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ENDRINGSLOGG 

Endringer ver. 0.6  0.91: 

 Lagt inn utkast til Forord. 

 Kap. 1.1: Lagt inn noen opplysninger i tabellen om Bygg som er knyttet til Eiendommer i komplekset. 

 Kap. 2.6, Tiltak 2: Rettet noen detaljer vedr. bruk av skjema for krav om maskinell retting av opplysninger i 

matrikkelen, dvs. retting av opplysninger som ikke lar seg rette med tilgjengelige brukstilfeller i matrikkelklientene. 

 Nytt kap. 2.7: Tiltak for 250/2. 

 Nytt kap. 2.8: Tiltak for 254/20. 

 Kap. 3.2 splittet i tre underkapitler. 

 Nytt kap. 3.2.2 Aktuelle tiltak for tre interne teiger for 243/4 innenfor Teig 2. 

 Kap. 3.4 Tiltak vedr. Jordskiftesak 4/1983 (Stensåsen skog): Beskrevet ferdig. 

 

Endringer ver. 0.92_16.03.2014: 

 Fjernet Forord. 

 Fjernet tekst/henvisninger til samtaler med kommunen for å beholde et mest mulig "generelt" preg på dokumentet. 

 Tatt med Forretningstype under 'Registrering i matrikkelen' under Tiltak. 

 Kap. 1.2 Mål for Statskog: Lagt inn litt mer supplerende tekst/beskrivelser for utvalgte delsaker. 

 Kap. 2.3 Tiltak for 250/1/1 vesentlig omskrevet. 

 

Endringer ver. 1.0_09.05.2014: 

 Tatt inn generell innledning om bakgrunn for eksempelsakene. (Skrevet av prosjektleder Helge Wangen.) 

 Kap. 1, avsnitt 3: Justert beskrivelsen for 243/5 (i samsvar med fakta). 

 Kap. 2.1 Tiltak for 243/5: Endret beskrivelse av status i saken (at oppmålingsforretning er basert på krav om 

fradeling) og forslag til videre håndtering/tiltak. 

 Kap. 2.3 Tiltak for 250/1/1 og 250/1: Endret beskrivelse av lovmessige og matrikulære krav til klargjøring av grenser 

for avgivereiendom før fradeling kan gjennomføres i henhold til avklaringer fra Kartverket. Aktuelle tiltak er justert i 

forhold til dette. 

 Rettet noen skrivefeil og lagt inn noen "presiseringer". Bare "presiseringer" er merket i dokument med 

endringsmarkeringer. 
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INNLEDNING: GENERELT OM EKSEMPELSAKENE 

Eksempelsakene er først og fremst en dokumentasjon av hvordan en konkret sak i SIM-prosjektet foreslås 

løst. Eksempelsakene er valgt ut for å beskrive arbeidsløyper for hyppig forekommende sakstyper i SIM-

prosjektet. 

Beskrivelsen er godkjent av prosjektets juridiske faggruppe basert på denne konkrete saken. Faggruppen har 

påpekt at ingen saker er helt like og at sakene i prosjektet i utgangspunktet må vurderes på selvstendig 

grunnlag. 

Eksempelsakene vil inneholde mange relevante henvisninger til lov/forskrift/veiledere og vil derfor være til 

stor hjelp for saksbehandlere i SIM-prosjektet. 

Prosjektledergruppen mener at disse eksempelsakene vil ha stor nytteverdi utover selve SIM-prosjektet og 

har derfor valgt å tilgjengeliggjøre disse via Statskog sine hjemmesider 

 

 

1 KONKRET OM DENNE EKSEMPELSAKEN 

Saken gjelder et "eiendomskompleks" bestående av 9 teiger i Løten kommune hvor det inngår totalt tyve 

Grunneiendommer og en Festegrunn (250/1/1) som alle eies av Statskog Glomma. I tillegg er det tre 

Grunneiendommer med selvstendig geometri innenfor komplekset som også eies av Statskog Glomma. 

Utgangspunktet for denne saken er hvordan interne grenser i et slikt kompleks skal håndteres og hvilke krav 

som stilles til interne grenser (selvstendig geometri for en eiendom) i ulike sammenhenger, for eks. ved 

fradeling. Her (i innledningen) nevnes spesielt to eiendommer/tilfeller. 

Grunneiendom 243/5 er tinglyst og matrikulert, men er uten selvstendig geometri i matrikkelen. 243/5 er nå 

koblet til de to største teigene i komplekset (teig 1 og 2). (Se oversikt nedenfor.) Etter krav om fradeling i 

2013 (før man oppdaget at eiendommen eksisterte) er det gjennomført oppmålingsforretning med merking og 

måling av grenser, men grensene er ikke registrert i matrikkelen. Hvordan bør/skal denne saken håndteres 

videre?  

Festegrunn 250/1/1 skal fradeles (som egen Grunneiendom) og selges. Dette er ikke uten videre enkelt å 

gjennomføre siden Grunneiendom 250/1 (avgiver) ikke er registrert med selvstendig geometri i matrikkelen 

samtidig som det er en utfordring å finne dokumentasjon for eksisterende grenser for 250/1. Hvilke krav 

gjelder og hvilke muligheter/løsninger kan benyttes i slike tilfeller? 

I arbeidet med denne eks.saken har det dukket opp flere underliggende saker med ulike problemstillinger slik 

at denne eks. saken i praksis er flere eks.saker. På grunn av dette har vi valgt å beskrive de enkelte delsaker 

rel. kort med aktuelle tiltak, lovhjemmel for gjennomføring, krav til dokumentasjon og hvilket/hvilke 

brukstilfelle(r) som benyttes ved registrering i matrikkelen samt hvilken forretningstype som skal benyttes. 

