
Matrikkelens paragrafer 
knyttet til veggrunn

Fagdag Geoforum Rogaland



Veg stort sett som andre saker, 
men noen spesielle regler (utdrag)

• Vegvesenet kan utføre oppmålingsforretninger på kommunens 
vegne, forutsatt avtale (ml § 5a)

• Offentlig vegeier kan rekvirere når grunnen er tileigna til offentleg
veg- eller jernbaneformål (ml §9f+annet ledd b og 15)

• Grunn til offentleg veg eller jernbane, skal tinglysing skje berre 
når det er kravd særskilt (ml § 24) 

• Stat, fylkeskommune og kommune kan i sak som gjeld 
arealoverføring eller oppretting av ny matrikkeleining, stadfeste 
eigedomsretten ved eigenfråsegn for grunn som skal brukast til 
offentleg veg eller jernbane. (ml § 24)

• Egenerklæring skal følge standardisert oppsett fra Kartverket (mf
§9)

• For bortfall av pant i areal som inngår i grunn til offentleg veg eller 
jernbane gjeld reglane i pantelova § 1-11 fjerde ledd. (ml § 24)



Egenerklæring av eierskap til 
offentlig veg- eller jernbanegrunn 

• Kan benyttes av stat, fylkeskommune eller 
kommune 

• for å stadfeste eiendomsrett til offentlig veg-
eller jernbanegrunn 

• i sak som gjelder arealoverføring, oppretting 
av ny matrikkelenhet eller matrikulering av 
umatrikulert grunn

• Skal følge med i varsel/forhåndsvarsel

• https://www.kartverket.no/globalassets/matrik
kel/blanketter/utfylling_egenerkl_eiersk_off-
veg.pdf

https://www.kartverket.no/globalassets/matrikkel/blanketter/utfylling_egenerkl_eiersk_off-veg.pdf


§ 9.Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a.
Matrikulering av ny grunneigedom, anleggseigedom eller festegrunn kan krevjast av:

a) den som har grunnboksheimel som eigar av grunneigedom, anleggseigedom eller registrert jordsameige som 
den nye eininga blir delt frå eller oppretta på,

b) den som ved rettskraftig avgjerd ved domstolane er kjent som eigar eller festar, eller er tilkjent rett til å krevje
at eit bestemt grunnstykke eller anlegg blir oppretta som eiga matrikkeleining,

c) den som lovleg har overteke grunn eller anlegg ved ekspropriasjon,

d) den som lovleg har etablert, eller fått løyve til å etablere, fast anlegg på eigarlaus sjøgrunn eller i eigarlaus
undergrunn,

e) den som med heimel i lov utøver eigarrådvelde over grunnen når ingen har grunnboksheimel til denne,

f) staten, statsføretak, fylkeskommunen eller kommunen når grunnen er tileigna til offentleg veg- eller 
jernbaneformål,

g) staten eller kommunen dersom forretninga gjeld frådeling av heile teigar, eller når eininga blir delt av 
kommunegrense, eller

h) den som har innløyst festegrunn etter føresegnene i lov om tomtefeste.

Matrikulering av umatrikulert grunneigedom eller festegrunn kan også krevjast av:

a) nokon som har gjort det sannsynleg at dei eig, fester eller har del i grunneigedom eller festegrunn, ellerer
tilkjent rett til å krevje at eit bestemt grunnstykke eller anlegg blir oppretta som eiga matrikkeleining,

b) staten, fylkeskommune eller kommune.



Uregistrerte jordsameier og teiger 
med flere matrikkelenheter

Rundskriv H-18/15 (18.02.2016)

Punkt 14:

Unntaket fra kravet om geografisk 
klarhet kan ved erverv til veg- eller 
jernbanegrunn også komme til 
anvendelse ved arealoverføring, jf. § 33 
sjuende ledd: 

• når arealet skal overføres fra et 
uregistrert jordsameie 

• når arealet skal overføres fra et 
område som ligger til flere 
bruksnummer uten at grensene 
mellom enhetene er kjent 



H-18/15 pkt. 21
Erverv av grunn til offentlig veg

• Når offentlig organ fatter 
vedtak om ekspropriasjon, 
inngår avtale om erverv eller 
rett til bruk av grunn til 
offentlig veg eller jernbane for 
del av eksisterende 
matrikkelenhet, skal 
opplysning om dette "flagges" i 
matrikkelen, jf. § 48.

• "Flagget" skal oppheves straks 
oppmålingsforretningen er ført 
ferdig i matrikkelen. Det 
samme gjelder dersom 
ervervet blir opphevet fordi det 
ikke skal gjennomføres.



