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Innhold

Tema:

• Generelt om oppmålingsforretning

• Hvem kan rekvirere oppmålingsforretning?

• Hvordan forholde oss til døde eller ikke   

eksisterende hjemmelshavere

• Grensejustering og arealoverføring

• Hvordan få endret hjemmelshaver i grunnboken?

• Varsling av arvinger



Oppmålingsforretning

• Matrikkellova § 33 første ledd

• Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og 

rettar i tråd med partane sine påstandar og framlagde dokument, og 

elles bringe fram opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig 

for matrikkelføring og eventuelt tinglysing. Den som utfører 

oppmålingsforretninga, skal ta vare på alle partar sine interesser og 

utføre forretninga i samsvar med god landmålarskikk.



Hvem kan rekvirere  
oppmålingsforretning?

Matrikkelforskriften § 23, 1. ledd Rekvisisjon:

Oppmålingsforretning kan rekvireres av den som kan kreve matrikkelføring 

etter matrikkellova § 9 og § 14 til § 17. Gjelder rekvisisjonen matrikkelenhet 

i sameie skal den kreves av samtlige sameiere dersom sameiet ikke har 

vedtatt at styret eller annet organ eller person har fullmakt til å framsette krav 

på vegne av sameiet. Skriftlig fullmakt skal legges ved og ikke være over ett 

år gammel. Advokat behøver ikke å legge fram skriftlig fullmakt, med mindre 

kommunen finner grunn til å kreve det



Oppmålingsforretning

Matr.l. § 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

Oppmålingsforretning skal haldast før følgjande kan førast inn i matrikkelen:

a) ny grunneigedom, ny anleggseigedom, ny festegrunn eller nytt 

jordsameige,

b) umatrikulert grunneigedom eller umatrikulert festegrunn,

c) registrering av uregistrert jordsameige eller endring i registrert 

sameigefordeling,

d) opplysningar om arealoverføring, grensejustering og klarlegging av 

eksisterande grense, eller

e) eigarseksjon som omfattar uteareal, eller nytt eller endra uteareal til 

eksisterande



Grensejustering spesielt

Forskriften § 34.Grensejustering

Ved grensejustering skal dokumentasjonen også omfatte

a) skriftlig samtykke om grensejusteringen fra registrerte eiere og 

registrerte festere til de matrikkelenhetene som saken får betydning for. 

Ved bruk av fullmektig, må det gå særskilt fram av fullmakten at 

fullmektigen har adgang til å ta bindende standpunkt til 

grensejusteringen



Arealoverføring spesielt

Forskriften § 33 Arealoverføring

Gjelder oppmålingsforretningen arealoverføring mellom 

matrikkelenheter med ulike registrerte eiere og registrerte festere, skal 

det i tillegg foreligge erklæring om eiendomsoverdragelse av det areal 

som overføres.



Hvordan få endret hjemmelshaver ?

• Hovedregel: Skjøte 

• Ved privat skifte av dødsbo: Hjemmelserklæring av uskifte-/skifteattest, 

samt evt. testament

• Ved offentlig skifte av dødsbo: Bostyrer utsteder skjøte på vegne av 

tingretten. Eiendommen blir skjøtet direkte over til den som skal ha 

eiendommen. 



Hvordan få endret hjemmelshaver?

• Hjemmelshaver en er juridisk person som ikke eksisterer 

lenger 

• Nødkompetanse, signaturberettiget på avviklingstidspunktet kan 

ustede skjøte og sikringspantedokument, jf. HR-2007-00747 

• Hjemmelshaveren er konkurs

• Bostyrer kan utstede skjøte

• Konkursboet er avviklet uten å ha ryddet opp i hjemmelsforholdet

• Må undersøke om hj. haveren/ tidl. konkursdebitor har full 

råderett over eiendommen



Hvordan få endret hjemmelshaver ?

• Registrere hjemmelsovergang på grunnlag av rettskraftig dom, jf. tingll. 

§ 13 fjerde ledd 

• Tinglysingsloven § 38a og c – grunnbokshjemmel etter kunngjøring 

• Tinglysingsloven § 38 b 



Grunnbokshjemmel etter 
kunngjøring 

• Dersom eiendommen tilhører noen som ikke har grunnbokshjemmel til 

den, kan man kunngjøre at hjemmelen skal registreres på den som 

krever hjemmel, jf. tgl. § 38a

• Flere vilkår som må være oppfylt:

• Skriftlig erklære å være eier

• Utøve eierrådighet

• Sannsynliggjøre at eierskapet har vart i minst 20 år

• Påløper dokumentavgift og konsesjonsforholdet må avklares



Varsel om oppmålingsforretning

Matrikkelforskriften § 37 niende ledd:

”Dersom en sak stanser opp fordi det er nytteløst å få klarlagt hvem som 

er part, eller hvor varsel skal sendes, kan varsling skje ved lysing i Norsk 

lysingsblad og én eller flere lokalaviser. Varselet skal i slike tilfeller være 

gitt minst to uker på forhånd regnet fra den dagen kunngjøringen sto i 

Norsk lysingsblad.”


