
Matrikkelføring – støtte fra 
Kartverket
- Retting av eksisterende veggrenser
- Matrikkelføring av jordskiftesaker

Geomatikkdagene i Norland

Bodø, 20. mars 2019

Siri-Linn Ektvedt



Tema

• Endringer i forskriften om gebyr for tinglysing  

• Retting av eksisterende veggrenser i matrikkelen 

• Kort om regler og rundskriv

• Gjennomgang av forslag til arbeidsmetode

• Matrikkelføring av jordskiftesaker 

• Regler

• Erfaringer

• To tips om matrikkelføring 



Tilgang til tinglyste dokument

Gladnyhet fra 1. april 2019!



Retting av eksisterende 
veggrenser



Regelverk – retting av 
matrikkelen
• Det viktigste finnes i matrikkelloven § 26, matrikkelforskriften §§ 10 og 19 og Rundskriv H-18/15

• Hovedprinsipper (ml § 26)

• Kommunen kan rette matrikkelen av eget tiltak jf. første ledd

• En part kan kreve retting jf. tredje ledd. Hvis part krever retting har man seks uker på seg til 
å behandle saken (mf § 19)

• Uansett hvem som setter i gang retting må det finnes «bevis» (dokumentasjon) for at 
matrikkelen er feil

• Hvis part krever retting skal parten dokumentere at berørte parter er enige i rettingen

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

• Partene skal også underrettes når matrikkelen er rettet. Her skal det opplyses om 
klagemuligheter

• Man skal kun rette når det kan gjøres uten å holde oppmålingsforretning

• Man skal ikke rette 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/


Metodikk for retting 
av eiendomsgrenser

Inneholder fremgangsmåte for 
retting av eksisterende grenser
• Sirkeleiendommer
• Matrikkelenheter uten teiger
• Veggrenser
• Blir lansert på kartverket.no



Fremgangsmåte ved retting

Vi har utviklet og jobbet etter en ni trinns modell*:

1. Planlegge

2. Innhente dokumentasjon

3. Plassere og bearbeide

4. Testføre 

5. Forhåndsvarsle

6. Matrikkelføre

7. Underrette

8. Arkivere

9. Klagebehandle
*Denne fremgangsmåten er beskrevet i metodikken – men den er fortsatt under opparbeiding og endringer kan komme

1 Planlegge
2 Innhente 

dokumentasjon
3 Plassere og 

bearbeide
4 Testføre

5 
Forhåndsvarsle

6 Matrikkelføre 7 Underrette 8 Arkivere
9 

Klagebehandle



1 Tips til planleggingen 

Skaff oversikt over feil og mangler

• Skaff oversikt over hvilke eksisterende veggrenser som ikke er ført i matrikkelen

• Spør Vegvesenet om hjelp, ofte har de både oversikt og ønsker for hvilke veger som 
bør prioriteres

• Snart også Fylkeskommunen 

• FV 12 Askeladdvegen til Trolltunnelen

• FV 12 Trolltunnelen til Grøtsosen

• FV 34 Persåsen til Pålsvik 

1 Planlegge



Forsøk å få til samarbeid med Statens vegvesen 

• Kontakt lokalt vegkontor og start dialog

• Avklar kontaktperson i Vegvesenet som har tid og mulighet til 
å oversende dokumentasjon, ta avklaringer og diskutere saker

• Avklar tidsperiode som passer både kommunen og Vegvesenet

• Spør om Vegvesenet kan sende over nødvendig 
dokumentasjon dersom kommunen ikke har denne 

• Bruk skytjeneste eller lignende – det kan bli mye 
data/dokumentasjon 

• Spør om Vegvesenet kan sortere dokumentasjonen – dele 
«byrden»

• Dersom det er gamle målinger som trenger georeferering for å 
kunne matrikkelføres, spør om Vegvesenet har mulighet til å 
gjøre dette

1 Planlegge

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1jsTA49jdAhXEUlAKHSLjAIEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.steinkjerleksikonet.no/index.php?artikkel%3D2253&psig=AOvVaw3NTigCvKWYvPNv93gxA3Df&ust=1538054952490179


Velg en vegstrekning eller delvegstrekning av gangen 

• Se på hele vegstrekningen/delstrekning

• Det er ofte rekkefølgeproblematikk og det er viktig å se 
helheten

• Etter hvert som man jobber blir man kjent, ikke bare 
med området, men parter, familier, bygdehistorie og 
typiske måter kommunen eller vegkontoret har arbeidet 
på akkurat der

• I eksempelet på illustrasjonen delte vi denne i fire 
delstrekninger

1 Planlegge



Lag en liste, arbeidsbok eller lignende for å holde oversikt

• Arbeidet er tidkrevende og man må kanskje legge bort arbeidet i perioder

• Noter i arbeidsboken underveis → lettere å komme inn i sakene igjen

1 Planlegge



Involvering av parter

• Langs en vegstrekning kan en matrikkelenhet grense inntil vegen mange ganger. Det 
kan være lurt å saksbehandle disse samtidig av hensyn til parten. 

