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FORORD 

Dette notatet er skrevet av Gunnar Samuelsen, Norkart AS med god hjelp fra deltakere i juridisk faggruppe 

og arbeidsgruppa i SIM-prosjektet 

Notatet er et prosjektnotat for SIM-prosjektet og beskriver aktuelle kilder, verktøy og grunnleggende rutiner 

for kontroll av eiendomsgrenser samt aktuelle tiltak for retting og klarlegging av påviste feil og mangler ved 

grunneiendommer eid av Statskog SF. 

Notatet er på et relativt overordnet nivå, men med en god del detaljerte eksempler. I tillegg til dette notatet 

vil det bli utarbeidet veileder for bruk/utfylling av kontrollskjema i WebSak og eksempel på gjennomføring 

av kontroll med dokumentasjon for oversendelse til kommunen med krav om retting. 

 

Sandvika, 18. juni 2013 

 

 

 

ENDRINGSLOGG 

1.32 – 16.12.2013:  

 Lagt inn nytt kapittel 'INNLEDNING' som beskriver eierskap til og bruk av dokumentet. 

 Rettet en del rene skrivefeil. 

 Vedr. krav til dokumentasjon ved krav om reg. av referanse til avtale om eksist. grense etter ML § 19: 

Rettet/presisert at det er kopi av avtalen som skal følge med ved krav om reg. av referanse til avtale om eksist. 

grense. 

 Vedr. oppdatering av eiendomsgrenser fra jordskiftesaker i eiendomskartet/matrikkelkartet: Rettet/presisert at 

ved etablering av økonomisk kartverk (ØK) skulle grenser fra eksisterende jordskiftesaker/-kart tas med ved 

registrering av eiendomsfolien for ØK. Etter utsagn fra personer som deltok i dette arbeidet er det nok stor 

variasjon i hvor stor grad dette ble fulgt opp, og det ble også benyttet ulike teknikker ved dette arbeidet. Dette 

innebærer at det vil være mangler vedr. registrering av grenser fra jordskiftedommer også fra tiden før 

produksjon av ØK. 

 Vedr. visning av informasjon fra dommer via Jordskifterett og Tingrett i grunnbok og matrikkel: Rettet/presisert 

at tinglyste dommer fra Jordskifteretten vil vises under gruppen Servitutter i Grunnboken som Utskifting eller 

Jordskifte.  

Rettet/presisert at informasjon fra jordskiftesaker som er ført i GAB og/eller i digitalt eiendomskart (DEK) er 

overført til matrikkelen og vil her vises som 'Konvertert jordskifteforretning'. Jordskiftesaker som er ført i 

matrikkelen vil vises direkte som forretningstype Jordskifte (JS). Endringer som er ført i matrikkelen pga. dom 

via Tingretten vil vises som forretningstype Dom og rettsforlik (DR). 

 

1.33 – 21.01.2013: 

 Lagt inn tegneregler for Teiggrenser, Teiggrensepunkt og representasjonspunkt/flatepunkt for eiendomsteiger i 

punkt 5.2.2 Tilgang til oppdaterte matrikkeldata for gjennomføring av kontrollen. 

 Lagt inn eksempel på notering av tinglyst Jordskiftesak i Grunnboken i punkt 5.6 Jordskiftesaker / 

Jordskifterettens arkiver (under hovedkapittel 5 Kilder for kontroll og dokumentasjon). 

 Lagt inn nytt avsnitt i punkt 6.3 (Kontroll av grenser) om at man i første omgang skal ha hovedfokus på 

yttergrensene for teiger med flere Eiendommer/Matrikkelnr med uavklart/uregistrert internt grenseforløp. Dette 

avsnittet er også lagt inn under punkt Rutiner for kontroll i Kap. 1 Oppsummering. 

 Lagt inn nytt punkt 8.1 Rutinebeskrivelse for EDR-bestilling (via InfoLand). (Beskrivelse utført av Statskog v/ 

Ann Tove Lauritzen). Som følge av dette er de to siste avsnittene i punkt 5.4 'Grunnbok og pantebok skrevet om 

slik at dette henger sammen med punkt 8.1. 
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 INNLEDNING 

Statskog SF er landets største grunneier, med hjemmel til ca 1/5-del av fastlands-Norge. Det er følgelig 

naturlig at Statskog, sammen med Kartverket, tar ansvar for å få hevet kvaliteten på informasjonen i 

matrikkelen. SIM-prosjektet, som omfatter ca 30.000 objekter der Statskog SF er hjemmelshaver 

(eiendommer og stedfestede rettigheter), har som delmål å utvikle metodikk som kan gjenbrukes av andre.  

Denne veilederen er utarbeidet som støtte for saksbehandlere i Statskog i forbindelse med gjennomføring av 

prosjektet Statsgrunn i matrikkelen (SIM). SIM-prosjektet er et kvalitetshevingsprosjekt i samarbeid med 

Kartverket 

Problemstillingene som behandles i veilederen er delvis av generell karakter når det gjelder metodikk for 

kvalitetsheving av informasjon i matrikkelen, men tar også opp problemstillinger relatert til mer Statskog-

spesifikke problemer og foretakets forhistorie. Veilederen behandler også spørsmål som springer ut av 

rettigheter i statsallmenningene, med hjemmel i fjelloven og seterforskriften. 

Veilederen inngår ikke som del av Kartverkets veiledningsmateriell, men er en dokumentasjon på hvordan 

ulike saker kan løses i SIM-prosjektet. Metodikken som er beskrevet er godkjent av prosjektets juridiske 

faggruppe, til bruk i SIM-prosjektet.  
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1 OPPSUMMERING 

Oppgaven / Mål 

Som en av flere viktige oppgaver i Fase 3 av SIM-prosjektet skal det foretas kontroll av eiendomsgrenser for 

alle Statskog sine grunneiendommer, dvs. grunneiendommer hvor Statskog er hjemmelshaver.  

Alle grunneiendommer med tilhørende teiger og teiggrenser skal kontrolleres, dvs. at kontrollen vil omfatte 

både eiendomsgrenser som er formelt fastlagt/oppmålt og eiendomsgrenser som ikke er ikke er formelt 

fastsatt/oppmålt. Hovedtyngden av arbeidet vil gjelde eiendomsgrenser som ikke er formelt fastsatt/oppmålt. 

Det vil kunne forekomme eiendommer med eiendomsgrenser i begge kategorier. 

Kontroll og eventuell nødvendig dokumentasjon skal i hovedsak gjennomføres/fremskaffes ved 

arkivgransking, men kan også omfatte måling av grensepunkt, for eks. ved hjelp av håndholdt GPS. 

Med bakgrunn i kontrollen skal det vurderes om eiendommens grenser i matrikkelen er OK, eller om det er 

behov for å gjennomføre ulike typer tiltak for alle eller noen av eiendommens grenser. 

Bakgrunn for feil og mangler i matrikkelen 

Eiendomsgrenser i matrikkelen har svært varierende kvalitet, spesielt for eiendommer utenfor tettbebygd 

strøk som ikke er formelt fastlagt og oppmålt via oppmålingsforretning eller i tilsvarende forretning etter 

annen eller tidligere lovgiving eller fastlagt og oppmålt via dom (via jordskifterett eller tingrett). 

