJON

Motivasjon i egen bruk:

• Veiledning

• Saksbehandling

• Oppmålingsforretning

• Byggesak



Hva er kvalitetsheving?
Kvalitetsheving av hva?

Kvalitetsheving er komplettering og retting av eksisterende informasjon!

Vi kan kvalitetsheves:

• Eiendommer

• Bygg 

• Adresser



• Opplysninger – uansett kvalitet – blir «gjenbrukt» 

• Fremtiden er digital/automatisert

-Føringsseksjonen



Eksempler



Sakstyper

Jordskiftesaker

• Nye

• Gamle 

Retting etter ml § 26

• Veggrenser

Retting etter ml § 26

• Sirkeleiendommer

• Matrikkelenheter uten teig



Jordskiftesaker – regelverk 

Mest sentralt: matrikkelforskriften §§ 19, 46 og 47

Når sak starter for jordskifteretten (mf § 46)

• Skal kommunen få beskjed fra jordskifteretten 

• Kommunen skal få vite type sak, hvilke matrikkelenheter saken gjelder og 
referansenummer

• Dette skal registrers i matrikkelen straks (mf § 19)

• I Kartverkets klient gjøres dette med brukstilfellet «Registrer jordskifte krevd»



Jordskiftesaker – regelverk (1)

Hvis noe skjer underveis i en jordskiftesak som får konsekvens for matrikkelen 
(mf § 46)

• Skal kommunen få beskjed fra jordskifteretten 

• For eksempel: ved endring i involverte matrikkelenheter, endringer som må utføres 
underveis i jordskiftesaken eller at saken er avvist, hevet eller gjennomført uten at det 
medfører endring i matrikkelen

• Det skal registrere i matrikkelen (mf § 19):

• …straks hvis det gjelder endringer i involverte eller at saken er avsluttet. Benytt 
brukstilfellet «vedlikehold opplysninger om jordskifte krevd» eller «slett jordskifte 
krevd»

• …innen to uker hvis det gjelder arealoverføring, oppretting, sammenslåing eller 
sletting. Benytt «ordinære» brukstilfeller» med forretingstype jordskifte



Jordskiftesaker – regelverk (2)

Når saken er ferdig hos jordskifteretten (mf §47)

• Skal kommunen få beskjed fra jordskifteretten

• Kommunen skal føre saken i matrikkelen innen 6 uker (mf § 19) så langt den 
tilfredsstiller vilkårene for matrikkelføring

• Fra jordskifteretten skal kommunen få:

• Kart over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger
som saken gjelder

• Måledata/beregninger

• Rettsbok

• evt. andre opplysninger som kreves for føring av matrikkelen 

• Av dette skal det gå fram: hvilke grenser som er nye, endret og/eller utgått, og hvilke 
eksisterende grenser som inngår uten endring 



Jordskiftesaker – erfaringer 

• En del jordskiftesaker har ikke blitt ført i matrikkelen

• Jordskiftesaker er så mangt: små/store, enkle/kompliserte osv. 

• Matrikkelen er av varierende kvalitet

• Jordskiftesaker leveres uten matrikkelføringskart eller de er uklare 

• Grensebeskrivelsene i rettsboka kan være uklare

• Variasjon mellom jordskifterettene

• Jordskifteloven og matrikkelloven er ikke tilstrekkelig «samsnakket»

• Jordskifteloven ikke godt nok tilpasset matrikkelen, eller motsatt



Kilde: Foredrag 
av Per Kåre Sky

Eksempler på ulik utforming av 
matrikkelføringskart



Matrikkelføringskart med forbedringspotensial



Oversiktlig og klart matrikkelføringskart 
med grensebeskrivelse



Jordskiftesaker – tips før saken føres

• Sjekk at det ikke har skjedd endringer i parter/eiendommer som jordskifteretten ikke 
har gitt beskjed om

• Dette finnes i rettsboka ved å sjekke parter i siste rettsmøte. 

• Da unngås det at flere eiendommer enn de som faktisk er involvert i 
jordskiftesaken får påført forretningen jordskiftesak 

• Matrikkelføre «tilkobling jordskiftesak»

• Dette gjøres i brukstilfellet «kvalitetsheving over eksisterende matrikkelenhet» og 
forretningstype «tilkobling jordskiftesak»

• Da unngås det at grenser jordskifteretten ikke har tatt stilling til i jordskiftesaken 
får forretningen jordskifte



Jordskiftesaker – rutine

Ny jordskiftesak

1.Få oversikt

2.Vurdere forhåndsvarsling – parter 
som blir berørt av matrikkelføringa, 
men som ikke er del av 
jordskiftesaken

3.Testføre og kontrollere

4.Matrikkelføre og kontrollere

5.Underrette – samla rapport

Gammel jordskiftesak

1.Få oversikt

2.Vurdere forhåndsvarsling

a)«Bare litt gammel»
- Nye eiere
- Parter som blir berørt av 
matrikkelføringa, men som ikke er part i 
jordskiftesaken

b)Gammel sak
Alle parter forhåndsvarsles

3.Testføre og kontrollere

4.Matrikkelføre og kontrollere

5.Underrette – samla rapport





Retting av matrikkelen - regelverk

Mest sentralt: matrikkelloven § 26, matrikkelforskriften §§ 10 og 19 og Rundskriv H-18/15

• Hovedprinsipper (ml § 26)

• En part kan kreve retting. Hvis part krever retting har du seks uker på deg til å 
behandle saken (mf § 19)

• Kommunen kan også rette matrikkelen av eget tiltak

• Uavhengig av hvem som starter en retting må det finnes dokumentasjon for at 
matrikkelen er feil