1 Planlegge



2 Tips til innhenting av 
dokumentasjon 

• Det er krav til dokumentasjon for å benytte seg av ml § 26 

• Finnes det ikke dokumentasjon → ny oppmålingsforretning. 

• Dokumentasjonen vil variere fra kommune til kommune og hva Statens vegvesen har i 
sine arkiv

2 Innhente 
dokumentasjon



Eksempler på typer dokumentasjon

2 Innhente 
dokumentasjon







Sorter dokumentasjonen på en hensiktsmessig måte

• Dokumentene bør lagres og systematiseres på en identifiserbar måte 

• Navn filene som gjør det lett å finne frem, for eksempel matrikkelnummer, 
vegnummer, arkivnummer og type dokumentasjon

2 Innhente 
dokumentasjon



3 Tips til plassering og 
bearbeiding

Bearbeiding av dokumentasjon om eksisterende veggrenser 

• Jobb med én vegstrekning/delstrekning av gangen 

• Bli kjent/jobb deg inn i dokumentasjonen, SOSI-filene og matrikkelenhetene langs 
hele den valgte vegen/strekningen

• Noter underveis

• Kontroller at SOSI-fila stemmer overens med de originale ferdigvegskartene og at 
georefererte filer ikke faller langt utenfor vegkroppen

• Ta kontakt med Statens vegvesen dersom man oppdager at det mangler 
dokumentasjon, det er feil/uklarheter i SOSI-filene eller det oppstår andre uklarheter 
og problemstillinger

3 Plassere og 
bearbeide



Kontroller om det er mangler i dokumentasjonen 

• Finnes det flere matrikkelenheter eller grunneiere enn det som fremgår av 
dokumentasjonen til Statens vegvesen som blir berørt av matrikkelføringen?

• Matrikkelenheter kan være uteglemt 

• Matrikkelenheter kan ha kommet til etter at Vegvesenet etablerte veggrensen

• I sistnevnte tilfelle er det ikke sikkert at disse nye eierne kjenner til veggrensen

3 Plassere og 
bearbeide



Egenerklæring

• Vegvesenet kan dokumentere eierskap 
til vegen ved bruk av egenerklæring 

• Vegvesenet bekrefter (egenerklærer) 
at de er eier av aktuell veg 

• Da oversendes ikke dokumentasjon i 
form av kjøpekontrakt eller 
hjemmelsdokument eller lignende 

3 Plassere og 
bearbeide



Andre undersøkelser

• Kontrollere om det er matrikkelenheter uten teig 
og sirkeleiendommer nært inntil vegen

• Kontrollere om det har vært jordskiftesaker på 
matrikkelenheter langs vegen som ikke er 
registrert i matrikkelen. Se i kommunens arkiv 
eller i jordskiftearkivet på www.domstol.no

• Kontrollere matrikkelenheter som ligger inntil 
hjelpelinjen til vegen eller tett inntil vegen 

• Dette kan være matrikkelenheter som 
kommunen har målt og hvor 
matrikkelenhetene grenser inntil vegen, men 
det kan også være at det skal ligge igjen en 
stripe igjen til hovedbølet

• Få oversikt over hjemmelshavere. Det er spesielt 
lurt å notere seg om en person eier flere 
matrikkelenheter

3 Plassere og 
bearbeide

http://www.domstol.no/


4 Tips til testføring

• Anbefales – det kan dukke opp nye problemstillinger, av 
teknisk karakter og for øvrig

• Hvorfor? 

• Sikre mot feil

• Finne riktig fremgangsmåte 

• Gir mulighet for sidemannskontroll 

• Testføring danner grunnlag for kartvedlegg som kan sendes 
parten i forhåndsvarselet

4 Testføre



• To eksempler

• Vi oppdaget en grense som hadde kartvedlegg/innmålinger, men manglet 
kjøpekontrakt. Mangelen ble oppdaget da forretningsdatoen skulle legges inn i 
testbasen. Statens vegvesen valgte å inngå kjøpekontrakt

• Én av SOSI-filene måtte georefereres på nytt. Ved testføring oppdaget vi at 
grensene ikke fulgte veien flere steder. Vegvesenet lagde ny SOSI-fil