Eiendomsgrenser kan være fastlagt og oppmålt uten at denne informasjonen er registrert i matrikkelen. 

Opprinnelsen til eiendomsgrensene i matrikkelen er i grove trekk som følger: 

1. Kartlegging av grenser (via signalering og inventering) ifm. produksjon av Økonomisk kartverk 

(ØK). Denne kartleggingen gikk normalt bare til skoggrensen og den omfattet ikke vannareal (for 

grenser). 

2. Etablering av Digitalt eiendomskartverk (DEK) via digitalisering av eiendomsgrenser fra ØK, egne 

eiendomskart/-folier (for noen kommuner) og fra målebrev. 

3. Import/konvertering av DEK og GAB til matrikkelen. 

Dette har vært en lang prosess med dertil mange feilkilder. I utgangspunktet har ikke matrikkelen rettslig 

troverdighet slik som grunnboken. Matrikkelen har i utgangspunktet bare faktisk troverdighet, som igjen kan 

være god/mindre god/dårlig, avhengig av blant annet grunnlaget for stedfesting av eiendomsgrensene.  

Det er påvist store feil og mangler i matrikkelen, - både ved at store områder mangler Matrikkelnr (ca. 11% 

av landarealet), men også ved at det er en god del feil og mangler ved de eiendommer og grenser som er 

registrert. Dette er grundig dokumentert gjennom SIM-prosjektet. 

En del grunneiendommer er registrert i matrikkelen basert på opplysninger fra målebrev. Også på disse 

eiendommene kan det forekomme feil. 

Kilder og verktøy for kontroll og dokumentasjon 

En av de aller viktigste kildene for kontrollen av eiendomsgrense er kunnskap om lokale forhold hos hver 

enkelt saksbehandler og hos nære kollegaer. Kontakt med andre lokalkjente, inkludert fjellstyrene, vil 

naturligvis også kunne være en viktig kilde. 

Oversikt over kilder og verktøy for kontroll og dokumentasjon: 

Kilde Verktøy/Tilgang Merknad 

Personlig/Lokal kunnskap    

Matrikkel (m/ Eiendomskart) SIM KartInnsyn  
(Prosjektverktøy basert på GISLINE fra Norkart AS) 

Inneholder komplette og 

løpende oppdaterte 

matrikkeldata, dvs. både 

”bokdata” og matrikkelkart. 

SDEK (Statskogs Digitale 

EiendomsKart) 
Tilgjengelig i SIM Kartinnsyn Kopiert fra DEK og delvis 

oppdatert. 
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Kilde Verktøy/Tilgang Merknad 

Standard bakgrunnskart (N*) og 

Ortofoto 
Tilgjengelig i SIM Kartinnsyn  

Grunnbok + Pantebok 

(Dokumenter) 

EDR Online 

 

Interne arkiver (Lokale + 

Sentralt) 

Rutiner for best. finnes her: (Intern link.) 

G:\Eiendom\ET\Prosjekt\Matrikkelprosjektet ET-  

internmappe\2.Beskrivelser_rutiner\Rutine_bestilling_ 

dokumentasjon_SIM.pptx 

 

Jordskifterettene (JSR) Direkte kontakt med aktuell JSR 

www.domstol.no/no/Enkelt-

domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-

jordskifteretter/ 

For spørsmål og bestilling av kopi 

av aktuelle saker/dokumenter. 

 JSR’s digitale saksarkiv 

Eget menyvalg på  

www.domstol.no/no/Enkelt-

domstol/Jordskiftedomstolene   Innsyn 

Bare deler av sakene/dok. er tilgj. 

på digital form. 

Alle løse jordskiftekart er skannet 

og kan tilbys på disk (ca. 4 TB). 

 JSR’s kartportal 

Eget menyvalg på  

www.domstol.no/no/Enkelt-

domstol/Jordskiftedomstolene   Innsyn 

Viser ”bare” informasjon om 

pågående saker. 

Høyfjellskommisjonen (for Sør-

Norge) 1908-1953 

Dokumenter tilgj. via 
www.Arkivportalen.no  

Involverte grenser fastsatt ved 

dom (særdomstol). 

Utmarkskommisjonen (for 

Nordland og Troms) 1985-2004 

Dokumenter tilgj. via 
www.Arkivportalen.no  

Involverte grenser fastsatt ved 

dom (særdomstol). 

Gudbrandsdalskommisjonen 

1874-1882 

 

Dok. sannsynligvis tilgj. via 
www.Arkivportalen.no 

(Uklart om hele ”rapporten” er tilgjengelig 

i ”oversatt” form.) 

Grenser ”klarlagt” og merket, 

men  kommisjonen hadde ikke 

dømmende kraft. 

Måling med håndholdt GPS - Kan benyttes både for kontroll 

og for dokumentasjon av 

ny/bedre 

stedfesting/grensebeskrivelse 

ifm. krav om retting av eksist. 

grenser. 

Aktuelle tiltak 

Oversikt over aktuelle tiltak: 

Vurdering av Tiltak Merknader 

1. Ikke behov for tiltak. 

(Registrert informasjon om eiendommen i 

matrikkelen, inkludert grenser, er OK.) 

Registrert informasjon om eiendommen i 

matrikkelen, inkludert eiendomsgrensene, kan 

aksepteres av Statskog, i alle fall i denne omgang, 

som gode nok for de fleste praktiske formål. 

2. Behov for retting av eksisterende grenser  iht. 

MATL § 26. 

Ved avvik på grenser antas tiltak 2 å være det mest 

aktuelle tiltaket for Statskog. 

Tiltaket kan omfatte grenser både på land og mot/i 

vann/vassdrag. 

Slik retting kan med fordel gjennomføres 

fortløpende. Det skal da opprettes en sak av 

Sakstype SIMA per registrert avvik. Aktuelle maler 

gjøres tilgjengelig på denne sakstypen i WebSak. 

3. Behov for retting av egenskaper ved eiendommen, 

f. eks. bruksnavn,  iht. MATL § 26. 

Tiltak 3 benyttes når bruksnavn eller andre 

egenskaper i matrikkelen (utenom grenser) ønskes 

rettet. 

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-jordskifteretter/
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-jordskifteretter/
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-jordskifteretter/
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene
http://www.arkivportalen.no/
http://www.arkivportalen.no/
http://www.arkivportalen.no/
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Vurdering av Tiltak Merknader 

Slik retting kan med fordel gjennomføres 

fortløpende. Det skal da opprettes en sak av 

Sakstype SIMA per registrert avvik. Aktuelle maler 

gjøres tilgjengelig på denne sakstypen i WebSak. 

4. Behov for avtale om eksisterende grenser iht. 

MATL § 19 og MATF § 44. 

(I matrikkelen registreres ”bare” referanse til selve 

avtalen i tillegg til at grenser eventuelt samtidig rettes i 

tilfeller hvor de er feil.) 

Dette tiltaket kan benyttes når det er uklart hvor 

grensen går eller når man ønsker å rekonstruere 

deler av en eksisterende grense. 

