
Fra rekvisisjon til matrikkelføring

Jørn Sommerseth Narvik kommune



Narvik  kommune 

• Ca.18.500 innbyggere, Nordland 

fylke

• 2-nivå kommune

• Areal og samfunnsutvikling:

o Plan- og byggesak

o Kart- og oppmåling

� Ca 6,5 stilling

� 100-130 oppmålingssaker 

+ matrikulering

� Tverrfaglig



Fra rekvisisjon til matrikkelføring

• Temaer i saksbehandlingen som påvirker 

eiendomsdannelsen og som kan gi 

unødvendige stopp i prosessen

• Hvordan vi gjør det i Narvik kommune



Problemstilling

Avvik plan/delingstillatelse – partenes påstand/ønsker

� Stopp i saken på oppmålingsforretning

Hva er det egentlig  kunden ønsker?

� Eiendom som er bebyggelig og som kan pantsettes- hurtig.



Kommunens roller i eiendomsdannelsen

Plan => Delesaksbehandling => Oppmålingsforretning 

=> Matrikkelføring

Tinglysing

� Små kommuner: En person – orakel?

� Store kommuner: Ulike personer og avdelinger –

samhandling?



Bakgrunn 
• Delesaksbehandling - manglende fokus og lite tilgjengelig 

kompetanse på området => finne opp kruttet selv

Delesaksbehandling i Narvik kommune tidligere:

• Nedprioritert i forhold til byggesaksbehandling

• Lang saksbehandlingstid   

o Til dels dårlig kvalitet
- Dårlige situasjonskart

- Uklare søknader

- Uavklarte rettighetsforhold

- Feile lovtolkninger

• Mangelfull kommunikasjon mellom landmåler og

plan-/delesaksbehandler



• Forarbeider til matrikkelloven

o Skille mellom offentlig myndighetsutøvelse og 

tjenesteproduksjon

Saksbehandler => Landmåler => Matrikkelfører

Er det uheldig at samme person har flere hatter?



• Påstand: 
«En grundig og omfattende saksbehandling – et 

viktig grunnlag for oppmålingsforretningen og 

effektiv eiendomsdannelse»

� Skal ivareta både partenes  og offentligrettslige interesser

• Utfordring:

Hvordan få en smidig og effektiv saksbehandling som 

samtidig er forankret i lover og gjeldende planer

� Forhindre unødvendig stopp i eiendomsdannelsen.



Forhold i saksbehandlingen som påvirker 

oppmålingsforretningen / eiendomsdannelsen

• Rettigheter/heftelser

� Sjekke heftelser på avgivereiendom

�Avklare rettigheter for ny matrikkelenhet.



Sjekke heftelser på avgivereiendom!

• Eksempel: Søknad: Deling av 65/11 i 

to like deler som tilleggstomt/ 

arealoverføring til 65/9 og 65/24.

• I utgangspunktet en grei sak? .



Sjekke heftelser på avgivereiendom!

• Heftelser rubrisert under «Pengeheftelser» arves av ny 

eiendom.

• Kan føre til prioritetskonflikt som hindrer sammenslåing => 

unødvendig stopp i saken.

Vanskelig å slette eldre heftelser => Uheldig å fatte vedtak om 

fradeling/arealoverføring uten at partene har igangsatt slettingen .



Avklare rettigheter for ny matrikkelenhet

• Ny matrikkelenhet skal være sikret vannforsyning 

avløp og adkomst (pbl. §§ 27-1, 27-2 og 27-4)

• Oppmålingsforretningen skal klarlegge og beskrive 

rettigheter (Ml. § 33)

o Fordel å avklare i delingsvedtaket – synliggjør uenighet på et 

tidligere tidspunkt

� Er fremlagte erklæringer og avtaler på en slik form at de lar 

seg tinglyse? 



Forhold i saksbehandlingen som påvirker 

oppmålingsforretningen / eiendomsdannelsen

• Rettigheter/heftelser

� Eiendomsrett sjø/vassdrag.



Eiendomsrett i sjø og vassdrag
• Rettspraksis: Vassdrag og sjø tilhører eieren av den 

grunn de dekker, hvis ikke annet er avtalt. 
utg.pkt. Vannressursloven § 13 (tidl. Vassdragsloven § 7)

o Det stilles strenge beviskrav for at annet er avtalt.



Eiendomsrett i sjø og vassdrag

• Vorma-dommen, Rt. 2000-1325
o Fradeling av ca 9 mål tomt med eiendomsgrense mot elva Vorma  -

kart- og delingsforretning i 1983

o Kjøpekontrakt og skjøte beskriver 9 mål tomt. Eiendomsrett i 

vassdraget ikke nevnt

o Forretningsprotokoll berører ikke eiendomsrett i vassdraget

� Grunneier får medhold i tingretten

� Kjøper får medhold i lagmannsretten

� Kjøper får medhold i høyesterett – til eiendommen tilhører også 

eiendomsrett ut i vassdraget (djupålen).



