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1 INNLEDNING 

1.1 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 gjøre disse tilgjengelig via Statskog sine hjemmesider. 

1.2 Kort om denne eksempelsaken 

Utgangspunktet for denne eksempelsaken er et tilfelle i Lærdal hvor Matrikkelnr (Mnr) for en Grunneiendom 

er feil plassert, dvs. at Mnr er knyttet til feil teig. 

(I dette tilfelle inngår område for riktig plassering av det aktuelle Mnr i en stor teig uten Matrikkelnr et godt 

stykke unna der Mnr er plassert i dag. Registrering av Mnr på Teig uten Mnr er beskrevet som egen 

eksempelsak.) 

Eksemplet som benyttes gjelder Grunneiendom 84/1 (Statsallmenning) i Lærdal kommune. Dette eksemplet 

er litt spesielt siden teigen med kobling til feil Mnr også tilhører Statskog og i dette tilfellet inngår i en 

eiendom som ligger ved siden av. Vi beskriver derfor tre aktuelle tilfeller: 

1. Det er klart/kjent hvilket/hvilke Mnr som skal knyttes til teig med feil Mnr, dvs. det er klart hvem 

som eier teigen. 

a. Teigen tilhører naboeiendom/-teig. (Tilsvarer eksemplet i Lærdal.) 

b. Teigen tilhører ikke naboeiendom/-teig. 

2. Det er uklart hvilket/hvilke Mnr som skal knyttes til teig med feil Mnr, dvs. det er uklart hvem som 

eier teigen. 

Problemstillinger som vurderes her er aktuelle lovmessige virkemidler for å få rettet slike feil, hva som 

kreves av dokumentasjon og involvering/varsling av berørte naboer samt hvordan slike feil kan/skal rettes i 

matrikkelen. 

Merknad: En eiendom (Matrikkelenhet) kan ha kobling til ingen, en eller flere eiendomsteiger i matrikkelen. 

Ved sletting av Mnr på en eiendomsteig for eiendom som bare er koblet til en teig så slettes ikke denne 

eiendommen i Matrikkelen. Det er bare koblingen mellom teigen og eiendommen som slettes. En eiendom 

uten geometri i matrikkelen mangler kobling til teig. 

 



 

SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr  Side 4 av 8  

2 OVERSIKT OVER EKSEMPELSAKEN 

 

Ill. 1: Situasjonen for 84/1 og 85/1 før retting.  

(OBS: I eksemplene/kartutsnittene i dette notatet vises teiger uten Mnr både på land og i vann/sjø med samme 

skravur/farge og med «gammel» påskrift, dvs. 0/0 (for ‘Mnr mangler’ (på land)) og 0/1 (for ‘Mnr vann mangler’.) 

Grunneiendom 84/1 (Statsallmenning) i Lærdal kommune er feil plassert i matrikkelen ved at Matrikkelnr 

84/1 er knyttet til feil teig. (84/1 har Bruksnavn = Lærdal austre statsallmenning). Dagens plassering av 84/1 

er naboteig til Grunneiendom 85/1 som også er Statsallmenning. (85/1 har Bruksnavn = Hausen 

statsallmenning.) Hele teigen som feilaktig er koblet til 84/1 er en del av 85/1, og den skal derfor inngå som 

en del av 85/1. 

 

 

85/1 

85/1 

84/1 
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3 SLETTING/RETTING AV MNR PÅ TEIG MED FEIL MNR  

3.1 Lovgrunnlag, krav til dokumentasjon og underretning/varsling 

I tillegg til aktuelle henvisninger til lov og forskrift henvises det også til følgende dokumenter: 

1) Prinsipputtalelse fra departement juni 1912, Pkt. 4 - Retting av opplysninger om eiendomsgrenser (1): 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-

bygningsloven/kart/matrikkelen/prinsipputtalelser-fra-miljoverndepartem.html?id=696352 

2) Kartverkets notat ‘Retting av opplysninger i matrikkelen’ på Kartverkets hjemmeside (2): 

http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/kurs/lovkurs/12-Sakstyper-felles-Retting-av-

opplysninger-i-matrikkelen.pdf. 