Dette alternativet kan benyttes når det er enighet 

med nabo om hvor grensen faktisk går og at det 

lokalt oppleves som praktisk/hensiktsmessig å inngå 

avtale der grenseforløpet dokumenteres. Tiltak 4 kan 

altså under visse forutsetninger vurderes som 

alternativ til tiltak 5. 

Tiltaket kan omfatte grenser både på land og mot/i 

vann/vassdrag. 

5. Behov for klarlegging av eksisterende grenser. 

(Dette kan skje via oppmålingsforretning iht. MATL § 

17 eller via grensegangsak iht. JSKL § 88, men det skal 

ikke tas standpunkt til valg av metode i denne omgang.) 

Dette tiltaket kan benyttes når det er uklart hvor 

grensen går eller når man ønsker å rekonstruere 

deler av en eksist. grense. 

Tiltaket kan omfatte grenser både på land og mot/i 

vann/vassdrag. 

Ved behov for dette tiltaket skal dette normalt bare 

registreres i skjema i WebSak i første omgang.  

6. Særskilt behov for klarlegging av eksisterende 

grenser mot eller i vann/vassdrag 

(Dette kan skje via oppmålingsforretning iht. MATL § 

17 eller via grensegangsak iht. JSKL § 88, men det skal 

ikke tas standpunkt til valg av metode i denne omgang.) 

Dette tiltaket velges i spesielle tilfeller vdr. grense 

mot/i vann, der forholdet er komplekst og trenger en 

prinsipiell avklaring.  

Ved behov for dette tiltaket skal dette normalt bare 

registreres i skjema i WebSak i første omgang. 

7. Annet. Begrunnes i felt for ’Beskrivelse’ i skjema i 

WebSak. 

(MATL = Matrikkelloven, MATF = Matrikkelforskriften, JSKL = Jordskifteloven) 

Tiltak type 2 og 3 (retting iht. MATL § 26) skal kommunen behandle og eventuelt godta og gjennomføre 

uten at de kan kreve gebyr, jfr. MATF § 16, andre ledd, punkt d. Dette betinger imidlertid at Statskog 

oversender sakene med god/tilstrekkelig dokumentasjon. 

Verken tiltak type 2, 3 eller 4 er benyttet i noen særlig grad tidligere, dvs. at Statskog vil være den første 

grunneier som vil anvende disse tiltakene i noe større omfang. Det kan derfor dukke opp uforutsette 

problemstillinger underveis. 

Etablering av kontrollgrunnlag 

Det etableres et kontrollskjema knyttet til en sak i WebSak for alle grunneiendommer som skal kontrolleres, 

og all relevant informasjon vedr. kontrollen registreres her. Dette vil være viktig informasjon om 

eiendommene i framtiden.  

Rutiner for kontroll 

En Grunneiendom kan i matrikkelen være registrert med en eller flere Teiger eller den kan være registrert 

helt uten geometri (ingen Teiger). Hver Teig kan igjen ha Teiggrenser i form av bare hjelpelinjer, en 

blanding av hjelpelinjer og Eiendomsgrenser (Teiggrense som ikke er hjelpelinje) eller bare 

Eiendomsgrenser. En Eiendomsgrense kan igjen være definert av Teiggrensepunkt med ulike punkttyper og 

ulik stedfestingsnøyaktighet. 

I matrikkelen er alle eiendomsteiger etablert som flater. For å få til dette er det gjort utstrakt bruk av såkalte 

hjelpelinjer (Teiggrense kodet som hjelpelinje, for eks Fiktiv, Vannkant, Vegkant m.fl.). Reelle 

eiendomsgrenser (kalt eiendomsgrenser i notatet) er Teiggrenser med kode Ikke hjelpelinje. Hjelpelinjer 
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vises normalt med stiplet lys grå linje. (Teiggrense for Punktfeste er kodet med Hjelpelinjetype Punktfeste 

(PF).) 

Kontroll av eiendomsgrenser vil være den viktigste og mest omfattende delen av kontrollen, men egenskaper 

knyttet til selve eiendommen, for eks. Bruksnavn, skal også kontrolleres. 

For å sikre en best mulig kontroll av grensene skal arbeidet/kontrollen av en eiendom starte med å få oversikt 

over eiendommens historikk, oppmålingsstatus, kvalitet på grensepunkt/grenser – herunder forekomst av 

hjelpelinjer og teiger uten matrikkelnr i nærheten, innslag av jordskifte m.v. 

Grenseforløpet for alle eiendommens teiger skal kontrolleres systematisk og det skal vurderes om 

eiendommens grenser er OK eller om det er behov for å gjennomføre tiltak for angitte grensestrekninger. 

Det viktigste er å ha fokus på retting av ”grove” feil og mangler og bruk av tiltak i form av retting av slike. 

Hva som anses som ”grov” feil vil selvsagt kunne variere med eiendommenes størrelse, plassering og bruk 

av grunn. Områder med høy grunnverdi vil normalt kreve en mer detaljert kontroll enn uproduktivt areal . I 

denne sammenheng er det viktig å kjenne til at grensepunkt som er kartfestet via ØK og senere digitalisert er 

angitt med nøyaktighet (stedfestingsnøyaktighet) på 2 eller 5 m (avhengig av hvilken billedmålestokk som er 

benyttet ved kartproduksjonen). Det bør også nevnes at Statskog sine grunneiendommer har en 

gjennomsnittlig størrelse på ca. 30.000 mål. I praksis betyr dette at man i dette prosjektet, ved behov for/krav 

om retting, ikke skal ”lete” etter feil mindre enn 5 m, og ofte vil man kunne benytte en toleranse på både 10 

og 20 m. Dette må baseres på faglig skjønn hos hver enkelt saksbehandler, og gjerne noe 

justering/kalibrering etter at man har fått noe erfaring. 

En del eindomsteiger vil ha kobling til flere Eiendommer/Matrikkelenheter. I tilfeller der dette ikke er et 

uregistrert Jordsameie, men en teig som inneholder flere eiendommer uten registrerte/avklarte grenser (i 

matrikkelen), skal man også for slike teiger/eiendommer ha hovedfokus på yttergrensene for hele teigen. I 

tilfeller der dokumentasjon av interne grenser er rel. klare og lett tilgjengelig, kan man gjerne også ta med 

retting av disse. Eventuelt kan dokumentasjon bare arkiveres i første omgang. 

En viktig del av kontrollen blir å vurdere om hele eller deler av land- og vannteiger uten matrikkelnr inntil 

eller i nærheten, tilhører Statskog. Motsatt kan det være tilfeller hvor hele eller deler av teiger med 

matrikkelnr for Statskog tilhører en av naboeiendommene. 

Resultatet av kontrollen beskrives i kontrollskjema for hver eiendom som nummererte avvik med angivelse 

av type tiltak med kobling til aktuelle vedlegg. Det blir utarbeidet egen veiledning for bruk/utfylling av 

kontrollskjema med vedlegg. Denne praktiske veiledningen er tilgjengelig direkte fra WebSak. 

Gjennomføring av tiltak og krav til dokumentasjon 

Noen tilfeller av feil og mangler kan være opplagte og lett å dokumentere, mens andre kan være mer 

kompliserte. Vi antar at hovedtyngden av tiltak (i denne omgang) vil gjelde være krav om retting av 

opplysninger i matrikkelen, inkludert grenser, iht. MATL § 26.  