Håndtering av 250/1/1 er noe mer grundig beskrevet siden denne inneholder flere prinsipielle juridiske og 

praktiske problemstillinger. 
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1.1 Oversikt over "eiendomskomplekset" 

Teig Grunneiendommer Ber. areal X Y Merknader 

1 Alle (20): 243/2, 4, 5, 6, 18, 249/2, 3, 250/1, 3, 

251/1, 253/2, 254/2, 255/8, 256/8, 13, 22, 23, 
45, 54, 58 , 

35976352,4 6735352 639338  

2 Alle (20): 243/2, 4, 5, 6, 18, 249/2, 3, 250/1, 3, 

251/1, 253/2, 254/2, 255/8, 256/8, 13, 22, 23, 
45, 54, 58 

5654593,0 6738977 637089  

3 243/2 1997192,4 6737999 634960  

4 243/4 90,3 6738969 635426 Fiktiv avgr./8-kant 

5 243/4 90,3 6739719 636625 Fiktiv avgr./8-kant 

6 243/4 90,3 6740611 637536 Fiktiv avgr./8-kant 

7 256/8 490954,3 6739025 639088  

8 256/8 12366,9 6738777 639435  

9 256/13 110790,3 6738485 639622  

10 254/20 282,8   Fiktiv avgr./8-kant 

11 250/2 2522,6 6735345 638908 Fiktiv avgr./"Sirkel" 

  

 

Ill. 1: Oversikt over alle teiger som inngår i "eiendomsomplekset". 
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Grenser fastsatt i Jsk-sak 4/1983 
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Grenser fastsatt i Jsk-sak 5/1982 
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10: 254/20 

254/20 

Festegrunn 250/1/1 
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Ill. 2: Oversikt over teig 4, 5 og 6. Dette er teiger med fiktiv avgrensning (8-kant) på 90,3 m
2
 som bare er 

koblet til 243/4. Det er ingen bygg/bygningspunkt innenfor disse tre teigene. 

 

Ill. 3: Oversikt over Teig 8. Denne har bare kobling til 256/8, men 256/8 inngår også i teig 1 og 2 
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Ill. 4: Oversikt over Teig 9. Denne har bare kobling til 256/13, men 256/13 inngår også i teig 1 og 2. 
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Teiger 

Ant_ Nr 

Ant. bygg  koblet til eiendommen m/ 

plass-/stedsnavn 
Gnr Bnr Fnr Bruksnavn 

Ting-

lyst 
Etablert 

Areal 

Beregnet 

Areal 

Oppgitt 
Eier 

1)
 Merknader 

3_1,2,3 2 – Nordsveen vestre 243 2  Bråten Ja 06.11.1878 1997192,4  Statskog Gl  

5_1,2,4,5,6 3_ Nordsveen østre, 3_ (ved 

Stendammen), 1_(vest for 255/4 ) 
243 4  Nøklebyskogen Ja  270,9  Statskog Gl  

2_1,2 1 (Revet)_ (innenfor 243/37) 243 5  Nordsveen Vestre Østre Ja 06.10.1898   Statskog Gl Skylddelt husmannsplass. Skal selges. Er merket 

og målt. Feil bruksnavn, - skal være N. østre. 

2_1,2 4_Grav 243 6  Skogsrettighet i Nøkleby 

skog 

Ja 06.10.1898   Statskog Gl Skylddelt husmannsplass.  

Bygg koblet til 243/6 viser plassen. 

2_1,2 Ingen 243 18  Sagen II Ja 15.09.1961 900  Statskog Gl  

2_1,2 5_Hagenstuen, 1_(ved Sten-dammen, 

3_(ved Storbronken), 2_Torpsaga, 

1_(ved Torposet) 

249 2  Skog Ja 06.07.1880   Statskog Gl  

2_1,2 1 (Revet)_Hagenstuen 249 3  Skog Ja    Statskog Gl  

2_1,2 1_Borrekoia, 1_Stensåsstuen 

3_Stensåsen (innenfor 250/1/1) 
250 1  Stensåsen Ja    Statskog Gl  

1_10 5_Stensåsen 250 1 1 Stensåsen Ja 17.10.2001 5106,7  Statskog Gl Skal fradeles med eget bnr. for salg 

2_1,2 1_Stensåsstuen, 1_Skjervkoia, 

2_Stegamyrkoia 
250 3  Stensåsskogen Ja    Statskog Gl  

2_1,2 2_Høgdkoia, 2_Krakkerud, 1_Holm-

koia, 2_Rotveltkoia, 3_No. Bendiks-

koia, 1_Sø. B.koia, 1_Veltdamkoia 

251 1  Nybuåsen Ja    Statskog Gl  

2_1,2 2_Torsberkkoia, 2_Synnersvekoia 253 2  Totberg skog Ja 08.12.1899   Statskog Gl  

2_1,2 2_Finnsvedalskoia, 1_( sør for F.koia) 254 2  Haneknæ skog Ja 06.11.1895   Statskog Gl  

2_1,2 Ingen 255 8  Røken Ja 20.03.1888   Statskog Gl Har jordskiftesak på denne med fradeling.  

4_1,2,7,8 Ingen 256 8  Høgsveen og Stensveen Ja 15.12.1847 503321,2  Statskog Gl  

3_1,2,9 Ingen 256 13  Solberg Nedre skog Ja 13.12.1866 110790,3  Statskog Gl  

2_1,2 Ingen 256 22  Nordre Hestehagen Ja 13.12.1866   Statskog Gl  

2_1,2 Ingen 256 23  Røken Ja 13.12.1866   Statskog Gl Har jordskiftesak på denne med fradeling 

2_1,2 Ingen 256 45  Tillegg til Solbakken 

skole 

Ja 27.08.1958   Statskog Gl Denne har kommunen en gang kjøpt men ikke 

tgl. skjøte. Kommunen er klar over denne nå. 

2_1,2 Ingen 256 54  Vintervegen I Ja 15.09.1980 1615  Statskog Gl Boligtomt m/målebrev (uten egen geometri). 

2_1,2 Ingen 256 58  Vintervegen 5 Ja 13.09.1980 1580  Statskog Gl Boligtomt m/målebrev (uten egen geometri). 

1_10 Ingen 254 20  Triangelet Ja 18.07.1983 282,8 586 Statskog Gl Fiktiv avgrensning/8-kant 

1_11 2_Stenset 250 2  Stenset Ja 06.10.1856 2522,6  Statskog Gl Fiktiv avgrensning/"Sirkel" 

Oversikt over eiendommer som inngår i komplekset samt eiendommer med egne teiger som eies av Statskog og som ligger fysisk innenfor komplekset (vist med skrå/blå skrift nederst). 

Alle eiendommer markert med skravur og fet skrift (for Matrikkelnr) er behandlet/beskrevet spesielt.   
1)

 Statskog Gl = Statskog Glomma
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1.2 Mål for Statskog (i første omgang) 

I tillegg til retting av eventuelle feil og mangler ved teigene og yttergrensene til dette eiendomskomplekset, 

er det et hovedmål for Statskog å få avklart og registrert interne grenser for de eiendommer hvor disse er 

kjent og dokumentert. Dette gjelder i særlig grad for de eiendommer som skal selges.  

