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Solstrand 22. oktober 2019



Opprinnelig forespørsel

«Eiendomsdannelse
Kommunen vs. Jordskifteretten»

Foredraget basert på avlagt 
prøveforelesning 12. april 2019

I programmet

«PHD – om kommunal 
delesaksbehandling»

Forskningsarbeidet

«Forsvarlig saksbehandling av 
søknad om endring av fast 
eiendom»
(Tilgjengelig på Universitetsforlaget i 
omarbeidet versjon i 2020)



Tema for avhandlingen

Saksbehandling av søknad om endring av fast eiendom.
– Sakstypen endring av fast eiendom omfatter tiltak som hører inn under reglene 

i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. 
– Tiltakene står i § 20-1 bokstav m.
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Tema for prøveforelesningen

En sammenligning mellom eiendomsdannelse i henhold til plan- og bygningsloven og 
matrikkelloven og jordskifteloven. En grensedragning av aktører, prosess og 
bruksområde.

 Hvordan realisere en plan?
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Opprinnelig eiendom O

Med rettigheter R

Ny eiendom OA  

rettigheter RA

Ny eiendom OB og 

rettigheter RB

Før endring Etter endring



Innhold

■ Eiendomsdannelse

■ Aktører 

■ Prosessene
– Gjennomført av kommunen
– Gjennomført av jordskifteretten

■ Bruksområder

■ Avslutning
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EIENDOMSDANNELSE
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Definisjon 

■ Eiendomsdannelse defineres som «en fellesbetegnelse på ulike typer tiltak som 
enten skaper ny fast eiendom som fysiske eiendomsenheter eller retter relatert til 
slik eiendom» (Røsnes 2014:32).

■ «Poenget å få fram at det er ein prosess med start og slutt, og som inneheld viktig 
omdanning av eksisterende og/eller etablering av nye matrikulære einingar» 
(Sevatdal 2013).
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Ulike former for eiendomsdannelse
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(Kilde: Røsnes 2014b:35)

MatrikkellovEierseksjonslov



Avgrensning

For å sammenligne må det være eiendomsdannelsen som kan gjennomføres innenfor 
rammene av plan- og bygningsloven og/eller jordskifteloven.
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Hvordan komme fra ide til fysisk objekt
- Hvordan realisere en plan?
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AKTØRER
Ulike interesser og roller
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Aktører med ulike interesser og roller

■ Initiativtakere

■ Vilkårssettere

■ Tjenesteytere
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Arbeid utført av kommunen

Oppgaver etter plan- og bygningsloven:
– Saksbehandler for plansaker
– Saksbehandler for endring av eiendom
– Saksbehandler for byggesaker

■ Ingen krav til fagkompetanse

Oppgaver etter matrikkelloven
– Eiendomslandmåler
– Saksbehandler for matrikkel

■ Ingen/få krav til fagkompetanse
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Arbeid utført av jordskifteretten

Oppgaver etter jordskifteloven:
– Jordskiftedommer
– Jordskiftemeddommere
– Teknisk personale
– Jordskiftedommerfullmektig

■ Krav til fagkompetanse
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PROSESSENE
To prosesser med ulike verktøykasser
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Søknad og 
veiledning

•Søknad om tiltak
•Veiledning

Saksbehandling

•Saksforberedelser
•Samordning
•Tillatelse

Realisering

•Oppmålings-forretning
•Matrikkelføring
•Tinglysing
•Utstedelse av 

matrikkelbrev
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KOMMUNEN
Prosess etter plan- og bygningsloven og 
matrikkelloven



Resultat

■ Oppmålingsforretning med protokoll og tilhørende 
dokumentasjon

■ Grensemerker i marka

■ Endringer ført i matrikkelen

■ Tinglysing

■ Matrikkelbrev
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JORDSKIFTERETTEN
Prosess etter jordskifteloven

Saksforberedelser

•Krav om sak
•Kontroll av kravet
•Forkynning
•Melding av sak til kommunen
•Saksforberedelse
•Saklig og geografisk 

avgrensning
•Plan for gjennomføring 

Saksgjennomføring ved 
endring av eiendom og 

retter

•Protokollering av igangsatt 
saksbehandling

•Fastsette eksisterende 
eiendoms- og bruksrettsforhold

•Grunnlagsarbeid som 
bonitering og verdsetting

•Utarbeider forslag til 
jordskifteavgjørelse

•Merknader fra partene
•Fastsettelse av endelig 

jordskifteløsning

Avslutning

•Merking og måling av nye 
grenser

•Saksdokumenter til kommunen 
for matrikkelføring

•Tinglysing av utdrag av rettsbok
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Resultat

■ Avgjørelse

■ Kart og grensebeskrivelse

■ Grensemerker i marka

■ Melding til lokal matrikkelmyndighet
– Endringer ført i matrikkelen

■ Tinglysing av rettsbok
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BRUKSOMRÅDER
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Plan- og bygningslov i urbane områder og 
jordskifte i skog og fjell?



Lovene gjelder for hele Norge

Plan- og bygningsloven § 1-2

Jordskifteloven § 1-2

Matrikkelloven § 2
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EKSEMPEL: STEINERUDSVINGEN
Opprinnelig situasjon
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Detaljregulering Steinerudsvingen 
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3) Usikker grense

1) Manglende avtale om areal

2) Usikker adkomst

Utfordringer 



1) Arealoverføring fra 107/132 til 153/20

2) V1 er opprettet som egen grunneiendom 

3) Avklaring av grense mellom 153/163 og 
utbyggingsfeltet 153/20
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Muligheter 



EKSEMPEL: LYGNALIA
Områderegulering Hyttefelt Lygna sør
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Avklaringer og forberedelser

1. Klarlegging av eksisterende eiendomsgrenser

2. Oppretting av grunneiendommer for de berørte 
arealene
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Sak for jordskifteretten for å gjennomføre planen

■ Hjemmelshavere krevde sak

■ Kommunen matrikulerte grunneiendommer 
uten fullført oppmålingsforretning

■ Jordskifteretten skulle 
– Fullføre oppmåling
– Bruksordning og fordeling av 

vedlikeholdskostnader
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AVSLUTNING
Kommunen vs. Jordskifteretten
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Prosessen
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Plan og ønske 
om endring

Søknad eller 
krav Saksbehandling

Tillatelse eller 
rettslig 

avgjørelse
Oppmåling Matrikkelføring 

og tinglysing



Resultatet

Gammelmo 33



Takk for 
oppmerksomheten
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