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Føring av jordskiftesaker

Endringer i matrikkelforskriften og tilpasninger til ny jordskiftelov

Kommunal Geomatikkonferanse 01.12.2015
Morten Strand

Domstoladministrasjonen



Sentrale spørsmål

• Hvilke rutiner finnes mellom jordskifterettene og 
kommunene?

• Er det behov for å endre dagens rutiner?

• Hva fungerer godt etter dagens praksis og hva kan bli 
bedre?
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Problemstillinger

• Geografisk avgrensning og partenes disposisjonsrett jf. 
ny jordskiftelov

• Føring av jordskiftesak og bruk av hjelpelinjer

• Tidsfrister

• Dokumentasjon og informasjonsflyt

• Dialog
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Saklig og geografisk avgrensing

• Skal avgjøres i alle saker etter jordskiftelova,§ 6-9 ny jskl. 
(jf. § 11-2 tvisteloven) 

• Avgjørelse treffes etter kravet og partenes 
merknader/uttalelser til kravet.

• Retten kan sette frist for krav om avgrensing av saken.

• Retten skal ta "jordskifteavgjerd om avgrensinga" så 
snart det er grunnlag for det.
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Saklig og geografisk avgrensing

• Geografisk, både område og hvilke eiendommer:

– Liste over eiendommer som klart definerer partene

– Ryddig og etterviselig dersom partslisten endres

– Jordskifteretten kan ikke av eget tiltak utvide partslisten 
(Her er reglene innskjerpet )

• Saklig – hvilke virkemiddel eller sakstype

• Avgjørelsen kan endres, § 6-25 (1)

• NB! Viktig at partene får god veiledning av 
jordskifteretten.
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Eksempel – partenes frie 
disposisjonsrett
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Endringer i matrikkelforskriften
– bruk av hjelpelinjer

§ 7 nytt sjuende og åttende ledd skal lyde:

(7) Opplysninger om areal, grenselinjer og grensepunkt skal 
beskrives med angivelse av opplysningenes kvalitet og 
pålitelighet. 

(8) Alle eiendomsteiger skal oppgis som sluttede polygoner, om 
nødvendig ved bruk av hjelpelinjer og hjelpepunkt. 
Hjelpelinjer og hjelpepunkt angir at vedkommende 
grenseforløp er ukjent.

Føring av hjelpelinjer

• er en intern del av matrikkelføringen ("systemtekniske 
data")

• omfattes av underretningsplikten men regnes ikke som 
enkeltvedtak
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Forretningstype 

"Tilkobling 

jordskifte"



Tilkobling jordskifte
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§ 46. Matrikkelføring av framsatt krav om sak for 
jordskifteretten

• Jordskifteretten skal sende melding til kommunen om at det er 

satt fram krav om sak for jordskifteretten.

• Blir det endringer i hvilke matrikkelenheter saken gjelder, skal 

kommunen ha ny melding.

• Kommunen registrerer kravet straks.

• Når saken er avvist, hevet eller gjennomført uten at det 

medfører endring i matrikkelen, skal jordskifteretten sende 

melding.
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§ 19. Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning

(1) Kommunen skal behandle og eventuelt matrikkelføre følgende krav om 
matrikkelføring innen seks uker: 

….

d) gjennomført sak for jordskifteretten og andre rettsinstanser. 

(2) Krav fra jordskifteretten om arealoverføring, oppretting, sammenslåing eller 
sletting av matrikkelenhet mens sak for jordskifteretten pågår, skal 
matrikkelføres innen to uker. 
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§ 47. Matrikkelføring av sak utført av jordskifteretten

(2) Kommunen skal matrikkelføre jordskifterettens 
avgjørelse så langt den tilfredsstiller vilkårene for 
matrikkelføring. 

Språklig endring av bestemmelsen slik at det kommer klart 
frem at dersom vilkårene for matrikkelføring åpenbart 
ikke er tilstede, skal jordskiftesaken avvises. 

Nytt tredje ledd:

Rekkefølge på matrikkelføring og tinglysing, bestemmelsen 
flyttes fra jordskifteloven til matrikkelforskriften.
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Matrikkelføring

Tinglysing

1)

Tinglysningsutdrag

Dokumentasjon

2)

Matrikkelenhet ført i 
matrikkel?

OK tinglys!



Dokumentasjon § 47

• Utdrag av rettsbok

• Sosi-fil (ingen krav om tilkoblingsdata)

• Landmålingsdokumentasjon

• Matrikkelføringskart

• Jordskiftekart
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Endring av rutiner

Arbeidsgruppa har foreslått et nytt brukstilfelle i matrikkelen: 
«Føring av jordskiftesak»

• Tar hensyn til at disposisjonsprinsippet gjelder også i 
jordskiftesaker

• Endring av føringsinstruks

Sentral ordning for matrikkelføring i regi av kartverket



Andre endringer

• Nytt saksbehandlingssystem for 
jordskiftedomstolene der det er mulig å gjøre 
oppslag i matrikkelen.

• Jordskiftedomstolen kan registrere «jordskifte 
krevd», men må da ha toveis utveksling av 
informasjon mellom saksbehandlersystemet og 
matrikkelen. 

LOVISA



Dialog
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« Behovet for endring er 
sannsynligvis større i 

holdning, 
kommunikasjon, 

kompetanse vedrørende 
matrikkelen, enn i selve 

regelverket».

jf. arbeidsgruppens rapport av 
30.09.2014



Ny utforming grensemerker
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Saker for de alminnelige domstolene
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