I utgangspunktet ville det vært nyttig å få registrert interne grenser for alle eiendommene innenfor 

komplekset, men det vil være vanskelig og kreve uforholdsmessig mye arbeid å finne tilstrekkelig 

dokumentasjon for disse. Dette må eventuelt gjøres senere dersom det er aktuelt med ytterligere fradelinger.  

I første omgang skal det avklares og rettes/registreres grenser for eiendommer som skal selges og for 

eiendommer/grenser som er kjent/dokumentert via målebrev eller jordskiftesak. Dette gjelder for deler av 

yttergrensene og for følgende eiendommer internt i komplekset: 

1. 243/5 - Nordsveen vestre østre: Grenser er klarlagt, merket og målt, men ikke registrert i 

matrikkelen. Hvordan håndteres registrering i matrikkelen? 

2. 243/6 - Skogrettighet i Nøkleby skog (Grav): Eksist. grenser er ikke dokumentert eller klarlagt. 

Hvilke alternativer finnes for klarlegging/registrering? 

3. 250/1/1:  Festegrunnen skal fradeles med eget Bnr (for salg), men det mangler teig/grenser for 

avgivereiendom 250/1, - og det kan bli problemer med å finne dokumentasjon for eksist. grenser for 

250/1. Hvilke krav stiller lov og føringsinstruks og hvilke muligheter finnes i slike tilfeller? 

4. 255/8 og 256/23 – Røken: Eiendomsgrenser fastsatt ved voldgiftsdom i jordskiftesak for Røken 

seter, men grenser/grensemerker er ikke funnet ved befaring. Hvordan kan slike grenser påvises som 

grunnlag for registrering i matrikkelen? 

5. 256/45 - Tillegg til Solbakken skole: Eiendommen er tidligere solgt til kommunen, men Statskog 

Glomma er fortsatt tinglyst eier. 

6. 256/54 Vintervegen 1 og 256/58 Vintervegen 5: Begge eiendommene har tinglyst målebrev ( lokalt 

nett), men grensene er ikke registrert i matrikkelen. 

For yttergrensen mot øst for teig 1 foreligger det jordskiftesak fra 1983 med grensebeskrivelse som ikke er 

registrert i matrikkelen. 
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2 TILTAK FOR UTVALGTE EIENDOMMER 

2.1 Tiltak for 243/5 (Nordsveen vestre østre) 

 

Eiendommen (i form av en husmannsplass) er etablert/tinglyst 06.10.1898, men det foreligger ikke noe 

beskrivelse av grenser fra etableringen. Eiendommen er registrert i matrikkelen uten geometri og med 

Bruksnavn 'Nordsveen vestre' som er feil. Riktig Bruksnavn er 'Nordsveen østre'. 

Før det ble avklart/oppdaget at eiendommen eksisterer sendte Statskog inn krav om fradeling i 2013. 

Oppmålingsforretning er gjennomført med utsetting av grensemerker og oppmåling (i 2013). Disse grensene 

er foreløpig ikke registrert i matrikkelen. 

Tiltak 1: Registrere målte grenser for 243/5 i matrikkelen samt fjerne 243/5 fra Teig 1 og 2. 

Lovhjemmel: I denne saken er eksisterende grenser allerede klarlagt ved at de er merket og målt gjennom en 

oppmålingsforretning. Siden oppmålingsforretningen er basert på krav om fradeling bør det sendes ny 

sak/krav til kommunen hvor man viser til fakta i saken og ber om at saken endres til klarlegging av eksist. 

grenser iht. ML § 17, og at saken fullføres ved at grensene registreres i matrikkelen. 

Dokumentasjon: Kopi av skylddeling, henvisning til krav om fradeling og utført oppmålingsforretning. 

Registrering i matrikkelen:  

Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forretningstype: Oppmålingsforretning (OP)  

Tiltak 2: Rette Bruksnavn til Nordsveen østre. 

Lovhjemmel: Retting iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Kopi av kart (eks. historisk ØK) som viser henholdsvis Nordsveen vestre og Nordsveen 

østre samt eventuelt. kopi av skylddelinger for 243/5 og 243/6. 

Registrering i matrikkelen:  

Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forretningstype: Annen forretning (AF) 
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2.2 Tiltak for 243/6 (Skogrettighet i Nøkleby skog) 

 

Eiendommen (i form av en husmannsplass) er etablert/tinglyst 06.10.1898, men det foreligger ikke noe 

beskrivelse av grenser fra etableringen. 

Ved behov, for eks. ved eventuelt salg, kan Statskog begjære klarlegging av eksist. grenser iht. ML § 17, dvs. 

via oppmålingsforretning via kommunen. Klarleggingen skal innebære merking, måling og matrikkelføring 

av teig/grenser, dvs. tilsvarende prosess som for 243/5. Ved registrering av egen teig for 243/5 skal 243/5 

fjernes fra teig 1 og 2. 

Aktuelle tiltak: Registrere teig/grenser for 243/5 i matrikkelen og fjerne 243/5 fra teig 1 og 2. 

Alt. 1: Registrere teig med fiktiv avgrensning i form av 8-kant. 

Lovhjemmel: Retting iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Kopi av tinglyst skylddeling og angivelse av plassering på kart, for eks. kopi av ØK 

Registrering i matrikkelen:  

Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forretningstype: Annen forretning (AF) 

Alt. 2: Fastsette (merke, måle og registrere) grens er via oppmålingsforretning. 

Lovhjemmel: Klarlegging iht. ML § 17 (via oppmålingsforretning). 

Dokumentasjon: Kopi av tinglyst skylddeling. 

Registrering i matrikkelen:  

Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forretningstype: Annen forretning (AF) 

Statskog må vurdere hvilket alternativ som ønskes benyttet. Alt. 1 kan eventuelt benyttes i første omgang og 

så kan alt. 2 benyttes senere ved eventuelt salg. 
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2.3 Tiltak for 250/1/1 og 250/1 

 

Rød/heltrukket linje viser eiendomsgrenser i matrikkelen. (Disse er digitalisert inn på skjerm og har 

derfor dårlig nøyaktighet.) 

Grønn stiplet linje viser tilnærmet korrekte grenser (+/- 1.5 m). Disse er digitalisert som en test fra 

innpasset målebrev (i lokalt koordinatsystem). 