De mest relevante sakstypene

1.Opprettelse av nye enheter

2.Arealoverføring til/fra offentlig 
veggrunn

3.(Grensejustering)

4.Retting

5.Matrikulering av umatrikulert grunn

https://www.kartverket.no/eiendom/saksb
ehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-
for-lokal-matrikkelmyndighet/

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


De mest relevante sakstypene

1.Opprettelse av nye enheter

2.Arealoverføring til/fra offentlig 
veggrunn

3.(Grensejustering)

4.Retting

5.Matrikulering av umatrikulert grunn

https://www.kartverket.no/eiendom/saksb
ehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-
for-lokal-matrikkelmyndighet/

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


Arealoverføring til veg- en enkel framgangsmåte

Illustrerer arealoverføring til off. veg eller jernbane.

1/3 1/4 1/5 1/6

1/10



Tilbakeføring fra ikke-tinglyst veg til nabo

• 4.2.30 Arealoverføring (føringsinstruksen)

• Ved arealoverføring fra (ikke-tinglyst) offentlig 
veg- eller jernbanegrunn er det nå anledning til å 
ta ut Melding til tinglysing. Meldingen blir da 
tinglyst på mottakermatrikkelenheten.
(desember 2016)

• Kan også føres som fradeling fra veggrunn, 
egenerklæring av eierskap, tinglysing av 
bruksnummer og hjemmel, overskjøting til nabo 
og sammenslåing



De mest relevante sakstypene

1.Opprettelse av nye enheter

2.Arealoverføring til/fra offentlig 
veggrunn

3.(Grensejustering)

4.Retting

5.Matrikulering av umatrikulert grunn

https://www.kartverket.no/eiendom/saksb
ehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-
for-lokal-matrikkelmyndighet/

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


Vilkår for retting (1)

• Retting av opplysninger i matrikkelen er hjemlet i ml § 26 og 
mf § 10. 

• Kommunen kan rette av eget initiativ jf. ml § 26 første ledd, 
men dette er begrenset til retting av opplysninger som ikke 
krever oppmålingsforretning:

Kommunen kan rette, endre og leggje til opplysningar som 
kommunen fører i matrikkelen, når det kan gjerast utan å halde
oppmålingsforretning. Andre organ som fører opplysningar i 
matrikkelen, kan tilsvarande rette, endre og leggje til 
vedkommande opplysningar.



Vilkår for retting (2)

• Parter kan kreve retting jf. ml § 26 tredje ledd: 

Ein part kan krevje at matrikkelen blir retta når det blir 
dokumentert at opplysningane er urette eller ufullstendige, 
eller at grunnlaget for registreringa er falle bort. Dersom det er 
behandla opplysningar som er urette, ufullstendige eller som 
det ikkje er høve til å behandle, skal det organet, som har lagt 
inn opplysningane, av eige tiltak rette opplysningane. 
Opplysningar om grenser som er fastlagde i 
oppmålingsforretning eller i tilsvarande forretning etter anna 
eller tidlegare lovgiving, kan berre rettast på grunnlag av ny 
oppmålingsforretning eller rettskraftig avgjerd ved domstolane.



Vilkår for retting (3)

• ml § 26 fjerde ledd:

Part som retting, endring eller tilføying har noko å seie for, 
skal underrettast. 

• Retting er i all hovedsak enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

• Dette medfører at det både skal underrettes før og etter 
matrikkelføring om vedtaket. 

• Kommunen og de berørte parter kan ha ulik oppfatning om hva 
som er ”rett”. 

• Det er viktig at opplysninger i matrikkelen ikke rettes uten at 
berørte parter blir informert. 



Vilkår for retting (4)

• Det kan ikke tas gebyr for retting jf. mf § 16 andre ledd bokstav d.

• Før en foretar retting må en alltid arkivere før-situasjonen jf. arkivloven § 9 bokstav 
d). 

• Tidligere har det vært krav om å arkivere før-situasjonen i form av samlet 
rapport/matrikkelbrev.

• Etter 1. januar 2015 ble det innført historikk i matrikkelen, kommunen kan derfor 
henvende seg til Kartverket og be om historisk matrikkelbrev. (NB! Be om historisk 
matrikkelbrev fra dagen før aktuell føring).



De mest relevante sakstypene

1.Opprettelse av nye enheter

2.Arealoverføring til/fra offentlig 
veggrunn

3.(Grensejustering)

4.Retting

5.Matrikulering av umatrikulert grunn

https://www.kartverket.no/eiendom/saksb
ehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-
for-lokal-matrikkelmyndighet/

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


Matrikulering av umatrikulert grunn

Definert i mf § 2 bokstav l):

Grunneiendom eller festegrunn som var lovlig opprettet før grunneiendomsdelen 
av grunneiendoms- adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) ble satt i kraft i 
vedkommende kommune og som ikke er tildelt eget matrikkelnummer.