Slik retting kan med fordel gjennomføres fortløpende. For eiendommer med mye retting kan saken gjerne 

oversendes kommunen en for en, men ved saker med mindre retting/omfang kan man gjerne sende flere/alle 

sakene samlet. Det skal opprettes en sak av Sakstype SIMA per registrert avvik. Aktuelle maler gjøres 

tilgjengelig på denne sakstypen i WebSak. 

Fort tiltak type 2/3 (retting) og 4 (grenseavtale, med/uten krav om retting), er det svært viktig med 

god/tilstrekkelig dokumentasjon. 

Krav til dokumentasjon: (Beskrives bare for tiltak type 2/3 og 4 i siden behov for tiltak av type 5 og 6 bare 

skal registreres i skjema i WebSak i første omgang.) 

Tiltak type 2/3: Krav om retting av opplysninger om eksisterende eiendommer i matrikkelen, herunder krav 

om retting av eksisterende eiendomsgrenser, iht. MATL § 26. 

Alle krav om retting må begrunnes/dokumenteres, dvs. både forhold som gjelder selve eiendommen, for eks. 

bruksnavn og forhold som gjelder eiendomsgrenser. For krav om retting av eiendomsgrenser kreves følgende 

dokumentasjon: 
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1) Dokumentasjon for at krav om retting gjelder for en eksisterende grense, dvs. at det må 

dokumenteres at man ved rettingen ikke etablerer nye grenser eller endrer/flytter eksisterende 

grenser. 

2) Dokumentasjon/beskrivelse av ny/bedre stedfesting av grensen og for grenser som mangler i 

matrikkelen. 

3) Underskrift for hvert krav fra alle berørte parter. 

Siden dette tiltaket er lite benyttet er det litt uklart hvor omfattende dokumentasjon som kreves for å vise at 

kravet gjelder for en eksisterende grense. Vi antar at dersom man kan legge fram opprinnelige/riktige grenser 

i form av gamle sakspapirer, kart, jordskiftesaker etc., så vil det være tilstrekkelig. Dette vil ofte være 

dokumentert indirekte via dokumentasjon/beskrivelse av riktige/bedre grenser. 

For beskrivelse/dokumentasjon av ny/bedre stedfesting av eksist. grenser som kreves rettet eller komplettert, 

bør det normalt benyttes tilgjengelig informasjon i arkiver fra skylddelinger, grensekommisjoner, jordskifte, 

dom via tingrett, avtaler etc.. Alle tilgjengelige teknikker kan imidlertid benyttes til dette, og bruk av 

håndholdt GPS kan være aktuell i en del tilfeller. (Det finnes allerede en del målinger med håndholdt GPS, 

blant annet i Beiarn/Salten området, som bør utnyttes der det er aktuelt.) 

OBS: Uavhengig av metode for bedre stedfesting ifm. krav om retting, så er dette ikke en formell oppmåling. 

Underskrift fra alle parter for hvert krav er viktig for å få rask saksbehandling i kommune og for å unngå 

krav om gebyr. 

Krav om retting utarbeides etter en fast mal hvor det i tittelen må være tydelig angitt hva saken gjelder. 

Aktuelle maler vil være tilgjengelig på denne sakstypen i WebSak. 

Tiltak type 4: Krav om registrering av referanse til avtale om eksist. grense iht. MATL § 19 og MATF § 44. 

1) Dokumentasjon for at avtalen gjelder for en eksisterende grense, dvs. at det må dokumenteres at man 

gjennom avtalen ikke etablerer nye grenser eller endrer/flytter eksisterende grenser. 

2) Kopi av avtalen . 

3) Dokumentasjon/beskrivelse for ny/bedre stedfesting av grensen og for grenser som mangler i 

matrikkelen dersom det er behov for retting. 

”Grenseavtale” kan benyttes i flere sammenhenger, for eks. når et eller flere grensepunkt er blitt borte og 

man ønsker å rekonstruere grensen. Det vil kunne variere om det er behov for å kreve retting av grensen(e) i 

matrikkelen sammen med krav om registrering av avtale. Dersom det kreves retting sammen med krav om 

reg. av referanse til avtale, så vil all føring i matrikkelen skje iht. MATL § 19 og MATF § 44. 
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2 NOEN DEFINISJONER OG BEGREPSAVKLARINGER 

2.1.1 Objektregister og rettighetsregister 

Matrikkelen er objektregisteret for faste eiendommer som etter Matrikkelloven utgjør eiendomstypene 

grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom og jordsameie. 

Grunnboken er rettighetsregisteret for faste eiendommer som i tillegg til grunndata (vises som Forretninger i 

matrikkelen) omfatter opplysninger om eiere (hjemmelshavere og festere), heftelser og servitutter. 

2.1.2 Eksisterende eiendommer og eiendomsgrenser 

En eksiterende eiendom er, som navnet sier, en eiendom som eksisterer. Tilsvarende er en eksisterende 

eiendomsgrense en eiendomsgrense som er etablert, dvs. at de eksisterer. Både eiendommer og grenser kan 

eksistere uavhengig av om de er registrert i matrikkelen eller ikke. En eiendom kan være registret i 

matrikkelen med og helt uten geometri. 

En eiendom som ikke er registrert i matrikkelen er umatrikulert og kan registreres/matrikuleres ved hjelp av 

egne funksjoner for henholdsvis eksisterende grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og jordsameie.  

2.1.3 Registrerte og uregistrerte eiendommer 

En eksisterende eiendom kan være uregistrert, den kan være registrert bare i matrikkelen, bare i grunnboken 

eller begge steder (som er det normale).  

Med uregistrert menes normalt at eiendommen ikke er registrert i matrikkelen (objektregisteret), dvs. at de 

aller fleste grunneiendommer vil finnes i grunnboken, dvs. at de har eget grunnboksblad (1) og at det er 

tinglyst hjemmel til eiendommen (2). 

Typiske Eiendommer som bare er registrert i matrikkelen, er eiendommer for veg- og jernbaneformål som er 

registrert via registreringsbrev. En rel. stor andel av de festegrunner på Statskog sin grunn som ble registrert 

som en massivregistrering i GAB, er også bare registrert i matrikkelen, dvs. det er ikke tinglyst 

hjemmel/fester til festegrunnen. 

2.1.4 Eiendommer med og uten geometri (i matrikkelen) 

En eiendom som er registrert i matrikkelen kan være registrert med geometri (normalt) og uten geometri.  

En eiendom uten geometri er helt uten koordinater, dvs. at den ikke vil vises i kartet. Dersom bygninger eller 

adresser har kobling til slike eiendommer vil man normalt kunne slå opp i kartet via bygning eller adresse for 

å finne ca. plassering. (I SIM KartInnsyn gjøres dette enklest ved å søke på eiendommen via Matrikkel-SAK 

menyen og så slå opp i kartet via bygning eller adresse via visningsbildet.) 

Eiendommer med geometri kan være registrert med en eller flere teiger. Hver teig kan igjen være avgrenset 

av teiggrenser med ulik opprinnelse, ulik formell status og ulik stedfestingsnøyaktighet. 

