
Juridiske problemstillinger ved 
gjennomføring av 

oppmålingsforretninger 
Norefjell, 19. januar 2016

Einar Bergsholm



Lang tradisjon for offentlig medvirkning til 
deling av eiendom 

• Vi har lang tradisjon for offentlig medvirkning til fradeling av eiendom i 
Norge.
• Skyldelingsforordningen fra 1764
• Skylddelingslov fra 1909
• Delingsloven fra 1978
• Krav om oppmåling av eiendom ved deling i byer i bygningslover fra 1800-tallet

• Etter hvert også krav om delingstillatelse
• Lov om bygningsvesenet fra 1924
• Bygningsloven fra 1965
• Plan- og bygningsloven 2008 § 20-1 bokstav m)
• Jordloven fra 1955 og 1995

• Påbud og forbud har som regel blitt håndhevet ved forbud mot tinglysing 
med mindre det var gjennomført delingsforretning 



Et utgangspunkt

• Et gjennomgående og typisk trekk ved tidligere lover er at de ikke 
griper direkte inn i rettsforholdet mellom partene selv om formålet 
naturligvis ofte har vært å normere en ønsket adferd

• Vi har lang tradisjon for å sondre mellom avtalenes privatrettslige og 
offentlige sider

• Matrikkeloven viderefører denne dualistiske tradisjon
• NOU 1999:1 s. 117.
• Rennesøydommen (Rt 2006 s. 539)

• «det er lovleg og også heilt vanleg å gjera avtaler om tomter der det manglar
delingssamtykke etter jordlova» 

• Avhendingsloven 1992 § 2-1



Et utgangspunkt

• Eiendomsgrenser er i utgangspunktet en privatsak
• Matrikkelloven § 33 første ledd: «Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje

og beskrive grenser og rettar i tråd med partenes sine påstandar og framlagde 
dokument, og elles bringe fram opplysningar og dokumentasjon som er 
nødvendige for matrikkelføring og eventuell tinglysing. Den som utfører 
oppmålingsforretninga, skal ta vare på alle partar sine interesser og utføre 
forretninga i samsvar med god landmålarskikk.»

• Hvorfor oppmåling?
• Pålitelige eiendomskart er et viktig formål

• Sikre at arealer brukes i tråd med kommunale arealplaner



Vilkår for matrikulering

• Matrikkeloven §§ 10 og 6 
• Krav om delingstillatelse og oppmåling for matrikulering

• Som regel blir det gjennomført en oppmålingsforretning
• Umatrikulert eiendom har mindre verdi

• Men verken delingstillatelse eller oppmåling er noe vilkår for gyldig 
avtale
• NOU 1978:18
• Kjøperen har rett til å holde fast ved avtalen å kreve at selgeren oppfyller 

forpliktelsene sine, jf avhendingsloven § 4-2 første ledd
• Selgeren må for eksempel søke om fradeling av et annet eller mindre areal 

slik at delingssøknaden i neste omgang kan godtas. 



Etablering av nye matrikkelenheter eller 
arealoverføring

• Matrikkelloven § 33 tredje ledd

• Nye eiendomsgrenser skal merkes i marka i samsvar med 
delingstillatelsen

• Den praktiske hovedregel er derfor at nye grenser må være i tråd med 
kommunens arealplaner
• Det rettslige grunnlaget for eiendomsgrensen (avtalen) blir sammenfallende 

med delingstillatelsen 

• Bestemmelsen bidrar til et mer pålitelig eiendomsregister



Samtykke til mindre avvik

• Matrikkelloven § 33 tredje ledd siste pkt.
• Hva er mindre avvik?

• Kan gå fram av delingstillatelsen

• Ikke utover skrankene for grensejustering etter § 16
• Ikke i strid med offentlige planer

• Enhetene må ikke reduseres med mer enn 5 %

• Ikke over 500 m2

• Matrikkelforskriften § 34



Avtaler inngått under oppmålingsforretning

• To hovedspørsmål
• Kreves det avtale mellom kjøper og selger for å be om samtykke til mindre 

avvik fra delingstillatelsen/kjøpekontrakten?

• Når kan det gjøres avtaler over eksisterende grenser på 
oppmålingsforretningen?



Avtaler om å be om samtykke til mindre avvik

• Oppmålingen har preg av myndighetsutøvelse
• Matrikkeloven § 46

• Sikre ønsket arealbruk

• Kan rekvirenten ensidig fremme krav om mindre avvik?
• Hvis kjøper har en involvert eiendom kreves nok enighet for å fremme ønske 

om at forretningsfører samtykker til mindre avvik

• Ot.prp. nr 57 (2006-2007) s. 13



Avtaler om eksisterende grenser under 
oppmålingsforretningen

• Utgangspunktet er at eiendomsrett er en tinglig rett
• Gjelder i forhold til alle og faller ikke bort ved foreldelse

• Skal eiendomsrett falle bort kreves et rettslig grunnlag

• Grunnlag for bortfall av eiendomsrett
• Avtale

• Ekstinksjon etter hevdsloven og tinglysingsloven

• Ekstinksjon på ulovfestet grunnlag 

• Passivitet er som den store hovedregel ikke bortfallsgrunn
• Det må noe mer til – en klanderverdig oppførsel



Avtaler om eksisterende grenser under 
oppmålingsforretningen

• Her når kan avtale føre til bortfall av eiendomsrett?

• Matrikkelloven har ingen regler om dette

• Vanlige regler om avtalebinding

• Men selve oppmalingsforretningen setter rammer for inngåelse av 
private avtaler 
• Bjørn Bertelsen, Kartforretning etter delingsloven, Den juridiske fakultets 

skriftserie nr 77



Avtaler om eksisterende grenser under 
oppmålingsforretning

• Hva er formålet med en oppmålingsforretning?
• Riktige kart

• Skape enighet mellom parter

• Stadfeste et privatrettslig grunnlag for en eiendomsgrense

• Disse hensyn bør ha vekt når det tas stilling til om det er inngått 
avtale, hva den går ut på, samt om den kan anses ugyldig eller bortfalt 
på grunn av senere opplysninger

• Det må også tas hensyn til det ikke alltid er så lett å forstå kart og 
koordinater for en god del mennesker



Et eksempel med ugyldige grenseavtaler

• Det kommer fram opplysninger etter avsluttet forretning om at 
grensen går et annet sted enn det partene trodde

• Når vil uriktige forutsetninger gi grunnlag for ugyldighet?
• Ikke bristende forutsetninger eller senere inntrådte forhold (avtaleloven § 36)

• Spørsmålet er mer om partene bør bære risikoen for manglende 
kunnskap – med andre ord ugyldighet på grunn av uriktige 
forutsetninger
• Det er i utgangspunktet partenes eget ansvar å innhente nødvendige 

undersøkelser

• Krav om vesentlig avvik fra riktig grense



Ugyldige grenseavtaler

• Dersom det i utgangspunktet var uenighet og det er oppnådd enighet 
under oppmålingsforretningen skal det også mye til for å konstatere 
ugyldighet på grunn av senere opplysninger
• Et vesentlig poeng er å få til enighet mellom  partene



Kort oppsummering

• En oppmålingsforretning bærer preg av at eiendomsgrenser både er 
en privatsak og et offentlig ansvar

• Reglene om privat oppfriskninger et resultat av dette
• Matrikkeloven  § 19

• Avtaler som inngås under oppmålingsforretning må også forstås på 
denne bakgrunn

• Siden loven ikke har regler om dette vil vurderingen ofte bli konkrete