Festegrunn 250/1/1 er etablert i 2001 via Kart- og delingsforretning og har tinglyst målebrev i lokalt 

koordinatsystem. Eksisterende grenser i matrikkelen er bare digitalisert inn via skjerm, og grensene i 

matrikkelen avviker en del fra målebrevet. I ill. over viser grønn/stiplet strek tilnærmet grensene fra 

målebrevet. Disse er digitalisert som en test fra innpasset målebrev. (Innpasning er gjort ved hjelp av 

innmålte hjørner på bygg som også vises i målebrevet.) 

Festegrunn 250/1/1 skal fradeles (med eget Bnr) og selges. Dette er normalt kurant å gjennomføre dersom 

avgivereiendom (her 250/1) er registrert i matrikkelen med egen geometri (dvs. Eiendomsteig som bare er 

koblet til 250/1) med "tilstrekkelig kvalitet" for å kunne avklare at fradelingen skjer fra riktig eiendom. I 

dette tilfelle er teigen som omslutter Festegrunnen (teig 1 i komplekset) koblet til 20 Grunneiendommer, dvs. 

at fradeling ikke er mulig uten videre. 

Iht. ML § 10, andre ledd, kan ny matrikkelenhet bare opprettes når det er klart hvilken/hvilke 

matrikkelenhet(er) den nye enheten blir utskilt fra eller opprettet på. 

I punkt 1 i brev fra Miljøverndepartementet til Kartverket 22.06.2012 er dette nærmere omtalt. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/kart-og-
eiendomsinformasjon/matrikkelen/prinsipputtalelser-fra-miljoverndepartem.html?id=696352.  

Utgangspunktet her er oppretting av grunneiendom i uregistrert jordsameie, men avsnittet Krav til geografisk 

klarhet bør gjelde allment for unntakene. 

1. Adgangen til å opprette grunneiendom i uregistrert jordsameie 

Som hovedregel må jordsameiet være registrert i matrikkelen og grunnboken før det kan skilles ut parseller fra sameiet. 

I noen tilfeller vil rettighetshaver til parsellen likevel ha krav på å få denne matrikulert selv om jordsameiet er 

uregistrert. 

Krav til geografisk klarhet 

Matrikkelloven § 10 setter krav til geografisk klarhet for å kunne matrikkelføre ny matrikkelenhet. Bestemmelsens 

andre ledd lyder som følger: 

«Ny matrikkeleining kan berre opprettast når det er klart kva for matrikkeleining eller matrikkeleiningar den nye 

eininga blir utskilt frå eller oppretta på.» 

+ 243/2,4,5,6,18,249/2,3,250/1,3,251/1,253/2, 

   254/2,255/8,256/8,13,22,23,45,54,58 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/kart-og-eiendomsinformasjon/matrikkelen/prinsipputtalelser-fra-miljoverndepartem.html?id=696352
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/kart-og-eiendomsinformasjon/matrikkelen/prinsipputtalelser-fra-miljoverndepartem.html?id=696352
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I Ot.prp. nr. 70 (2004-2005) står følgende på side 179 i merknaden til § 10 andre ledd: 

«Matrikkeleining kan berre opprettast når det er klart kva for matrikkeleiningar den nye grunneigedommen, 

anleggseigedommen eller det nye jordsameiget blir utskilt frå, eller den nye eigarseksjonen eller festegrunnen blir 

oppretta på. I dei fleste tilfelle vil dette vere klart, men i område utan tidlegare oppmåling, gjerne i kombinasjon med 

ulike festeforhold, kan det vere nødvendig å undersøke dette meir inngåande.» 

Kravet til klarhet i eksisterende eiendomsforhold ble omtalt på følgende måte i rundskriv T-5/09 om ikraftsetting av 

matrikkelloven: 

«Det kan bl.a. innebære at umatrikulert grunn eller uregistrert jordsameie må føres inn i matrikkelen før det kan 

gjennomføres arealoverføringer eller opprettes nye matrikkelenheter i området.» 

Merknaden til § 10 andre ledd i Ot.prp. nr. 70 (2004-2004) kan likevel ikke forstås som et absolutt forbud mot å 

opprette grunneiendom i uregistrert jordsameie. Rundskrivets ordlyd trekker også i denne retningen. 

 

I matrikkelen (dvs. i matrikkelsystemet) er det ikke tillatt å opprette ny grunneiendom på teig med flere 

matrikkelenheter, tvisteteig eller teig som inngår i uregistrert jordsameie. Det er imidlertid unntak fra 

hovedregelen ved fradeling som krav etter ML § 9 b, c og h, sitat: 

b) den som ved rettskraftig avgjerd ved domstolane er kjent som eigar eller festar, eller er tilkjent rett til å krevje at 

eit bestemt grunnstykke eller anlegg blir oppretta som eiga matrikkeleining, 

c) den som lovleg har overteke grunn eller anlegg ved ekspropriasjon, 

h) den som har innløyst festegrunn etter føresegnene i lov om tomtefeste. 

I aktuelle brukstilfeller for føring i matrikkelen er det et eget valg ’Fradeling etter ML § 9 b, c eller h’ for 

disse unntakene. Fradeling fra teig med flere matrikkelenheter kan bare gjennomføres dersom dette valget er 

satt på. 

Kartverket anbefaler to ulike måter å løse opp i slike forhold på for å sikre klarhet i matrikkel (og grunnbok): 

Alt. 1: Klarlegge og registrere mellomliggende/interne grenser. 

Alt. 2: Sammenslåing . 

Sammenslåing er ikke aktuelt i dette tilfelle, i alle fall ikke i denne/første omgang, siden det gjelder svært 

mange eiendommer og det fortsatt er mange uavklarte forhold. Sammenslåing er heller ikke tjenlig dersom 

noen av de aktuelle eiendommene senere skal selges i sin helhet. 

Hva innebærer alt. 1, dvs. - 

a) er det krav om at grensene for alle eiendommer klarlegges og registreres eller er det nok med 

klarlegging og registrering av grensene for den matrikkelenheten som fradelingen skal skje fra (i 

dette tilfelle 250/1), og  

b) hvor stor nøyaktighet kreves ved slik klarlegging og registrering i matrikkelen? 

Det finnes ingen holdepunkter i lov, forskrift eller føringsinstruks til at det er nødvendig/krav om klarlegging 

og registrering av grenser for alle eiendommer som inngår i en slik teig, dvs. at det er tilstrekkelig med 

klarlegging av grensene bare for den eiendommen som fradeling skal skje fra, i dette tilfelle 250/1. 

Vedr. krav til detaljering/nøyaktighet: 

Lovens krav er at ny matrikkelenhet bare opprettes når det er klart hvilken/hvilke matrikkelenhet(er) den nye 

enheten blir utskilt fra eller opprettet på. Føring i matrikkelen krever at fradelingen skjer fra en teig med bare 

en matrikkelenhet (den det skal fradeles fra). 