Vilkår for å matrikulere umatrikulert grunn 
(1)
jf. ml § 13 og mf § 31

1. Ikke krav om tillatelse etter pbl § 20-1 bokstav m) 

• ml § 13 sier at eksisterende umatrikulert grunn må være ”lovlig oppretta” på 
opprettelsestidspunktet

Lovleg oppretta umatrikulert grunneigedom og umatrikulert festegrunn, kan 
matrikulerast når eigedoms- eller festeretten kan dokumenterast gjennom avtale eller 
anna rettsgrunnlag

• Dette kan være etter tidligere jordlover, bygningslover etc.

• Var det ikke behov for tillatelser på etableringstidspunktet anses dette som lovlig 
opprettet.



Vilkår for å matrikulere umatrikulert grunn 
(2)
jf. ml § 13 og mf § 31

• Dersom det ikke kan dokumenteres at matrikkelenheten er 
lovlig opprettet må det søkes om tillatelse etter pbl.

• Matrikkelføring skal ikke legalisere forhold som var i strid med 
ordninger som gjaldt på etableringstidspunktet



Vilkår for å matrikulere umatrikulert grunn 
(3)
jf. ml § 13 og mf § 31

Eksempel:

• Etter utbygging ligger det igjen 
areal på 1/1. Dette kan for 
eksempel være 
vegareal/grøntareal.

• Vegen her kan ikke matrikuleres 
som umatrikulert grunn dersom 
den ikke er lovlig opprettet som 
egen matrikkelenhet.



Vilkår for å matrikulere umatrikulert grunn 
(4)
jf. ml § 13 og mf § 31

2. Rekvisisjon

• Hvem som kan fremsette rekvisisjon fremgår av ml § 9 andre ledd: 

Matrikulering av umatrikulert grunneigedom eller festegrunn kan også 
krevjast av: 

a) nokon som har gjort det sannsynleg at dei eig, fester eller har del i 
grunneigedom eller festegrunn, eller 

b) staten, fylkeskommune eller kommune. 



Vilkår for å matrikulere umatrikulert grunn 
(5)
jf. ml § 13 og mf § 31

2. Rekvisisjon forts.:

Lovleg oppretta umatrikulert grunneigedom og umatrikulert festegrunn, kan 
matrikulerast når eigedoms- eller festeretten kan dokumenterast gjennom 
avtale eller anna rettsgrunnlag. 

• Den som krever matrikkelenheten matrikkelført skal dokumentere 
eiendomsretten/festeretten med avtale eller annet hjemmelsgrunnlag. 

• For grunn brukt til offentlig veg- eller jernbaneformål kan eiendomsrett 
dokumenteres med egenerklæring. 

Obs! Egenerklæringen skal bekrefte at man allerede er eier. 



Vilkår for å matrikulere umatrikulert grunn 
(6)
jf. ml § 13 og mf § 31

3. Krav om oppmålingsforretning jf. ml § 6 første ledd bokstav b) 

• Men det er ikke satt krav til oppmåling og merking av grensene, jf. ml § 34, tredje 
ledd:

For matrikulering av umatrikulert grunneigedom, umatrikulert festegrunn og 
registrering av jordsameige, er det tilstrekkeleg at grensene blir viste på kart 
godkjent av kommunen for slik bruk. 



Vilkår for å matrikulere umatrikulert grunn 
(7)
jf. ml § 13 og mf § 31

4. Matrikkelføring inkl. kontroll før matrikkelføring:

• Kontroller at alle vilkår i punkt 1-3 er oppfylt

• Kontroller at alle vilkårene i mf § 27 er oppfylt

• Kontroller at rekvisisjonen enten gjelder festegrunn eller grunneiendom og ingen 
andre matrikkelenhetstyper

• Kontroller at det foreligger dokumentasjon på at enheten er lovlig opprettet. Evt. 
forhør deg med kommunen som pbl-myndighet.

• Kontroller at det foreligger dokumentasjon på eiendomsrett

• Mye av aktivitetsplikten er altså lagt til den som krever. Kommunen skal kontrollere 
og ta stilling til fremlagt dokumentasjon.



Vilkår for å matrikulere umatrikulert grunn 
(8)
jf. ml § 13 og mf § 31

5. Tinglysing

• Skal kun skje dersom det er krevd særskilt. jf. ml § 24 femte ledd

• Tilsvarende som ved registrering av jordsameie

• Det skal altså ikke tas ut melding til tinglysing i slike saker. 

• Partene må selv sørge for tinglysing i etterkant av matrikkelføringen.

6. Utstedelse av matrikkelbrev og underretting

• Reglene i ml § 24 og mf § 9.

7. Arkivering



En liten ”obs” til slutt!

• Vær oppmerksom på at ikke alle ”Mnr mangler” i matrikkelen er 
umatrikulert grunn.

• Noen matrikkelenheter ligger kun i registerdelen og mangler 
kobling til matrikkelkartet.