4 Testføre

Kommunetestbasen: 
https://kurs.matrikkel.no:70
04/matrikkel/matrikkel.html
Nytt passord kan fås av 
matrikkelhjelp

https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/matrikkel.html


5 Tips til 
forhåndsvarsling 
• Lage brev(mal)

• Informer grunneier så enkelt og presist som 
mulig hva matrikkelføringen går ut på

• Vurdere hvilke vedlegg (dokumentasjon) skal 
vedlegges i forhåndsvarselet

• Partene skal ha nok dokumentasjon til å kunne 
ivareta sine interesser

• Utarbeide kart som viser hvordan man vil rette 
matrikkelen som legges ved forhåndsvarselet

• Sende ut forhåndsvarsel med frist for 
tilbakemelding

• Mange vet ikke hva matrikkelen er, legg gjerne 
ved informasjonsbrosjyren

5 
Forhåndsvarsle

https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/informasjonsbrosjyre-om-matrikkelen/


• Nynorsk
• Bokmål
• A4-utgave
• Bretteutgave







6 Tips til matrikkelføring

Kommunens rolle

• Enkeltvedtaket om retting treffes på matrikkelføringstidspunktet

• Husk at det er kommunen som i sin rolle som lokal matrikkelmyndighet skal besørge 
at alle krav i regler er ivaretatt og utøve skjønn der regelverket åpner for dette

• Kommunens saksbehandler avgjør om dokumentasjonen (og evt. georefererte data) er 
tilstrekkelig og av god nok kvalitet 

6 Matrikkelføre



Forretningsopplysninger

• Aktuelle forretningstyper:

• Annen forretningstype – for eksempel ved føring av gamle veggrenser som er målt 
før delingsloven trådde i kraft

• Kart- og delingsforretning – ved forretninger etter delingsloven

• Forretningsdato: 

• Dato på undertegnet protokoll

• Eventuelt hjemmelsdokument, kjøpekontrakt eller egenerklæring i saker uten 
protokoll 

6 Matrikkelføre



Målemetode og nøyaktighet

• Bruk skjønn fra sak til sak

• Målemetode

• Måten grunnlaget har framkommet vil avgjøre hvilken målemetode som bør 
benyttes. 

Eksempel: Ferdigvegskart fra 70- og 80-tallet som er scannet, rastertilpasset og 
georeferert. Selv om grensene er målt med landmålingsutstyr, benytter vi ofte 
målemetode 56 (digitalisert på skjerm fra scannet kart), da grensene blir påført en 
unøyaktighet i prosessen. 

6 Matrikkelføre



• Nøyaktigheten vil også variere

• Bruk skjønn fra sak til sak og innenfor hver enkelt sak

• Gjerne i dialog med Statens vegvesens landmålere, som ofte har erfaring med 
bruk av georefererte data og måten dataene har framkommet på 

• Det danner seg et bilde av nøyaktigheten når en ser hvor grensene blir liggende i 
forhold til andre detaljer i kartet – for eksempel i forhold til fyllingsfot, 
skjæringstopp, avstand fra vegkant osv. 

• Det er viktig å erstatte hjelpelinjer med reelle grenser, men det er også viktig å 
ikke gi bedre kvalitet enn hva som faktisk er tilfelle

• Vi har brukt fra +/- 50 cm til +/- 10 m.

6 Matrikkelføre



Kontroll 

• Vi anbefaler bruk av sidemannskontroll for å luke ut feilføring 

6 Matrikkelføre



7 Tips ved 
underretting 

• Informer grunneier så enkelt og presist som 
mulig om matrikkelføringen

• Lage brev(mal)

• Legg ved attestert matrikkelbrev 

• Se notat om vurdering av matrikkelbrevets 
rolle* som tar for seg når matrikkelbrev kan 
sendes uten signering. Saken var oppe i 
Faggruppe matrikkelen** 22.06.2016. 

• Informer om klagemulighetene i brevet

* https://www.kartverket.no/globalassets/matrikkel/faggruppe/m-
2016/matrikkelbrevets-rolle.pdf

** https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-
kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Faggruppe-
matrikkelen/faggruppemoeter/

7 Underrette

https://www.kartverket.no/globalassets/matrikkel/faggruppe/m-2016/matrikkelbrevets-rolle.pdf
https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Faggruppe-matrikkelen/faggruppemoeter/


8 Tips til arkivering 

• Alle dokumenter i sakene skal arkiveres

• Inkludert SOSI-filer som er brukt i sakene

8 Arkivere



9 Klagebehandling 

• Tar ikke med dette her i foredraget

9 
Klagebehandle



Matrikkelføring av 
jordskiftesaker



Jordskiftesaker – regelverk 

Det viktigste finner du i matrikkelforskriften §§ 19, 46 og 47

Når sak starter for jordskifteretten (mf § 46)