Iht. matrikkelloven (ML) § 26, første ledd kan kommunen rette, endre og leggje til opplysningar som 

kommunen fører i matrikkelen, når det kan gjerast utan å halde oppmålingsforretning. Andre organ som 

fører opplysningar i matrikkelen, kan tilsvarande rette, endre og leggje til vedkommande opplysningar. 

Ved krav om retting etter ML § 26 er det avgjørende at det kan legges fram tilstrekkelig dokumentasjon for 

aktuelle feil og mangler og hva som er korrekt situasjon, herunder dokumentasjon av eksisterende grenser 

når det er aktuelt. Jf. ML § 26, tredje ledd: Ein part kan krevje at matrikkelen blir retta når det blir 

dokumentert at opplysningane er urette eller ufullstendige, eller at grunnlaget for registreringa er falle bort. 

Når det konkret gjelder retting av eiendomsgrenser må det dokumenteres at berørte parter er enige om 

rettingen. Dokumentasjonskravet er lagt til den/de som krever rettingen, og ikke til kommunen som lokal 

matrikkelmyndighet. (Jfr. (1).) 

I denne aktuelle eksempelsaken mener Statskog å ha nødvendig dokumentasjon for korrekt sitasjon, dvs. at 

retting av feil og mangler i denne saken kan gjennomføres etter krav om retting etter ML § 26. Om retting 

kan utføres avgjøres av kommunen (lokal matrikkelmyndighet) i den enkelte sak. 

Iht. matrikkellovens § 26, fjerde ledd, skal part som retting, endring eller tilføying har noko å seie for, 

underrettast. Iht. (2) skal underretning til berørte parter (eiere/festere) skje både før og etter retting ved 

retting av eksisterende eiendomsgrenser og hjelpelinjer og ved retting av Matrikkelnr (Mnr). 

Det er kommunens ansvar å foreta slik varsling, dvs. at den som mener å være eier av teig med feil Mnr eller 

eier av feil Mnr har ikke ansvar for varling. I tilfeller der begge parter skriver under krav om retting så vil det 

ikke være behov for underretning før retting fra kommunens side. 

Krav om retting etter ML § 26 som bare inneholder krav om retting av Mnr, dvs. at retting av grenser ikke 

inngår i kravet, kan i noen tilfeller også kreve underretning av eiere av naboeiendommer/-teiger. For å unngå 

eventuelt behov for underretning av eiere av naboeiendommer bør dokumentasjon av eksisterende grenser 

for aktuell teig legges ved krav om retting av Mnr, alternativt henvisning til slik dokumentasjon. Om det er 

behov for å underrette eiere av naboeiendommer må vurderes av kommunen i den enkelte sak. 

De ulike matrikkelklienter håndterer slike rettesaker litt forskjellig, og innenfor en bestemt klient kan det 

også benyttes litt forskjellige kommandoer og rekkefølge på gjennomføring. Her beskrives bare kort hvordan 

rettingene normalt utføres (uten å gå i detalj), og hva som blir resultatet. 

3.2 Det er klart hvilket/hvilke Mnr som skal knyttes til teig med feil Mnr, dvs. det er klart 

hvem som eier teigen. Teigen med feil Mnr tilhører naboeiendom. (Alt. 1a) 

I denne konkrete saken har Statskog dokumentasjon for at gjeldende teig/plassering av 84/1 i sin helhet 

tilhører naboeiendommen 85/1 som også eies av Statskog. Siden disse to teigene er naboer skal grensen 

mellom dem slettes i dette tilfellet. 

Dersom kommunen finner at dokumentasjonen av eksisterende grenser er tilstrekkelig kan denne rettingen 

gjennomføres uten underretning av naboer. Det er opp til kommunen om de likevel vil underrette eiere av 

naboeiendommer i slike tilfeller. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/kart/matrikkelen/prinsipputtalelser-fra-miljoverndepartem.html?id=696352
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/kart/matrikkelen/prinsipputtalelser-fra-miljoverndepartem.html?id=696352
http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/kurs/lovkurs/12-Sakstyper-felles-Retting-av-opplysninger-i-matrikkelen.pdf
http://www.kartverket.no/Documents/Matrikkel/kurs/lovkurs/12-Sakstyper-felles-Retting-av-opplysninger-i-matrikkelen.pdf
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Retting i matrikkelen: 

Rettingen gjøres med brukstilfelle Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet og med Forretningstype 

Annen forretning. 