Det er ikke krav om at grensene for avgivereiendom er oppmålt. Den beste/normale løsning vil være at man i 

slike tilfeller klarer å framskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for eksisterende grenser slik at de kan 

registreres i matrikkelen etter krav om retting iht. ML § 26 eller event. som grunnlag for klarlegging via 

oppmålingsforretning (ML § 17) eller via grensegang for jordskifteretten i tilfeller hvor det er behov 

for/ønske om oppmåling.  

Eiendommene i området er i stor grad etablert på midten og slutten av 1800-tallet, men det finnes ganske 

sikkert kart i arkiver hos tidligere eier og/eller hos eiere av aktuelle naboeiendommer (Opplysningsvesenets 

fond og Løten allmenning) som viser/beskriver en del av grensene. 

Siden det kan bli vanskelig å finne dokumentasjon for eksist. grenser for 250/1 har vi også vurdert en løsning 

med registrering av fiktive grenser i form av 8-kant for 250/1. I dette konkrete tilfelle foreligger det en 

festegrunn med tinglyst målebrev som er oppmålt i 2001 som Kart- og delingsforretning etter Delingsloven i 
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lokalt nett. Ved å rette grensene i matrikkelen slik at de samsvarer med målebrevet vil man ha en nøyaktighet 

på ca. 1,5 m på grensepunktene. Dersom det ut fra sakspapirene for etableringen av festegrunnen går klart 

fram at festegrunnen faktisk er fradelt fra 250/1, så bør det i tilfeller som dette kunne benyttes en 

"nødløsning" med 8-kant for å dekke det "tekniske" kravet til fradeling i matrikkelen. Dette er illustrert 

nedenfor. 

 

"Nødløsning" innebærer at det registreres en tilstrekkelig stor teig med fiktiv avgrensing (som 8-kant) rundt 

Festegrunnen. Deretter kan fradelingen gjennomføres på normal måte. Ill. over viser en slik situasjon før 

fradeling: Grensene for Festegrunnen er rettet i samsvar med målebrevet, event. via nymåling, og det er 

registrert fiktiv avgrensning for 250/1. 

Denne "nødløsningen", basert på tilstrekkelig dokumentasjon for at det aktuelle arealet tilhører 

avgivereiendommen (her 250/1), er behandlet av juridisk faggruppe og endelig avklart av Anders Bråthen i 

Kartverket (medlem av juridisk  faggruppe) 28.04.2014. 

"Jeg vil innledningsvis peke på at det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som må foreta en konkret vurdering 

i hvert enkelt tilfelle av hvorvidt det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for retting i matrikkelen, jf. 

matrikkelforskriften § 26.    

Så er dette med retting konkretisert av MD i prinsipputtalelsen av 22.6.2012, pkt. 4 Retting av opplysninger om grenser 

i matrikkelen.  

Dette sett sammen med kravet til klarhet i matrikkelloven § 10 andre ledd gjør at vi ikke kan se at dette åpner for noen 

forenklet behandling som ønsket her." 

Konklusjon: Fradeling fra 250/1 krever at det registreres selvstendig teig med grenser (ikke hjelpelinjer) for 

250/1 før fradeling kan gjennomføres. 

Tiltak 1: Register korrekte/bedre grenser for Festegrunnen (250/1/1). 

Alt. 1: Innpass tinglyst målebrev (ved hjelp av innmålte hushjørner) og digitaliser nye grenser via skjerm. 

(Nøyaktighet kan settes til 150.) 

Alt. 2: Mål inn grensepunkter (som kan gjenfinnes) på nytt og registrer nye grenser. Grensepunkter som 

ikke gjenfinnes kan digitaliseres/beregnes via skjerm fra innpasset målebrev. (Nøyaktighet på disse kan 

da settes til 50.) 

Alt. 2 anbefales, men siden hele Festegrunnen skal inngå i den nye/fradelte Grunneiendommen, bør alt. 1 

kunne benyttes (siden det foreligger et tinglyst målebrev.) Dersom kommunen kan utføre ny oppmåling til en 

"grei" kostnad bør alt. 2 benyttes. 

+ 250/1 

+ 

+ 243/2,4,5,6,18,249/2,3,3,251/1,253/2, 

   254/2,255/8,256/8,13,22,23,45,54,58 
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Vurder samtidig å fjerne 250/1 fra Teig 1 og 2. (Dersom man vet at 250/1 bare inngår i Teig 1 bør den 

fjernes fra begge teigene.) 

Lovhjemmel: Krav om retting iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Henvis til tinglyst målebrev, alternativt krav/avtale om nymåling. 

Registrering i matrikkelen: Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forretningstype: Annen 

forretning (AF) 

Tiltak 2: Register teig/grenser for avgivereiendom 250/1. 

For å kunne gjennomføre fradeling av arealet for Festegrunnen 250/1/1 må det (som dokumentert foran) 

først registreres eiendomsgrenser for avgivereiendommen 250/1. 

Aktuelle metoder er krav om retting etter ML §26 (alt. 1) (basert på tilstrekkelig dokumentasjon), klarlegging 

av eksist. grenser etter ML § 17 (alt. 2) eller grensegangsak for Jordskifteretten (alt. 3). Både klarlegging via 

oppmålingsforretning og grensegangsak vil også være avhengig av at man finner tilstrekkelig 

dokumentasjon for eksist. grenser. 

Alt. 1. er tilstrekkelig for formålet og kan/bør benyttes dersom tilstrekkelig dokumentasjon kan fremskaffes. 

Dersom det er vanskelig å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for bruk av alt. 1 så vil neste alternativ i 

prakis være alt. 3. 

Gjennomføring av alt.1:  

Lovhjemmel: Krav om retting iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Gamle kart og/eller skylddelingsdokumenter for eiendommer i komplekset eller aktuelle 

naboeiendommer som eies av Opplysningsvesenets fond og Løten allmenning som dokumenterer/beskriver 

grensene for 250/1 i tilstrekkelig grad (for matrikkelføring). 

Registrering i matrikkelen: Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forretningstype: Annen 

forretning (AF) 

Tiltak 3: Fjern 250/1 fra (rest av) teig 1 og fra teig 2. 

Etter at det er registrert grenser for 250/1 bør/skal 250/1 fjernes fra (rest av) teig 1 og 2. Endelig vurdering 

av dette tas som en følge av resultatet av Tiltak 2. 

