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• Kvaliteten i matrikkelen i dag

• Hvilke regler gjelder for kvalitetsheving og 

retting i matrikkelen?

• Eksempler på prosjekter som har drevet 

kvalitetsheving som retting etter § 26

• Hva bør "vi" gjøre for å heve kvaliteten?

AGENDA



MATRIKKELDATA ER VIKTIG I NORKART DATAVAREHUS

• Landsdekkende kopier av matrikkel og grunnbok

– Tjenester, klienter

– Data/datauttrekk

– Komplett kopi hos kunde

• Statsetater, fylkeskommuner, kommuner, bank/finans, forsikring, 

eiendomsmeglere, advokater, byggesak, eTorg.

• Vi logger bruken, - og den er stor!



KVALITET I MATRIKKELEN



MATRIKKELEN ER IKKE ET ENHETLIG OG PÅLITELIG REGISTER!

§ 1: Lova skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysningar, ved at det 
blir ført eit einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste 
eiendommar i landet, og at grenser og eigedomsforhold blir klarlagde.



Dagens næringsliv 5. januar 2013:

Hvem eier utmarka?



MATRIKKELANALYSE FRA EN MELLOMSTOR BYKOMMUNE
I SØR-NORGE (NOV. 2019)

Antall Analyse ___________________________________________

940 Boligbygg uten BRA bolig 

4503 Andre bygg uten BRA annet enn bolig

360 Bygninger med gammel igangsettelsestillatelse (> tre år)

4062 Bruksenheter av type bolig/fritid uten BRA 

194 Matrikkelenheter uten geometri 

1290 Matrikkelenheter med bare fiktive grenser

698 Teig uten Mnr



MATRIKKELEN ER SVÆRT VIKTIG FOR DIGITALISERING

• Feil og mangler i matrikkelen er et stort 

hinder i mye av digitaliseringen

• Eiendom uten geometri

– Varsler må sendes til alle Bnr med samme 
Gnr som aktuell eiendom

• Bruksenheter mangler bruksareal

– Bank og forsikring får ikke digitalisert sine 
tjenester som forventet



MATRIKKELEN ER NORGES EIENDOMSREGISTER

• Matrikkelen er et av tre basisregistre i Norge

– Enhetsregisteret

– Folkeregisteret

– Matrikkelen

• Hvem har overordnet ansvar for at registeret er oppdatert?

– Kommunene

– Staten



HVILKE REGLER GJELDER FOR KVALITETSHEVING OG RETTING?



RETTING ETTER MATRIKKELLOVEN

• § 17: Klarlegging av eksisterende grense

– Kan kreves av hjemmelshaver, staten, kommunen

– Krever oppmålingsforretning.

• § 19: Avtale om eksisterende grense

– Referanse til avtaler om eksisterende grense registreres i matrikkelen.

– Krever ikke oppmålingsforretning.



§ 26 RETTING AV OPPLYSNINGER I MATRIKKELEN

• Grunnlag for retting (av grenser) når:

– Dokumenterbar feil eller mangel i matrikkelen. 

– Retting gir en mer riktig grense i matrikkelen.

– Rettingen ikke innebærer endring av eksisterende grense.

• Forutsetninger

– Grensen kan ikke være fastsatt i oppmålingsforretning eller tilsvarende. 

– Retting på bakgrunn av siste grensebeskrivelse. 



• Kommunen kan rette, endre og legge til opplysningar (…)

• «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.»

• Krav om enighet mellom partene.

• Partene skal varsels før og etter retting.

• Kommunen kan ikke ta gebyr

§ 26 RETTING AV OPPLYSNINGER I MATRIKKELEN



RUNDSKRIV H-18/15 FRA KMD

• Pkt. 5. Klargjøring og retting av eksist. Eiendomsgrenser.

• Hovedregel: Oppmålingsforretning etter reglene i ML § 17.

– Alternativt fastsetting av eksist. grenser via retten, eks. jordskifteretten.

• Alternativ 1: Privat avtale om eksist. grenser etter ML § 19.

• Alternativ 2: Retting iht. reglene i ML § 26.

– Retting kan kreves av en av partene.

– Krav om enighet mellom alle berørte registrerte eiere og festere.



FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELFORSKRIFTEN

• Ny sakstype etter ML § 17 som skal kunne skje uten oppmålingsforretning.

– dokumentbasert kvalitetsheving av eksisterende grenser.

– Reguleres av ny § 44 a i matrikkelforskriften.