Teiger og teiggrenser i matrikkelen kan spenne fra en til flere teiger hvor alle grenser er oppmålt gjennom 

oppmålingsforretning eller tilsvarende, via en eller flere teiger med teiggrenser digitalisert fra økonomisk 

kartverk til teiger som kun er stedfestet med et punkt/representasjonspunkt. Slike teiger er normalt avgrenset 

med en hjelpelinje i form av 8-kant (ofte kalt ”sirkeleiendom”). 
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2.1.5 Hjelpelinjer og eiendomsgrenser 

I matrikkelen er alle eiendomsteiger etablert som flater. For å få til dette er det gjort utstrakt bruk av såkalte 

hjelpelinjer. En hjelpelinje er en teiggrense som er kodet som hjelpelinje via egenskapen Hjelpelinjetype som 

kan være en av følgende koder: 

Fiktiv (FI) 

Punkfeste (PF) 

Teigdeler (TD) 

Vannkant (VA) 

Vegkant (VE) 

En reell eiendomsgrense, heretter kalt eiendomsgrense, er i matrikkelen en teiggrense med Hjelpelinjetype 

’Ikke hjelpelinje’ (IH). 

Et Punktfeste har ikke areal, men er likevel registrert med en teiggrense i form av en hjelpelinje i matrikkelen 

for å få dannet flate. For Punktfester er teiggrensen kodet med Hjelpelinjetype Punktfeste (PF). 

Hjelpelinjer vises normalt med stiplet lys grå linje. 

2.1.6 Fastlagte og ikke fastlagte grenser 

En fastlagt grense er (i denne sammenheng) er en eksisterende grense som tidligere er fastlagt i 

oppålingsforretning eller i tilsvarende forretning etter annen eller tidligere lovgiving eller gjennom dom, 

mens en ikke fastlagt grense tilsvarende er en eksisterende grense som tidligere ikke er fastlagt på tilsvarende 

måte. 

En grense som er fastlagt ved oppmålingsforretning eller i tilsvarende forretning etter tidligere lovverk kan 

bare endres gjennom ny oppmålingsforretning. En grense som er fastlagt ved dom (via jordskifterett eller 

tingtrett) kan bare endres via oppmålingsforretning eller ny dom. 

Som beskrevet foran kan en eiendom i matrikkelen ha Teigrenser med ulik formell status og ulik Kvalitet, 

hvor noen kan være fastlagt/oppmålt, noen kan være digitalisert fra økonomisk kartverk og noen kan være 

registrert som hjelpelinjer. Foreløpig finnes det bare informasjon om Kvalitet i form av Målemetode og 

Stedfestingsnøyaktighet på Teiggrenser og Teiggrensepunkt i matrikkelen, dvs. det finnes ikke informasjon 

om formell status på Teiggrenser og Teiggrensepunkt i matrikkelen. (Kartverket jobber med en løsning for å 

kunne registrere formell status på teiggrenser og teiggrensepunkt i matrikkelen.) 

2.1.7 Rettskraftige eiendomsgrenser 

Innhold/data i matrikkelen har i utgangspunktet ikke rettslig troverdighet slik som innholdet i grunnboken. 

Data i matrikkelen har ”bare” mer eller mindre grad av faktisk troverdighet, - i stor grad avhengig av 

kvaliteten på dataene. Eiendomsgrenser som er oppmålt via oppmålingsforretning har, naturlig nok, høy grad 

av faktisk troverdighet og benyttes normalt som om de har rettslig troverdighet. 

Det er bare eiendomsgrenser som er fastsatt ved dom, normalt via jordskifterett eller tingrett, som er 

rettskraftige. Slike dommer kan tinglyses, i motsetning til klarlegging av eksisterende grenser via avtale om 

eksiterende grense eller via oppmålingsforretning som ikke lenger kan tinglyses siden de ikke stifter ny rett. 

En eiendomsgrense som fastsettes ved dom via jordskifterett oppmåles normalt alltid som en del av 

jordskifte-/grensegangsaken, men oppmåling skjer ofte ikke når grenser fastsettes ved dom ved annen 

domstol, dvs. at en eiendomsgrense som er fastsatt ved dom ikke trenger å være oppmålt. På samme måte 

som ved skylddeling kan for eks. tingretten ved dom bare beskrive hvor grensen går. En slik grense kan 

(selvsagt) måles senere, men ikke endres uten via ny dom eller via oppmålingsforretning. 

Eiendomsgrenser som er fastsatt ved dom via jordskifterett skal alltid oversendes kommunen for 

matrikkelføring, men mange slike grenser er fortsatt ikke registrert i matrikkelen. 

Ved registrering av grensepunkt og grenser som er fastsatt ved dom i matrikkelen skal disse registreres med 

forretningstype Jordskifte (JS) eller Dom og rettsforlik (DR). Informasjon om slike forretninger vil da vises 

både på Eiendommen/Matrikkelenheten og på aktuelle Teiger, Teiggrensepunkt og Teiggrenser. Dette 

gjelder bare for registreringer som er utført i matrikkelen, dvs. at forretningsinformasjon om Jordskifte eller 

Dom og rettsforlik ikke vil finnes/vises på Teiger, Teiggrenser og Teiggrensepunkt på data som er registrert 

før innføring av matrikkelen (2006/2007). 
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2.1.8 Retting og klarlegging av eksisterende grenser 

Med retting av eksisterende grenser mens retting av feil og mangler ved grensene når det er kjent for partene 

hvor grensen går. Krav om slik retting fra eiere gjøres etter matrikkellovens § 26. 

Med klarlegging av eksisterende grenser menes en formell avklaring av hvor grensen går, og kan benyttes 

når det er uklart for partene hvor grensen faktisk går eller når et eller flere grensepunkt er blitt borte og man 

ønsker å få reetablert grensepunktene. 

Slik klarlegging kan gjøres gjennom registrering av referanse til avtale om eksiterende grense iht. MAT § 19, 

via oppmålingsforretning iht. MAT § 17 eller via avgjørelse ved domstol (jordskifterett eller tingrett). 

2.1.9 ’Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet’ 

Begrepet kvalitetsheving er ikke benyttet i matrikkeloven eller i forskriften til matrikkelloven, dvs. at 

kvalitetsheving dermed heller ikke finnes som egen forretningstype i matrikkelen. 

For å rette feil og mangler ved eksisterende eiendomsgrenser, er det definert en egen funksjon (brukstilfelle) 

i matrikkelen kalt ’Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet’. Denne funksjonen benyttes ved all 

retting av feil og mangler og ved registrering av resultat/endringer som følge av klarlegging av eksiterende 

grenser ved oppmålingsforretning eller ved dom. 

Ellers er det to andre funksjoner for å rette egenskaper ved eiendommer eller ved forretninger og kommunal 

tilleggsdel, henholdsvis Endre eiendom og Endre forretningsdata og kommunal tilleggsdel. 