• Hvis en part krever retting skal han eller hun dokumentere at berørte parter er enig

• Hvis kommunen retter av eget initiativ må berørte parter forhåndsvarsles eller be om 
partenes tilslutning (rundskriv H-18/15)

• Partene må underrettes når matrikkelen er rettet og opplyses om klagemulighet

• Det skal kun rettes når det kan gjøres uten å holde oppmålingsforretning

• Det skal ikke rettes grenser som er fastsatt i oppmålingsforretning eller tilsvarende 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1815-endringer-i-matrikkelforskriften-fra-1.-januar-2016-mv/id2469899/


Sirkeleiendommer og 
matrikkelenheter uten teig 

• Sirkeleiendommer kjennetegnes med åttekantede polygoner med hjelpelinje som 
ligger i matrikkelkartet

• Matrikkelenhet uten teig (MUT) er eiendommer som ligger i tekstdelen av matrikkelen 
(gamle GAB) men som ikke er tilknyttet til teig i matrikkelkartet

 «Sirkler og MUT»



1. Få oversikt over eiendomsforhold og 
grenser

2. Finne dokumentasjon

• Matrikkelen

• Skylddelingsarkivet

• Oppmålingsarkivet

• Byggesaksarkivet

• Matrikkelkortarkivet

• Tinglyste dokumenter

• ESA

• Kontakte eier

(Listen er basert på erfaringer i noen kommuner, i 
din kommune kan det være andre steder)



3. Plassere eiendom og grenser

• Ulike kartløsninger

• Flyfoto

• Økonomisk kartverk

• Street view på Google Maps

• Stedsnavn, familienavn, bruksnavn

• Konvertering av gamle koordinater

• Digitale målebåndsfunksjoner

4. Testføre og kontroll

Hønefoss 2005

Hønefoss 2016



5. Forhåndsvarsle

• Lage brev(mal)

• Vurdere hvilke vedlegg (dokumentasjon) som skal vedlegges forhåndsvarselet

• Skisse/kart som viser hvordan eiendomsgrensene foreslås rettet

• Sende ut forhåndsvarsel med frist for tilbakemelding

6. Føre matrikkel: Rette, endre, slette, sammenslå 

• Innvendinger som tas til etterretning  juster og send nytt forhåndsvarsel

• Innvendinger som det ikke finnes dokumentasjon for  avslutt saken og henvis til 

oppmålingsforrenting

• Hvis det ikke er mottatt innvendinger mot forhåndsvarselet kan det føres i matrikkelen:

• Brukstilfelle «Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet» 

• Forretningstype: det dokumentasjonen tilsier

• Forretningsdato: dato fra skylddelingen eller annen dokumentasjon

• Grensepunkt: vi legger inn unøyaktighet på 5 meter, eller etter skjønn

• Kommunal saksreferanse: den vi får oppgitt av kommunen

• Annen referanse: her legger vi inn Kartverks saksreferanse



7. Underrette

• Lage brev(mal)

• Utsted matrikkelbrev

• Informer om klagemulighetene i brevet



«Sirkler og MUT» - eksempel 1

Dagens situasjon Byggesøknad Etter retting 



«Sirkler og MUT» - eksempel 2

• Eiendommen har ingen avgrensning 
i matrikkelen

• Dagens situasjon ved søk på g/bnr: 



• Dokumentasjon: Skylddelingsforretning fra 1963





«Sirkler og MUT» - rutine

1. Få oversikt over eiendomsforhold og grenser

2. Finne dokumentasjon

3. Plassere eiendom og grenser

4. Testføre og kontroll

5. Forhåndsvarsle 

6. Rette/slette/endre/sammenslå/oppmåling og kontroll

7. Underrette



Veggrenser - erfaringer

• Mye av det samme som for «sirkler og MUT»

• Planlegg arbeidet godt – ta en vegstrekning av gangen

• «Tungt» å knekke koden 

• Nyttig med samarbeidsavtale og arbeidsgruppe mellom Vegvesenet og Kartverket

• Avlastende og nødvendig å få dokumenter og sosi-filer oversendt fra Vegvesenet

• Godt samarbeid og kontakt underveis er viktig – både med kommunen og Vegvesenet 

• Oppklaringer, etterspørring av manglende dokumenter osv.

• Overensstemmelse med vegkontoret om at vi kunne henvis partene videre ved 
«klager», innspill, spørsmål 

• «går grensa rett på utsida av hushjørnet mitt?»

• «jeg hadde tenkt til å hogge skauen der»

• Behov for kontakt med de som kjenner historikken 





Eksempel fra underretting

• Lage brev(mal)

• Utsted matrikkelbrev

• Informer om klagemulighet



Veggrenser - rutine

1. Få dokumentasjon fra Statens vegvesen

2. Forberede arbeidet 

a) Få god oversikt over dokumentasjonen 

b) Få oversikt over nærområdet til veien 

3. Testføre og kontroll

4. Forhåndsvarsle 

5. Rette matrikkelen og kontroll

6. Underrette

NB! Denne er under utarbeidelse og vil bli justert før vi lanserer «metodikken» på 
nettsidene til Kartverket





Andre erfaringer

• Det er viktig med testføring, forhåndsvarsling, kontroll og 
underretting

• Det er viktig med klart språk i brev og behov for å forklare 
«hvem som helst» hva matrikkelen er  informasjonsbrosjyre

• Kartverket utarbeider metodikk for retting av opplysninger i 
matrikkelen

• Behov for forbedringer i kartdelen av matrikkelklienten

• Jordskiftesaker gir fortsatt nye utfordring i nesten hver sak



Lykke til med føringsarbeidet!

leikny.gammelmo@kartverket.no

mailto:leikny.gammelmo@kartverket.no