Lovhjemmel: Krav om retting iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Benytt aktuell dokumentasjon fra Tiltak 2. 

Registrering i matrikkelen:  

Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forretningstype: Annen forretning (AF) 

Tiltak 4: Gjennomfør fradeling 

Forutsatt at Tiltak 2 er gjennomført er alle formelle og tekniske forutsetninger nå på plass, og fradelingen 

gjennomføres som en ordinær oppmålingsforretning for tilfellet. 

Registrering i matrikkelen: Brukstilfelle: Opprett ny grunneiendom fra festegrunn. 

(Brukstilfelle 'Opprett ny grunneiendom fra festegrunn' kan/skal bare benyttes i tilfeller som her hvor 

Festegrunnen er matrikulert og tinglyst med eget grunnboksblad.) 
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2.4 Tiltak for 255/8 og 256/23 (Røken) 

255/8 og 256/23 (Røken seter) ble etablert i henholdsvis 1888 og 1886. Grensene for begge eiendommene 

ble fastsatt ved voldgiftsdom 24.10.1966. Grensene er beskrevet og målt (med måleband og kompass) og 

framgår av kart i rettsboken. Grensene er ikke registrert i matrikkelen, og begge eiendommene er nå koblet 

til Teig 1 og 2. 

 

Ca. plassering av eiendommene framgår av eget kart/skisse, men ingen grenser eller punkt/røyser ble funnet 

ved befaring i 2013. Gamle gjengrodde bruk/setervoller kan i noen tilfeller påvises ved hjelp av ortofoto pga. 

ulik bestand og bonitet innenfor og utenfor setervollen. I utsnittet nedenfor vises det rel. tydelig hvor det har 

vært setervoll. Grå/stiplet linje viser ca. plassering av eiendommene. 
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Tiltak: Registrere grenser for 258/8 og 256/23 i matrikkelen og fjerne begge eiendommene fra Teig 1 og 2. 

Grensene kan digitaliseres/krokeres inn med ortofoto som bakgrunn, men i dette tilfelle bør alle 

grensepunktene (grenserøysene) oppsøkes og måles med håndholdt GPS. Dette vil gi en tilstrekkelig 

nøyaktighet for Statskog, - i alle fall i første omgang. (Dette tilfellet er godt egnet for test/bruk av håndholdt 

GPS for bedre stedfesting av grenser. Ved krav om retting bør det sendes med ferdig koordinatliste i Euref 

89 Sone 32 slik at kommunen kan legge punktene direkte inn i matrikkelen uten bearbeiding. 

Lovhjemmel: Krav om retting iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Kopi av jordskifterettsboken, utsnitt av ortofoto samt koordinater i Euref 89-Sone 32 fra 

måling med håndholdt GPS.  

Registrering i matrikkelen:  

Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forretningstype: Annen forretning (AF). 

Følgende må utføres: 

1. Registrer grenser og rep. punkt for henholdsvis 255/8 og 256/23. 

2. Fjern 255/8 og 256/23 fra Teig 1 og 2. 

(Dette kan gjøres i en eller to operasjoner.) 

2.5 Tiltak for 256/45 (Tillegg til Solbakken skole) 

 

 

256/13 (SG) 

256/13 (SG) 
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Grunneiendommen 256/45 ble etablert/fraskilt 256/13 i 1958 og solgt til Løten kommune som tilleggsparsell 

til 256/29. I 1973 ble hjemmel til 256/29 overført til Solbakken vel. (Kommunen har tinglyst forkjøpsrett til 

256/29.) Skjøte for 256/45 er ikke blitt ikke tinglyst slik at Statskog Glomma fortsatt står som tinglyst eier av 

256/45. Iflg. Statskog er arealet fra 256/45 allerede tillagt 256/29 i matrikkelen. 

Tiltak 1: Dersom det ikke allerede er gjort! Statskog bør oppfordre kommunen om å tinglyse skjøtet fra 

salget i 1958.  

(Forholdet mellom kommunen og Solbakken vel og hvorvidt hjemmel for 256/45 overføres til Solbakken vel 

er uten interesse for Statskog i denne sammenheng.) 

Tiltak 2: Fjerne Matrikkelnr 256/45 fra Teig 1 og 2 (1) og legge til Matrikkelnr 256/45 til teigen for 256/29 (2).  

(Del (2) er ikke av avgjørende betydning for Statskog, men det hører naturlig med i krav om retting. 

Gjennomføring av (2) forutsetter at 256/45 ikke er blitt sammenføyd med 256/29 i mellomtiden, men det 

trenger ikke Statskog tenke på ved oversendelse av krav om retting til kommunen.) 

Lovhjemmel: Krav om retting iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Vise til/kopi av skjøte fra 1958 samt vise til at arealet for 256/45 allerede er tillagt 256/29 i 

matrikkelen. (Kommunen har kanskje selv dokumentasjon av grenser og hva som er utført av rettinger i 

eiendomskartet.) 

Registrering i matrikkelen: Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forretningstype: Annen 

forretning (AF). 

(Må utføres to ganger, - for henholdsvis 256/45 (fjerne 256/45 på Teig 1 og 2) og for 256/29 (legge til 

256/45 på Teigen for 256/29). 
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2.6 Tiltak for 256/54  (Vintervegen I) og 256/58 (Vintervegen 5) m/ flere 

 

 

256/54 og 256/58 er boligtomter/eiendommer i Vintervegen som skal selges, men grensene for disse er ikke 

registrert i matrikkelen. Begge eiendommene er nå koblet til Teig 1 og 2. (Statskog Glomma er også eier av 

256/55.) 

Alle tomtene/eiendommene i Vintervegen er utskilt fra 256/13 i 1980 og tinglyst med målebrev, men med 

koordinater i stedlig lokalt koordinatsystem, dvs. lokalt koordinatsystem bare for dette området/disse 

tomtene.  

De fire eiendommene som er registrert med grenser (256/55, 56, 57 og 59) er digitalisert på skjerm med 

ortofoto/kart som bakgrunn. Spesielt grensene for 256/56 er registrert med relativt store avvik i forhold til 

korrekt grenseforløp. (Blå stipling viser tilnærmet korrekte grenser for 256/56.) 

I henhold til tinglyste målebrev og registrert informasjon i grunnboken er alle eiendommene utgått/opprettet 

fra 256/13, men i henhold til registrert informasjon på forretning/fradeling i matrikkelen (opprinnelig 

registrert i GAB), er 256/55 og 256/57 utgått fra 156/15. (Se dokumentasjon nedenfor.) Dette er 

feilregistreringer som bør rettes. 