Ved retting av feil og mangler ved bruk av funksjonene Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet og 

Endre eiendom blir endringene registrert som en forretning, enten som Annen forretning (AF) eller 

Feilretting (FE). Normalt benyttes forretningstype AF ved retting av generelle feil og mangler, for eks på 

grunn av dårlig kvalitet på eiendomsgrenser fra økonomisk kartverk. Forretningstype FE skal normalt bare 

benyttes når man retter noe som er ført feil fra tidligere. 

(For alle andre endringer som er definert med egen forretningstype, for eks. fradeling, grensejustering, 

arealoverføring med flere, er det egne funksjoner for hver forretningstype.) 

2.1.10 Kvalitet på teiggrensepunkt og teiggrenser 

Kvalitet i form av målemetode og stedfestingsnøyaktighet kodes normalt bare på teiggrensepunkt og så 

presenteres teiggrenser ut i fra dårligste Kvalitet på tilhørende teiggrensepunkt. (Se eks. på dette under.) 

 

Kvalitet gis normalt på Teiggrenser bare når de følger terrengdetaljer, men det kan være gitt på vanlige 

teiggrenser fra tidligere. Kvalitet kan i spesielle tilfeller gis på vanlige teiggrenser, for eks. når grenseforløpet 

mellom to Teiggrensepunkt er usikker/uklar, for eks ved at det finnes flere teiggrensepunkt på linjen, men 

det er usikkert hvor disse er. 

Det er viktig å være klar over at matrikkelen ikke alltid viser oppdatert/ korrekt informasjon om 

bakgrunn/formell status og stedfestingsnøyaktighet for grenser. En grense/grensestrekning kan være fastsatt 

via oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning etter tidligere lovverk eller ved dom og oppmålt, men 

slik informasjon er ikke alltid registrert i matrikkelen. 
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2.1.11 Arealer i matrikkelen 

(Teksten her er i hovedsak hentet fra kap. 4.7.6 i ’Føringsinstruks for matrikkelen, men er noe bearbeidet -

http://www.statkart.no/Documents/Matrikkel/veiledning/f-instruks/Foeringsinstruks-matrikkelen.pdf.) 

Hovedregelen er at det areal som oppgis for en matrikkelenhet er Beregnet areal, som er lik det areal som 

fremkommer på bakgrunn av registrert geometri på matrikkelenhetens teig(er). (En matrikkelenhet kan i 

matrikkelen være registrert med en eller flere teiger eller være registrert uten geometri (ingen teiger).) 

Beregnet areal for en matrikkelenhet er sum av alle "rene" teigarealer til aktuelt matrikkelnummer. Med 

"ren" teig menes her at teigen ikke er teig med flere matrikkelenheter, er uregistrert jordsameie eller er 

tvisteteig. 

For matrikkelenheter uten geometri i matrikkelen, hverken på "rene" teiger eller i "delte" teiger, brukes 

Oppgitt areal dersom det er registrert. Oppgitt areal ble benyttet i GAB (før innføring av Matrikkelloven og 

matrikkelen) og er normalt hentet fra forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger og målebrev. Oppgitt 

areal er et historisk felt som ikke oppdateres lenger når det for eks. skjer fradelinger. 

Beregnet areal til en matrikkelenhet omfatter ikke arealet av eventuelle festegrunner eller seksjonert uteareal 

på matrikkelenheten. Teiger som er knyttet til flere matrikkelenheter, er uregistrert jordsameie eller er i tvist, 

inngår ikke i Beregnet areal for en matrikkelenhet. 

Hvis noen av teiggrensene til en teig er hjelpelinjer eller teigen er omtvistet (merket på teig eller teiggrense), 

skal teigarealmerknad alltid oppgis sammen med Beregnet areal for en matrikkelenhet. 

Punktfester avgrenses av teiggrense med Hjelpelinjetype Punktfeste (PF). For teiger tilhørende punktfester 

angis ikke teigareal, kun arealmerknad på teig. Teiger som inneholder punktfester (øyer avgrenset av 

Hjelpelinjetype Punktfeste), får ikke fratrekk for disse ved beregning av teigareal. 

Kodeverdier for Arealmerknader: 

Arealmerknad Betydning av arealmerknad 

Punktfeste (PF) Dette er et punktfeste. 

Har punktfester (HP) Teigen inneholder "øyer" med hjelplinje punktfeste. 

Omtvistet (OM) En eller flere av teiggrensene er merket Omtvistet eller teigen er merket Tvist. 

Alle hjelpelinje fiktiv (FI) Alle teigavgrensingene til teigen er Hjelpelinjetype FI. 

Noen hjelpelinje fiktive (NF) En eller flere av teigavgrensingene, men ikke alle, er av Hjelpelinjetype FI. 

Hjelpelinje vannkant (VA) En eller flere av teigavgrensingene er av Hjelpelinjetype VA. 

Hjelpelinje vegkant (VE) En eller flere av teigavgrensingene er av Hjelpelinjetype VE. 

Hjelpelinje teigdeler (TD) En eller flere teigavgrensinger er av Hjelpelinjetype TD. 

 

Det oppgis ikke kvalitet/nøyaktighet på Beregnet areal. Informasjon om kvalitet kan, til en viss grad, avledes 

fra arealmerknad(er) på teig og fra antatt stedfestingsnøyaktighet på grensepunkt eller teiggrenser.  

OBS: Dårlig stedsfestingsnøyaktighet på teiggrenser og teiggrensepunkt som arealet beregnes ut fra kommer 

ikke fram under teigarealmerknad. 
 
 

 

http://www.statkart.no/Documents/Matrikkel/veiledning/f-instruks/Foeringsinstruks-matrikkelen.pdf
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3 AKTUELLE TILTAK 

3.1 Retting av opplysninger i matrikkelen iht. MATL § 26 og MATF § 10 

Lovhjemmel for retting av opplysninger i matrikkelen finnes i matrikkellovens § 26 og i 

matrikkelforskriftens § 10. De punktene/delene som har størst betydning for prosjektet er understreket. 

MATL § 26. Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining 

Kommunen kan 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. 

Kommunen kan slette matrikkeleining frå matrikkelen dersom eininga er urett oppretta. Det same gjeld for 

matrikkeleining som fysisk ikkje lenger eksisterer. Dersom eininga er ført inn i grunnboka, kan ho berre slettast i 

matrikkelen dersom ho samtidig blir sletta i grunnboka. 

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. Dersom det er behandla opplysningar som er urette, ufullstendige eller som 

det ikkje er høve til å behandle, skal det organet, som har lagt inn opplysningane, av eige tiltak rette opplysningane. 

Opplysningar om grenser som er fastlagde i oppmålingsforretning eller i tilsvarande forretning etter anna eller tidlegare 

lovgiving, kan berre rettast på grunnlag av ny oppmålingsforretning eller rettskraftig avgjerd ved domstolane. 

Part som retting, endring eller tilføying har noko å seie for, skal underrettast. 

Denne paragrafen går framom personopplysningslova § 27 om retting av mangelfulle personopplysningar. 

Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om rettingar, endringar og tilføyingar til matrikkelen, og om sletting av 

matrikkeleining, under dette om underretting og når underretting kan sløyfast. 

 

MATF § 10. Retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv. 

(1) Føring i matrikkelen som innebærer retting, endring eller tilføying av opplysninger, herunder sletting av 

matrikkelenhet, skal dokumenteres og arkiveres. 