Retting/Kvalitetsheving startes med utgangspunkt i 85/1 (som skal "overta" arealet). Deretter velger man å 

slette teigen (representasjonspunktet for teigen) til 84/1. Man får da opp ulike valg for hva som skal skje med 

teigen. Aktuelle valg i slike tilfeller er: 

1. Velg naboteig fra liste. 

2. Søk etter eiendom. 

3. Gjør om til teig der Mnr mangler. 

4. Gjør om til teig der Mnr vann mangler. 

5. Slett teig uten å overføre areal til annen eiendom. 

I dette tilfellet velger man alt. 1, og velger 85/1 fra listen som vises, dvs. at arealet skal overføres til 

naboeiendom/naboteig 85/1. Teiggrensen(e) mellom teigene fjernes automatisk (av klienten). (Her kan det 

være noe variasjoner i klientene for hva som skjer automatisk.) Endringene lagres i matrikkelen. 

Resultat: 84/1 er nå uten geometri i matrikkelen (siden ingen andre teiger er registrert med 84/1), og 85/1 har 

fått tillagt arealet fra teigen som tidligere var koblet til 84/1. 

OBS: Ved kvalitetsheving skjer det ingen formelle arealoverføringer, dvs. at ingen eiendommer avgir eller 

mottar areal. 

 

Ill. 2: Situasjonen for 85/1 etter retting.

85/1 
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Tillegg:  

Dette eksemplet viser også en vanlig situasjon for mange av Statskogs Grunneiendommer som også gjelder 

generelt. Arealet tilnærmet over skoggrensa er ikke kartlagt og i matrikkelen er dette området (vist med rosa 

farge) registrert uten Mnr (Mnr mangler). (Slike teiger som strekker seg fra skog til fjell vil ha feil i areal i 

matrikkelen siden fjelldelen av teigen ikke er kartlagt/registrert. Skogdelen avgrenses mot fjell ved hjelp av 

fiktive hjelpelinjer.) Grensene her vil bli kontrollert og eventuelt rettet som en del av SIM-prosjektet. 

3.3 Det er klart hvilket/hvilke Mnr som skal knyttes til teig med feil Mnr. Teigen med feil 

Mnr tilhører ikke naboeiendom. (Alt. 1b) 

Normalt vil det være den som mener å være eier av teig med feil Mnr som vil kreve retting, men krav om 

retting kan også fremmes (alene) av eier av feil Mnr. Eiere av feil og riktig Mnr kan også kreve retting 

sammen. 

Eier av riktig Mnr krever retting: 

Som beskrevet i punkt 3.1 skal eier av (påstått) feil Mnr underrettes. Dette er kommunens ansvar. 

Eier av feil Mnr krever retting: 

Som beskrevet i punkt 3.1 trenger ikke eier av det Mnr som er (påstått) registrert feil å ta noe ansvar for 

hvem som faktisk eier teigen, og kan be om at eksist. Mnr fjernes ved krav om retting etter § 26. Dersom 

man mener å vite hvem som eier teigen, dvs. hvilket/hvilke Mnr som skal knyttes til teigen, kan det være 

aktuelt å opplyse om dette ved krav om retting. Det er viktig å presisere at dette er kommunens ansvar. 

Normalt vil det være naturlig å registrere riktig Mnr på teigen samtidig som feil Mnr fjernes. Eier av riktig 

Mnr skal underrettes i slike tilfeller før retting/registrering, men ansvar for varsling tilligger kommunen. 

Eiere av riktig og feil Mnr krever retting sammen:  

Eiere av riktig og feil Mnr kan sende et felles krav om retting. I slike tilfeller må begge parter skrive under 

krav om retting. 

---------- 

Rettingen gjøres med brukstilfelle Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet og med Forretningstype 

Annen forretning. 