 

 

Forretnings-/grunndata for 256/55 fra matrikkelen (øverst) og grunnboken (nederst). 

256/58 
(5) 

256/54 

(1) 

3 

2 
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Forretnings-/grunndata for 256/57 fra matrikkelen (øverst) og grunnboken (nederst). 

Tiltak 1: Rette/forbedre grensene for 256/56 (1) og registrere teig/grenser for 256/54 og 256/58 samt fjerne 

256/54 og 256/58 fra Teig 1 og 2. 

Retting/registrering av grenser – alt. 1: Måle grensene (iht. gjeldene standard for stedfesting av 

eiendomsgrenser) for 256/54, 56 og 58 eller helst for alle eiendommene.  

Retting/registrering av grenser – alt. 2: Rette grensene for 256/56 og registrere grenser for 256/54 og 

256/58 ved hjelp av avstander i målebrevene og med ortofoto/oppdaterte kart som bakgrunn. 

Alt. 1 er klart å foretrekke. For grensepunkt som ikke kan gjenfinnes må disse i første omgang 

rekonstrueres/beregnes ved hjelp av avstander fra målebrev og så registreres med tilsvarende lavere 

nøyaktighet i matrikkelen. For Statskog er dette godt nok. 

(Dersom noen grunneiere, inkludert Statskog, ønsker utsetting av grenser som ikke gjenfinnes så må det 

rekvireres oppmåling/utstikking på vanlig måte, dvs. at dette vil innebære normalt oppmålingsgebyr.) 

Lovhjemmel: Retting iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Tinglyste målebrev, påvisning av grensemerker i felt og nymåling av grensepunkt som kan 

gjenfinnes. 

Registrering i matrikkelen: Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forr.type: Annen 

forretning (AF). 

Tiltak 2: Rette avgivereiendom fra 256/15 til 256/13 på aktuell forretning på eiendommene 256/55 og 

256/55. 

Lovhjemmel: Retting iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Tinglyste målebrev og Grunnbok.(Alle 6 eiendommene er opprettet fra 256/13.) 

Registrering i matrikkelen: Det finnes ikke eget brukstilfelle for retting av avgiver (involvert eiendom) i en 

forretning, dvs. at slik retting må gjøres av Kartverket (for Kommunen) via maskinell oppdatering. Det er 

utarbeidet eget skjema for krav om slik retting.(Se vedlegg.) 

Eksempel på utfylling av skjema (tabellen nedenfor) for krav om maskinell retting av avgiver på 256/55: 

(Tilsvarende krav sendes for retting av avgiver på 256/57.) 

 

Kommunenavn og -nummer Løten kommune 0415 

Hvilke(n) matrikkelenhet gjelder 
rettingen 

256/55 
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Dato for forretningen 15.09.1980 

Hva skal rettes i forretningen Avgivereiendom 

Hvilke(n) matrikkelenhet(er) skal 
forretningen slettes på 

256/15 

Hvilke(n) matrikkelenhet(er) skal ha 
lagt til forretningen 

256/13 

 

Krav om slik retting (ferdig utfylt skjema) sendes til matrikkelhjelp@kartverket.no. Kravet skal underskrives 

av en matrikkelfører i aktuell kommune.  

(Skjemaet er pr. 7.3.2014 ikke tilgjengelig på internett (via kartverket.no), men skjemaet finnes som vedlegg 

til notatet. Kartverket er bedt om å legge skjemaet ut på kartverket.no.) 
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2.7 Tiltak for 250/2 (Eiendom med egen teig innenfor komplekset.) 

 

 

250/2 er opprettet fra 250/1 og tinglyst i 1856.  

Eiendommen har en sirkellignende teig i matrikkelen med 72 uspesifiserte teiggrensepunkt. Årsaken er at 

teigen opprinnelig er etablert som en sirkel i DEK som er blitt konvertert til linjer/kurver ved import til 

matrikkelen (eller etter import). Nå etableres 8-kanter med fiktiv teiggrense for slike tilfeller. 

Dersom eiendommen skal selges bør grensene avklares, merkes og måles, for eks. iht. ML § 17, dvs. via 

oppmålingsforretning.  

Dersom det ikke skal skje noe spesielt med eiendommen er det ikke nødvendig å gjøre særskilte tiltak. Ekist. 

teiggrense kunne med fordel vært byttet ut med en fiktiv teiggrense som en 8-kant, men dette er bare for å få 

en bedre representasjon og presentasjon av teigen. 
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2.8 Tiltak for 254/20 (Triangelet) (Eiendom med egen teig innenfor komplekset.) 

 

 

 

 

 

 

254/20 ble opprettet fra 254/2 i 1983 sammen med 254/18 og 

254/19. 254/20 eies fortsatt av Statskog Glomma.  

Det finnes tinglyste målebrev for alle eiendommene med 

koordinater i stedlig lokalt nett. Til venstre vises utsnitt av 

målebrev for 254/20. 
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Tiltak 1: Rette/forbedre grensene for 254/20 og fjerne 254/20 fra Teig 1 og 2.  

Retting av grenser – alt. 1: Måle grensene (iht. gjeldene standard for stedfesting av eiendomsgrenser). (For 

Statskog er dette bare av interesse for 254/20 som de eier.) 

Retting av grenser – alt. 2: Rette grensene ved innpass av eksist. målebrev i lokalt nett. 

Alt. 1 er klart å foretrekke. For grensepunkt som ikke kan gjenfinnes må disse i første omgang 

rekonstrueres/beregnes ved hjelp av avstander fra målebrev og så registreres med tilsvarende lavere 

nøyaktighet i matrikkelen. For Statskog er dette godt nok. 

(Dersom noen grunneiere, inkludert Statskog, ønsker utsetting av grenser som ikke gjenfinnes så må det 

rekvireres oppmåling/utstikking på vanlig måte, dvs. at dette vil innebære normalt oppmålingsgebyr.) 

Bruk av alt. 2 krever at man utnytter alle målebrevene siden det ikke finne kjente innpasningspunkter i 

målebrev for 254/20. Hvis det ikke finnes like punkter på de andre målebrevene kan innpasningen bli rel. 

dårlig. 

Lovhjemmel: Retting iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Tinglyste målebrev, eventuell påvisning av grensemerker i felt og nymåling av grensepunkt 

som kan gjenfinnes samt digitalisering/beregning av punkt som ikke kan gjenfinnes. 