Eiendomsrett i sjø og vassdrag

Bør avklares i delingsvedtaket:

1. Ønsker rekvirent, kommunen eller andre myndigheter at ny 

eiendom skal ha rettigheter ut i sjø/vassdrag? 

� Kommunen kan begrense tillatelsen til bare å gjelde landgrunn

2. Har partene avtale? 

«Rettspraksis strider mot allmenn oppfatning».



Forhold i saksbehandlingen som påvirker 

oppmålingsforretningen / eiendomsdannelsen

• Rettigheter/heftelser

• Eiendomsrett sjø/vassdrag

� Innløsing av festetomt / fradeling til uendret bruk.



Omgjøring av festegrunn til grunneiendom

• Innløsning tomtefesteloven § 32

o Krever tillatelse etter pbl. men kan ikke avslå

o Ikke krav om dispensasjon – uansett arealplan

o Kommunen kan ikke gi tillatelse til mindre areal 

enn det som er festet

� Brev fra Miljøverndepartementet (KMD) 19.03.2013

� Avgjørelser fra Sivilombudsmannen.



Omgjøring av festegrunn til grunneiendom

• Fradeling til uendret bruk –

ulovfestet lære

o Samme som 

innløsningsregler, men kan 

begrense arealet ut fra 

objektive grunner

o Kommunen skal vurdere hva 

omsøkt tomt faktisk fremstår 

som uavhengig av 

rekvirentens påstand

� Avgjørelser Sivilombudsmannen.



Forhold i saksbehandlingen som påvirker 

oppmålingsforretningen / eiendomsdannelsen

• Rettigheter/heftelser

• Eiendomsrett sjø/vassdrag

• Innløsing av festetomt / fradeling til uendret bruk.

� Unøyaktig fastsetting eiendomsgrenser i reguleringsplan



Unøyaktige eiendomsgrenser i reguleringsplan

• Eiendomsgrenser tegnet i reguleringsplanen er juridisk bindene
På forhåndskonferansen:

� Avklare kvaliteten til ny grenser i planen

� Eksisterende eiendomsgrenser – er matrikkelen troverdig?

• Hva når kart og terreng ikke stemmer?



Avvik mellom kommunal plan/tillatelse og 

partenes påstander på oppmålingsforretningen

• Landmålerens frie skjønn – hvor stort er det 

egentlig?
o En tommelfingerregel – innenfor                  

reglene om grensejustering

o Dersom tvil på oppmålingsforretningen

Gjennomfører forretningen under forutsetning av 

godkjenning fra kommune, berørte myndigheter og 

naboer

� Endring av reguleringsplan

� Nytt vedtak, tilleggsdokument til vedtak

� Dokumentere avviket i protokoll oppmålingsforretning.



Andre forhold som bør avklares i 

saksbehandlingen 

• Tinglyst døde hjemmelshavere på 

avgivereiendommen

� Kan skape problemer for gjennomføringen av 

oppmålingsforretningen

• Uregistrert jordsameie 

� Ikke tillatt å opprette ny grunneiendom eller festerett

• Pågående jordskiftesak

�Må avklare med jordskifteretten om saken kan 

gjennomføres



Behandling av delingssak i 

Narvik kommune

• Delingslaget:

o Landmålere, jurist og 

byggesaksbehandler

o Flat struktur => økt motivasjon

o Sjekkliste, rutinebeskrivelser, 

diskuterer problemsaker

o Smidige løsninger, for det meste 

innenfor reglene

o To i laget er delegert myndighet til 

å undertegne vedtak

� Sporadisk deltagelse på 

forhåndskonferanser til reguleringsplaner



• Landmåler i Narvik kommune:

o Behandling delingssaker

o Oppmålingsforretning

o Matrikulering

Erfaringene fra Narvik kommune:

�Har bedret kvaliteten på delingsvedtakene og 

oppmålingsforretningen

�Kortere behandlingstid – færre unødvendige stopp i 

prosessen.



Behandling av søknad om deling og endring av 

eiendom

� Undervurdert!

� Faglig utfordrende!

� Flere lover, også motstrid!

� Kjennskap til andre rettskilder!

�Mange vurderinger!

� Landmålers kompetanse bør 

involveres i saksbehandlingen!



Takk for oppmerksomheten!

Jørn Sommerseth, Areal og samfunnsutvikling, Narvik kommune 