Retting/Kvalitetsheving startes med utgangspunkt i eiendommen (Mnr) som skal "overta" arealet. Deretter 

velger man å slette teigen (representasjonspunktet for teigen) til 84/1. Man får da opp ulike valg for hva som 

skal skje med teigen. Aktuelle valg i slike tilfeller er: 

1. Velg naboteig fra liste 

2. Søk etter eiendom 

3. Gjør om til teig der Mnr mangler 

4. Gjør om til teig der Mnr vann mangler 

5. Slett teig uten å overføre areal til annen eiendom 

I dette tilfellet velger man alt. 2, og gir inn Mnr for eiendom som skal «overta» arealet. Nytt 

representasjonspunkt for teigen med valgt Mnr registreres automatisk (av klienten). (Her kan det være noe 

variasjoner i klientene for hva som skjer automatisk.) Endringene lagres i matrikkelen. 

Resultat: Teigen med feil Mnr har nå fått nytt/endret Mnr i matrikkelen. 

3.4 Det er uklart hvilket/hvilke Mnr som skal knyttes til teig med feil Mnr (Alt. 2) 

Det er uklart hvem som eier teigen med feil Mnr, dvs. det er uklart både for eier av det Mnr som er registrert 

nå, og for kommunen. I mange tilfeller vil det da kunne være et jordsameie.  

Eier av det Mnr som er registrert feil har ikke noe ansvar for hvem som faktisk eier teigen, og kan be om at 

eksist. Mnr fjernes ved krav om retting etter ML § 26.  
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Dersom man fortsatt ikke vet hvem som er eier(e) av teigen når rettingen utføres, vil teigen da bli registrert 

uten Mnr, dvs. som teig med 'Mnr mangler'. 

Rettingen gjøres med brukstilfelle Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet og med Forretningstype 

Annen forretning. 

Retting/Kvalitetsheving startes med utgangspunkt i eiendommen/teigen med feil Mnr. Deretter velger man å 

slette teigen (representasjonspunktet for teigen) med feil Mnr. Man får da opp ulike valg for hva som skal 

skje med teigen. Aktuelle valg i slike tilfeller er: 

1. Velg naboteig fra liste 

2. Søk etter eiendom 

3. Gjør om til teig der Mnr mangler 

4. Gjør om til teig der Mnr vann mangler 

5. Slett teig uten å overføre areal til annen eiendom 

I dette tilfellet velger man alt. 3 (alternativt alt. 4 dersom det er vannteig). Nytt representasjonspunkt for 

teigen med ‘Mnr mangler’ registreres automatisk (av klienten). (Her kan det være noe variasjoner i klientene 

for hva som skjer automatisk.) Endringene lagres i matrikkelen. 

Resultat: Teigen med feil Mnr er nå registrert i matrikkelen uten Mnr (Mnr mangler). 

 

4 SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN: FRISTER OG GEBYR 

Iht. Matrikkelforskriften (MF) § 19 første ledd, skal krav om retting, endring eller tilføying av opplysninger i 

matrikkelen som ikke krever oppmålingsforretning, være behandlet og eventuelt ført i matrikkelen, innen 

seks uker. Fristen regnes fra kravet er mottatt til matrikkelbrev er utstedt eller annen underretning om 

føringen er gitt. Fristen kan forlenges i samsvar med MF § 18 andre ledd. Slik forlengelse vil normalt ikke 

være relevant for godt dokumenterte rettekrav/-saker iht. matrikkellovens § 26. 

Iht. MF § 16, andre ledd, bokstav d), skal kommunen ikke kreve gebyr for føring av opplysninger i 

matrikkelen i andre saker uten oppmålingsforretning med unntak av saker etter ML § 19 som gjelder føring 

av avtale om eksisterende grense. Det at to parter er enige om retting av eksiterende grense og skriver under 

på krav om retting iht. ML § 26, er ikke avtale om eksiterende grense iht. ML §19. 

Dette innebærer at kommunen ikke kan kreve gebyr for krav om retting iht. ML § 26. En viktig forutsetning 

for å få gjennomført rettingen raskt og for å unngå krav om gebyr, er at krav om retting er tilstrekkelig 

dokumentert slik at vurdering av kravet og eventuell retting kan gjennomføres uten ytterligere 

merarbeid/undersøkelser for kommunen. (Dette er også beskrevet i SIM-notatet ‘Kontroll av 

grunneiendommer’.)  
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