Registrering i matrikkelen: Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksist. matrikkelenhet. Forr.type: Annen 

forretning (AF). 
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3 ANDRE TILTAK, BL. A. FOR TEIGER OG YTTERGRENSER I KOMPLEKSET 

3.1 Generelt 

Alle teigene med yttergrenser vil bli kontrollert som et ledd i kontrollen av Grunneiendommer, og det gås 

ikke nærmere inn på rutiner for dette her. (Se eget SIM-notat vedr. 'Kontroll av Grunneiendommer'.) 

Her omtales bare kort aktuelle tiltak for hvilke eiendommer som kan/skal inngå i teigene som inngår i 

komplekset, dvs. tiltak for de eiendommer som ikke er omtalt spesielt foran, samt tiltak i forhold til 

Jordskiftesak 4/1983 Stensåsen skog og 5/1982 Solbergskogen. 

(I nordre del av teig 2 er det en vannteig uten Mnr som bør sjekkes nærmere, dvs. om grensa skal gå "i 

vannet".) 

3.2 Aktuelle tiltak for teiger og interne grenser i komplekset 

3.2.1 Generelt 

(Se oversikt over teiger i komplekset foran.) 

For eiendommer som er omtalt spesielt foran er det angitt spesifikt hvilke eiendommer som skal fjernes fra 

Teig 1 og 2 kombinert med registrering av egen teig for disse eiendommene. 

3.2.2 Aktuelle tiltak for tre interne teiger for 243/4 innenfor Teig 2 

Teigene 4, 5, og 6 (se ill. 2 i kap. 1.1) er 8-kanter på 90 m
2
 som

 
bare er koblet til 243/4. Det ligger ingen 

Bygg innenfor teigene. 

Tiltak: Undersøk om dette er feilregistreringer for noen/alle teiger. Hvis noen av disse er feilregistrert bør 

de slettes. Dette gjøres via krav om retting iht. ML § 26. 

Dersom hele teig 2 bare tilhører 243/4 så skal alle teigene (4,5 og 6) slettes og andre eiendommer (enn 

243/4) skal fjernes fra teig 2. Dette gjøres via krav om retting iht. ML § 26. 

3.2.3 Aktuelle tiltak for teiger som bare er koblet til en eiendom 

Teig 3 (243/2), 7 (256/8), 8 (256/8), og 9 (256/13) er koblet bare til en Grunneiendom (angitt i parentes). 

Dersom noen av disse eiendommene faktisk bare inngår i en av disse teigene så kan aktuell(e) eiendom(mer) 

fjernes fra Teig 1 og 2. Dette gjøres via krav om retting iht. ML § 26. 

Dersom det under arbeidet med dette komplekset (eller senere) kommer over dokumentasjon for interne 

grenser kan disse kreves registrert. 
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3.3 Tiltak vedr. Jordskiftesak 5/1982 – Solbergskogen 

 

Saken gjelder Jordskifte over 255/2 og 256/13. Ill. over er kopi av kartvedlegg i rettsboken. Firkanten (1) 

tillegges 255/2 mens trekanten (2) tillegges 256/13. Matrikkelen er oppdatert med nye grenser (for 1) og 

sletting av grense (for 2) men det er andre avvik i forhold til kartet fra rettsboken/situasjonen i 1982. 

 

FV 166 (Østre Skogbygdveg) er senere skilt ut som egne eiendommer. Arealet for 255/2 nord for veien er nå 

knyttet til 256/67 som består av to teiger (vist med (1) og (2) i ill. over). 

(1) 

(2) 

256/67 

(1) 

256/67 
(2) 

255/2 

256/13 

256/8 
SG 

256/7 
 

255/41 

256/8 
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256/67 ble iflg. matrikkelen og grunnboken opprettet fra 256/13 med et areal på 55510 m
2
 i 1984. Arealet av 

teig (1) (i matrikkelen) er 55813,5 m
2
 mens arealet av teig (2) er 62674,6 m

2
. Teig (1) samsvarer dermed 

tilnærmet med arealet i fradelingen.  

255/41(inntill og vest for teig (1)) er utskilt fra 255/2. Dette gir følgende problemstilling: Er 256/67 faktisk 

opprettet  fra 255/2 eller fra 256/13? 

Dette har kanskje liten/ingen relevant betydning for Statskog (i dag), men dersom dette er feil og man ønsker 

å få rettet opp i dette så krever dette følgende prosedyre: 

1) Retting må først foretas i grunnboken. (Prosedyre for dette er ikke sjekket.) 

2) Retting gjøres i matrikkelen ved å sende krav om maskinell retting til Kartverket via eget skjema for 

dette. 
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3.4 Tiltak vedr. Jordskiftesak 4/1983 (Stensåsen skog) 

 

Grenseriss fra Jsk-sak 4/1983 innpasset og vist sammen med eksist. grenser i matrikkelen. 
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I denne Jordskiftesaken er det merket og målt opp ca. 7 km grense mot eiendommene 256/13 (Solberg nedre 

skog), 253/2 (Totberget skog), 250/3 (Stensåsen skog) og 254/2 (Haneknæ skog). Som en del av 

saken/grensegangen er det foretatt en rekke "større" og "mindre" makebytter, for eks. ved/mot Totberget 

skog. (Se ill. under.) 

 

Eks. på makebytter ved fastsetting av nye grenser ved Totberget skog. 

Grensene er målt med måleband (horisontalt) og kompass, beskrevet og tegnet på kart/grenseriss. Ingen av 

grensene fra saken er registrert/rettet i matrikkelen. Grenserisset er i NGO48-Akse 3, men ved å innpasse 

dette og vise det i Euref89-Sone 32 vil man kunne registrere/rette grensene i matrikkelen. Dette bør absolutt 

gjøres. 

Tiltak: Oppdatere/rette matrikkelen for grenser som er fastsatt i Jsk-sak 4/1983. 

Lovhjemmel: Rette/legge til data iht. ML § 26. 

Dokumentasjon: Kopi av rettsboken m/ grenseriss for saken. 

Registrering i matrikkelen:  

Brukstilfelle: Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet. Forretningstype: Jordskifte (JS). 

(Føring av grenser fra jordskiftesaker er detaljert beskrevet i føringsinstruksen for matrikkelen. Det som 

særlig kompliserer slike saker er føring av grenser fra jordskiftesaken mot tilstøtende grenser for å få 

registrert korrekte egenskaper på teiggrensepunkt og teiggrenser. Dette er detaljert beskrevet i 

føringsinstruksen.) 

 

 