• Skal du få beskjed fra jordskifteretten 

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

• Dette skal du registrere i matrikkelen straks (mf § 19)

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



Jordskiftesaker – regelverk 

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

• Skal du få beskjed om dette fra jordskifteretten 

• For eksempel ved endring i hvilke matrikkelenheter som er involvert, endringer som 
må gjøres underveis i jordskiftesaker eller at saken er avvist, hevet eller gjennomført 
uten at det medfører endring i matrikkelen

• Du skal registrere disse opplysningene i matrikkelen…(jf. mf § 19)

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

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



Jordskiftesaker – regelverk 

Når saken er ferdig hos jordskifteretten (mf §47)

• Skal du få beskjed om dette fra jordskifteretten

• Du skal føre saken i matrikkelen innen seks uker (mf § 19)

• Du skal matrikkelføre saken så langt den tilfredsstiller vilkårene for matrikkelføring

• Kravet om matrikkelføring skal:

• Være skriftlig/digitalt

• Være i samsvar med spesifikasjoner som gjelder for matrikkelen

• Omfatte 

• Kart, måledata m.m. (mer på neste lysbilde)

• Dokument som ligger til grunn for endringene  



Jordskiftesaker – regelverk 

Når saken er ferdig hos jordskifteretten (mf §47) forts. 

• Fra jordskifteretten skal dere få:

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

• måledata

• beregninger

• andre opplysninger som kreves for føring av matrikkelen 

• Av dette skal det gå fram: 

• hvilke grenser som er nye

• endret

• utgått 

• hvilke eksisterende grenser som inngår uten endring 



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 kontroll

4.Matrikkelføre og kontroll

5.Underrette

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

3.Testføre og kontroll

4.Matrikkelføre og kontroll

5.Underrette



Jordskiftesaker – erfaringer 

• En del jordskiftesaker blir ikke ført i matrikkelen

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

• Matrikkelen er så mangt: varierende kvalitet



Jordskiftesaker – erfaringer 

• En del jordskiftesaker som kommer til matrikkelføring er uklare

• Kartene kan være uklare 

• De tar ikke utgangspunkt i matrikkelen

• Det er uklart hvilke grenser som er nye, endrede, utgåtte og hvilke eksisterende 
grenser som inngår uten endring

• Grensebeskrivelsene i rettsboka kan være uklare

• Kartene og grensebeskrivelsene i rettsboka er ulike fra jordskifterett til jordskifterett

• Nyere saker er bedre dokumentert enn eldre saker



Jordskiftesaker – erfaringer 

• Behov for maler for krav om føring av jordskiftesaker

• Brevmaler

• Rettsboka (grensebeskrivelser)

• Matrikkelføringskart

• Behov for forbedringer i føringsinstruksen

• Arbeidsgruppe med representanter fra Kartverket, jordskifterettene og 
Domstolsadministrasjonen 

• Flere møter i fjor

• Nye retningslinjer for krav om matrikkelføring fra jordskiftedomstolene er under 
utarbeidelse

• Endringer i føringsinstruksen er under utarbeidelse

• Faggruppe matrikkel holdes informert og blir spurt om innspill



Jordskiftesaker – erfaringer 



Jordskiftesaker – erfaringer 

• Oversiktlig og klart 
matrikkelføringskart og god 
grensebeskrivelse



Jordskiftesaker – erfaringer 

• Behov for gjensidig 
kompetanseheving



Jordskiftesaker – tips til 
matrikkelføring 

Før du skal føre jordskiftesak

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

• Dette kan du finne ut av i rettsboka ved å sjekke parter i siste rettsmøte

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



Jordskiftesaker – tips til 
matrikkelføring 

Matrikkelføre «tilkobling jordskiftesak» først

• Altså før jordskiftesaken matrikkelføres

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

• Da unngår du at grenser jordskifteretten ikke har tatt stilling til i jordskiftesaken ikke 
får forretningen jordskifte

• «Tilkoble jordskiftesak» er å knytte resten av matrikkeldataene til det jordskifteretten 
har behandlet 



• Grenser som er 
behandlede i 
jordskiftesaken er 
angitt med rød 
stiplet linje

• Svarte stiplede linjer 
er ikke behandlet

…og behandlede 
grenser får 
forretningen 
«jordskifte»

I matrikkelen får 
«ikke-behandlede» 

grenser forretningen 
«tilkobling 
jordskifte…


