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Eiendomsseksjonen i Statens vegvesen
har ansvar for

17.01.2019

● Grunnerverv (av ca 3000 grunneiere i året)

● Eiendomsforvaltning av grenser langs veg riks-

og fylkesveger (ca 100.000 km med grenser) 

● Eiendomslandmåling (vi utfører oppmålings-

forretninger i kommuner vi har avtale med)

● Spesiallandmåling/kontrolllandmåling
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Varsel om oppmålingsforretning



Varsel om oppmålingsforretning – mf § 37
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?
- hvorfor er 

det ikke krav 
om 

kartvedlegg
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Oppfordring!

● Til varsel om 
oppmålingsforretning sender vi 
alltid ut et kartvedlegg som 
viser hva som skal skje på 
forretningen på en slik måte at 
flere enn rekvirent skjønner det!
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Kartet viser gnr/bnr
og hvilket
areal som skal endres
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Hva er en protokoll

Skal gjengi – i korthet- de forhold som klarlegges og 
fastlegges under oppmålingsforretningen
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Matrikkelforskriften § 38

Lovhjemmel
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Protokolloen bør utarbeides etter et fast 
opplegg godkjent av Kartverket
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Dokumenter som defineres som en del av protokollen

● Selve protokollen

● Partslisten

● Framlagte dokumenter som beskriver aktuelle grenser og 
rettsforhold (dvs skylddeling, gamle jordskfitesaker m.m)

● Dokumentasjon av eventuelle avvik fra tillatelsen etter pbl

● Evt rettigheter 

● Kart basert på eksisterende matrikkel 
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Hvorfor er protokollen viktig

● Grunnlag for matrikulering og matrikkelbrev

● Del av saksbehandlingen og informasjon til partene

● Bevis/dokumentasjon i rettsak/klagesak/henvendelser om 
gamle forretninger
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Ikke minst fordi

Matrikkelbrevet

ser slik ut!
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Kontra 

målebrev fra 

1972..
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Målebrevskartet fra 1972 
kan brukes til å 
sammenligne med 
matrikkelen i dag!
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‘
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Noen protokoller består av side opp og side ned med detaljerte 
beskrivelser av hvordan og hvilken rekkefølge forretningen har 
foregått
«Fortellerstilen»  

Masse tekst ala skylddeling.pdf


● Protokoll eksempel –
grenseskildring som en 
skylddeling
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Grenseskildring
Grensa tek til i det Sør Austre hjørne 
til gnr. 7 bnr. 7 som og grenser til E-
134 jf målebrev 31/79, går vidare mot 
om lag Sør Aust i grensa til E-134 
fram til eit umerka punkt som er felles 
for E-134, denne nye parsellen og gnr. 
9 bnr. 2, vinklar der og går mot Nord 
Aust framleis i grensa til gnr, 9 bnr. 2 
fram til eit nå sett grensemerke i jord, 
går så same retning fram til eit nå sett 
grensemerke i jord, går så vidare mot 
Nord Nord Aust fram til eit nå sett 
grensemerke i jord, vinklar der og går 
mot Vest Nord Vest framleis i grensa 
til gnr 9 bnr 2 fram til eit nå sett 
grensemerke i jord, går så vidare mot 
Nord Vest fram til eit nå sett 
grensemerke i jord, vidare mot Nord 
Nord Vest fram til eit nå sett 
grensemerke i grensa til gnr. 9 bnr. 
179, føl så grensa til gnr. 9 bnr. 179 
treff grensa til gnr. 7 bnr. 7 går så mot 
Nord Aust, Sør Aust og Sør Sør Vest 
langs grensa til gnr 7 bnr. 7 og gnr. 9 
bnr. 132 til utgangspunktet.17.01.2019



Protokollkart -
eksempel
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Protokollkart –
Hvorfor ikke 
bruke det 
beste kartet!
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Protokollkart-

Hva med 
ortofoto
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Flere eksempler på protokoller

● Bergen protokoll.pdf

● Referat eller protokoll?

● Kort protokoll

● Punktvis og oversiktlig
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Bergen protokoll.pdf
Mer referat enn protokoll.pdf
Kort protokoll_Fusa.pdf
Oversiktlig_Masfjorden.pdf


-Protokollen kan med fordel settes opp 
punktvis. Lettere å lese.

1. FORRETNINGEN GJELDER
2. FRAMMØTE
3. TILLATELSE ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN evt avvik
4. HABILITET
5. SERVITUTTER/RETTIGHETER
6. KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER
7. FASTLEGGING AV NYE GRENSER
8. MERKING
9. ETTERSENDELSE AV PROTOKOLLEN OG OPPLYSNINGER OM KLAGE
10. MÅLE OG BEREGNINGSARBEID

eksempel protokoll

Hva kjennetegner en god protokoll?
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file:///E:/Protokoll 11102017.pdf


Oppsummering
Hva kjennetegner en god protokoll

● Oversiktlig og punktvis med et godt situasjonskart

● Ikke bare landmåler og rekvirent som skal skjønne hva som 
har foregått 

-Klart språk!

23

17.01.2019



Takk for meg!

Elen.smaadal@vegvesen.no
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