• Dokumentet må på en klar måte dokumentere grensen etter landmålingstekniske 

metoder

– Målebrev, jordskiftekart, ferdigvegskart eller lignende

• Endring/retting av Mnr, inkludert 0/0, vil etter omstendighetene måtte behandles 

som endring/retting av grenser



FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELFORSKRIFTEN

• Retting etter ML § 26 innsnevres !?

• Presisering – jfr. vedtatt lovendring:

– Endringer i matrikkellova 20. april 2018 nr. 12 presiserer at opplysninger om grenser og geografiske 

opplysninger om punktfeste og stedbundne rettigheter som hovedregel ikke kan rettes etter 

matrikkellova § 26, men bare kan suppleres eller endres på grunnlag av oppmålingsforretning, 

rettsavgjørelse eller avtale mellom partene.

• Dokumentbasert retting/kvalitetsheving → § 17 Klarlegging

• Hva er bakgrunnen for og hensikten med dette endringsforslaget?
– Det er vesentlig forskjell på klarlegging og retting/supplering



EKSEMPLER PÅ PROSJEKTER SOM HAR DREVET 
KVALITETSHEVING ETTER MATRIKKELLOVEN § 26.



STATSGRUNN I MATRIKKELEN (SIM-PROSJEKTET),  2011-2014 (2017)

• Kvalitetssikre hjemmel og grenser for alle 

Statskogs eiendommer med tilhørende 

festegrunner og bruksretter

• Ca. 10.000 avvik kartlagt og rettet, krevd rettet 

eller er i prosess

– Hovedsakelig retting etter ML § 26

• "Kvalitetshevingen av matrikkelen forenkler 

forvaltning og mulighet for verdiskapning i utmark

både for Statskog og andre aktører."

Kontorsted
Statsgrunn
Statsalmenning
Selskapseiendommer etter 
Orklakjøpet i 2010



EKS. PÅ FEIL PLASSERT MATRIKKELNUMMER FOR STATSALLMENNING 84/1 I
LÆRDAL KOMMUNE

Eksist. Eiendomsgrense som 
mangler i matrikkelen

Gult areal er registrert 
som 84/1, men

tilhører 85/1

Før retting



ETTER RETTING:

84/1

85/1

83/1
Lærdal austre
statsallmenning

Hausen 
statsallmenning

Borgund 
statsallmenning



MATRIKKELPROSJEKTET I GRAN KOMMUNE

• 25 % av grunneiendommer og festegrunner 

manglet geometri i matrikkelen.

• Matrikkeforbedringsprosjekt 2013-2015.

• GEOVEKST-prosjekt vedtatt i kommunestyret.

Mnr og grenser mangler i område Høghaug



MATRIKKELPROSJEKT I GRAN KOMMUNE – METODE

• Gran kommune har benyttet ML § 26 og MF § 10 som grunnlag for 

arbeidet.

• En del saker har krevd oppmålingsforretning etter ML § 17.

• Tilbud om oppmåling for kr 1000,- pr. eiendom i 2014. 



RETTING ETTER § 26 FOR OMRÅDE HØGHAUG I GRAN KOMMUNE

Matrikkelen før retting. Forslag til retting sendt partene.

(Basert på målebrev og dokumentert 
tilleggsareal.)

Matrikkelen etter retting.



HVA MÅ «VI» GJØRE FOR Å FÅ HEVET KVALITETEN I  
MATRIKKELEN?



KVALITETSHEVING AV MATRIKKELEN MÅ ØVERST PÅ 
DAGSORDEN SNAREST!

• Matrikkelen er svært viktig for både offentlig og privat sektor

• Staten må bli mer proaktiv og ta et større ansvar for kvalitetsheving av matrikkelen

• Nasjonalt prosjekt over 5 – 8 år

• Prioritering !?

– Eiendom (Fullstendighet)
– Bruksareal i bygg 

• ML § 26 bør utnyttes enda mer!

• Digitale løsninger for samhandling med innbygger må utnyttes maksimalt



EKS. PÅ DIGITAL SAMHANDLING MED INNBYGGER VIA 
MIN EIENDOM

Matrikkeldata Grunnboksdata

Kommunal-
tekniske data

Meld feil og mangler i 
matrikkelen  >



eller synspunkter!



OPPSUMMERING

• Kvaliteten i matrikkelen er dessverre ikke god nok.

• Matrikkelloven §§ 17, 19 og 26 kan brukes for å rette 

• Gode prosjekter har lykkes med å brukes § 26

• Det må bli enklere å rette eiendomsgrenser i matrikkelen

– Vi må ikke tukle med § 26 – den må brukes mere!