(2) Registrert eier og registrert fester skal underrettes om føringer som gjelder en matrikkelenhet. Hvis føringen gjelder 

et stort antall enheter, kan underrettingen skje gjennom annonse i lokalavis eller kommunalt informasjonsorgan. 

(3) Grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn og jordsameie som ikke lenger eksisterer i marka, kan slettes ved at 

enheten føres ut av grunnboken og deretter matrikkelen. Enheten kan ikke slettes uten at alle tinglyste heftelser er slettet 

fra grunnboken, jf. tinglysingsloven. Sletting av anleggseiendom knyttet til planlagt tiltak, kan bare skje på begjæring 

av registrert eier så lenge tillatelsen til tiltaket er gyldig. 

Miljøverndepartementet har i brev til Statens kartverk datert 22.06.2012 gitt en del ”prinsipputtalelser til 

matrikkelloven”, herunder et punkt vedrørende ”Retting av opplysninger om eiendomsgrenser”. Link: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/kart-og-eiendomsinformasjon/matrikkelen/prinsipputtalelser-fra-

miljoverndepartem.html?id=696352 

I innledningen i punkt 4 – Retting av opplysninger om eiendomsgrenser står det følgende (sitat): 

Føring av opplysninger om eksisterende eiendomsgrenser i matrikkelen krever som hovedregel oppmålingsforretning 

etter reglene om klargjøring av eksisterende grense, jf. matrikkelloven § 17. Det er tilstrekkelig at en av de som har 

grunnbokshjemmel til enheten, setter frem rekvisisjon om slik oppmålingsforretning. 

Retting, herunder endring eller tilføying, av opplysninger om eiendomsgrenser kan til en viss grad skje uten 

oppmålingsforretning så lenge dette ikke innebærer retting av opplysninger om grenser som er fastlagt i tidligere 

oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning etter annen eller tidligere lovgivning, jf. matrikkelloven § 26 tredje 

ledd tredje punktum. (Sitat slutt.) 

Så listes og beskrives de tre ”måtene” retting kan skje på: (Hele beskrivelsen er ikke vist her.) 

1. Berørte hjemmelshavere begjærer i fellesskap føring av referanse til avtale om eksisterende grense, jf. 

matrikkelloven § 19 og matrikkelforskriften § 44. 

2. En part krever retting av matrikkelen, jf. matrikkelloven § 26 og matrikkelforskriften § 10. Når rettingen gjelder 

eiendomsgrenser, må det dokumenteres at det foreligger enighet mellom alle registrerte eiere og festere om 

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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rettingen. Det må godtgjøres at rettingen ikke innebærer en faktisk endring av eksisterende grense i strid med 

reglene om arealoverføring eller grensejustering. 

3. Matrikkelmyndigheten kan på eget initiativ foreta rettinger, jf. matrikkelloven § 26 første ledd. 

Dette er ikke et ”rundskriv”, men en ”prinsipputtalelse”. Slik jeg vurder det er det ikke noe i dette brevet som 

hindrer eiere, inkludert Statskog, i å benytte noen av de virkemidler som er definert i matrikkelloven med 

forskrift. I brevet beskrives ”bare” hva som bør være normal fremgangsmåte, samt at det rettes opp i tidligere 

uttalelser vedr. en sak fra Ullensaker kommune. 

Oppsummering og vurdering: 

 Kommunen kan rette, endre og legge til opplysninger som kommunen fører i matrikkelen, når det kan 

gjøres uten å holde oppmålingsforretning. 

 En part kan kreve at matrikkelen blir retta når det blir dokumentert at opplysningene i matrikkelen er 

feil eller ufullstendige, eller at grunnlaget for registreringa er falt bort. 

 Opplysninger om grenser som er fastlagt i oppmålingsforretning eller i tilsvarende forretning etter 

annen eller tidligere lovgiving, kan bare rettes på grunnlag av ny oppmålingsforretning eller 

rettskraftig avgjørelse ved domstolene. 

 Føring i matrikkelen som innebærer retting, endring eller tilføying av opplysninger, herunder sletting 

av matrikkelenhet, skal dokumenteres og arkiveres. 

 Registrert eier og registrert fester skal underrettes om føringer som gjelder en matrikkelenhet. 

I hovedsak vil krav om retting av grenser pga. feil og mangler gjelde grenser som ikke tidligere er fastlagt i 

oppmålingsforretning eller tilsvarende forretning etter tidligere lovverk eller fastlagt ved dom. Dersom det 

oppdages feil og mangler ved grenser som er fastlagt ved oppmålingsforretning eller tilsvarende, så kan slike 

feil kreves rettet uten oppmålingsforretning dersom feilen skyldes feil ved føringen, for eks. at et 

grensepunkt er uteglemt eller ført med feil koordinater, men dette vil jo være mer sjelden. 

Det er avgjørende at Statskog kan dokumentere krav om retting i tilstrekkelig grad, - for å få rask 

saksbehandling, for å få godkjent kravet, og for å unngå krav om gebyr. Det må dokumenteres at rettingen 

gjelder en eksisterende grense, og ny/endret grensebeskrivelse må dokumenteres tilstrekkelig godt slik at 

kommunen rel. enkelt kan vurdere om den endrede grensen er bedre/betydelig bedre enn den eksisterende 

samt at det er så enkelt som mulig for kommunen å utføre rettingen i matrikkelen. 

Når eksisterende grenser rettes etter krav om retting iht. MATL § 26 så innebærer det ”bare” at grensene blir 

registrert mer korrekt etter krav fra partene. Selv om kravet om retting fra partene rent juridisk er en avtale 

mellom partene så skal det ikke registreres noen referanse til avtale om eksisterende grense slik som definert 

i MAT § 19. Retteting iht. § 26 er ingen formell fastsetting av grensene (som rettes) og det gjennomføres 

uten oppmålingsforretning. Dersom man senere oppdager at det fortsatt er feil eller mangler ved grensene så 

kan man kreve ny retting. Man kan også senere, ved behov, gjennomføre klarlegging av grensene. 

3.2 Avtale om eksisterende grense iht. MATL § 19 og MATF § 44. 

Eierne kan på egen hånd, så fremt de er enige, klarlegge og avtale hvor en eksisterende grense går og kreve 

at det registreres referanse til avtalen i matrikkelen iht. matrikkellovens § 19 og matrikkelforskriftens § 44. 

Referanse til slik avtale kan bare registreres for eksisterende grenser som tidligere ikke er fastlagt i 

oppmålingsforretning eller i tilsvarende forretning etter annen eller tidligere lovgiving. At avtalen må gjelde 

en eksisterende grense innebærer at man gjennom slik avtale ikke kan avtale endring i eksiterende 

grenseforløp og heller ikke etablere nye grenser. 

MATL § 19. Avtale om eksisterande grense 

Kommunen kan ta inn i matrikkelen referansar til avtaler om eksisterande grense som ikkje tidlegare er fastlagt i 

oppmålingsforretning eller i tilsvarande forretning etter anna eller tidlegare lovgiving. 

Slik avtale kan berre tinglysast dersom avtala har referanse i matrikkelen. 

Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om avtaler om eksisterande grense som kan få referanse i matrikkelen, 

under dette innskrenke og utvide kva for avtaler som kan få slik referanse. 

 

MATF § 44. Referanse til avtale om eksisterende grense 
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(1) Kommunen skal føre opplysninger med referanse til avtale om eksisterende grense for grunneiendom, festegrunn 

eller jordsameie i matrikkelen. Kommunen skal arkivere kopi av avtalen med kartvedlegg. Avtalen må gjelde 

matrikulerte enheter. Dersom det ikke er tilfredsstillende godtgjort at avtalen gjelder eksisterende grense, kan 

kommunen nekte å føre slik referanse. 

(2) Krav om innføring av referanse til avtale om eksisterende grense skal sendes kommunen skriftlig eller i likeverdig 

digitalt dokument. Kravet skal dokumenteres med  

a) kart over grenser og grensemerker for den grensestrekning som saken gjelder 

b) avtalen som det kreves referanse til i matrikkelen 

c) dokumentasjon som viser at avtalen gjelder en eksisterende grense. 

(3) Kommunen skal kontrollere at kravet settes fram av dem som har grunnbokshjemmel som eiere av vedkommende 

enheter, og at avtalen ikke innebærer at grensen blir endret. Dersom avtalen berører festegrunn, skal registrert fester 

slutte seg til kravet. 

(4) Avtaler som gjelder punktfeste, kan ikke få referanse i matrikkelen. 

På visse vilkår er det altså mulig å få registrert referanse til avtale om eksisterende grense i matrikkelen og 

grensen som avtalen gjelder for registrert/rettet i matrikkelkartet. Et krav om registrering av avtale for 

eksisterende grense kan være med eller uten samtidig krav om registrering/retting av grensen i matrikkelen. 

Et eksempel på tilfelle hvor det kan være aktuelt å benytte grenseavtale uten å kreve samtidig 

registrering/retting av grensen i matrikkelen, er der et eller flere grensepunkt er borte i terrenget og partene 

ønsker å etablere nye samtidig som matrikkelen viser korrekt grenseforløp. 

Iht. MATL § 19, andre ledd, kan slike avtaler tinglyses, men tinglysing kan bare skje dersom avtalen er 

registrert i matrikkelen (”har referanse i matrikkelen”). Dette gjelder ikke lenger. 

Før matrikkelloven ble slike avtaler ansett som anerkjennelse av rett etter tinglysingslovens § 12 og kunne 

derfor tinglyses. Tinglysingen anser imidlertid ikke lenger slike avtaler som anerkjennelse av rett, men bare 

en beskrivelse av faktiske forhold, og slike avtaler vil derfor ikke lenger bli tinglyst. (Iht. Tinglysingsloven 

kan et dokument bare tinglyses dersom det stifter, forandrer, overdrar, behefter, anerkjenner eller opphever 

en rett.) 

Et krav om registrering av referanse til avtale om eksist. grense skal inneholde følgende dokumentasjon: 

1. Kart over grenser og grensemerker. 

2. Kopi av avtalen. 

3. Dokumentasjon som viser at avtalen gjelder eksisterende grense. 

En slik grenseavtale kan utarbeides/produseres av partene selv eller man kan leie hjelp til dette, for eks. via 

privat landmålerfirma. 

3.3 Klarlegging av eksisterende grenser 

3.3.1 Generelt om klarlegging av eksisterende grenser 

Eksisterende grense kan klarlegges på to måter: 

1. Via oppmålingsforretning iht. MATL § 17.  

2. Via avgjørelse ved domstol (jordskifterett eller tingrett). 

Klarlegging av eksisterende grense er aktuelt å benytte når det er uklart for partene hvor grensen faktisk går 

eller når et eller flere grensepunkt er blitt borte og man ønsker å få reetablert grensepunktene. 

Vedr. alt. 2 (Via avgjørelse ved domstol) så er det normalt bare aktuelt å benytte grensegangssak iht. JSKL § 

88. Det er bare dette alternativet som er beskrevet i notatet. 

(Grenser kan også klarlegges via ordinær domstol, men dette benyttes normalt bare ved tvist/konflikt. For 

Statskog vil det i de fleste tilfeller, være mest aktuelt å benytte grensegang hos jordskifteretten. Vi går derfor 

ikke nærmere inn på bruk av ordinær domstol her.) 
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3.3.2 Klarlegging av eksisterende grense via oppmålingsforretning iht. MATL § 17 

Statskog kan som hjemmelshaver fremme krav om klarlegging av eksist. grense, ovenfor kommunen som 

lokal matrikkelstyresmakt, jfr. MATL § 17. Før kommunen kan føre resultat av slik klarlegging i 

matrikkelen skal det avholdes oppmålingsforretning, jfr.  MATL § 6d (første ledd). 

MAT § 17. Klarlegging av eksisterande grense 

Følgjande kan krevje klarlegging av eksisterande grenser utført som særskilt forretning:  

a)  nokon som har grunnboksheimel som eigar eller festar til den aktuelle matrikkeleininga, eller 

b) staten, fylkeskommune eller kommune. 

Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om klarlegging av eksisterande grense, under dette frita frå krav om 

oppmålingsforretning. 

Den mest vanlige bruk av kommunen i sammenhenger som dette er ved tradisjonell ”grensepåvisning”, dvs. 

rekonstruksjon av grenser som tidligere er stedfestet gjennom oppmålingsforretning eller tilsvarende, og hvor 

en/noen av partene ønsker å få rekonstruert/satt ut nye grensepunkter i tilfeller der disse er blitt borte. 

Kommunen har i midre/liten grad blitt benyttet for reell klarlegging av eksist. grense gjennom 

oppmålingsforretning. Til denne type arbeid/saker er jordskifteretten i større grad benyttet, spesielt utenfor 

tettbebygd strøk. 

Ila. våren 2013 har Statskog fått klarlagt en eksist. grense mellom eiendommene 162/1 (Statskog) og 167/13 

og 166/12 i Melhus kommune. I dette tilfellet ble oppmålingsforretningen avviklet som en kontorforretning, 

og kommunen har utført endringer i matrikkelen etter medgått tid. (Rettet grense skulle i dette tilfellet følge 

midt elv over en rel. lang strekning.) Dette eksempelet viser at bruk av oppmålingsforretning (via 

kommunen) kan være effektivt, formålstjenlig og relativt rimelig i noen tilfeller. 

3.3.3 Klarlegging av eksisterende grense via grensegansak iht. JSKL § 88 

Staskog kan som eier kreve at jordskifteretten i særskilt sak skal klarlegge, merke og beskrive grenser, jfr. 

Jordskifteloven (JSKL) § 88, 1. ledd. 

Grenser som klarlegges via domstol (Jordskifterett eller Tingrett) fastsettes ved dom, dvs. at de dermed (etter 

at klagefristen har utløp) er rettskraftige. Slike dommer kan tinglyses, i motsetning til klarlegging av 

eksisterende grenser ved grenseavtale eller ved oppmålingsforretning, - som ikke kan tinglyses siden det her 

ikke stiftes ny rett. Normalt tinglyses alltid dommer via jordskifterett. 

Legg merke til siste setning i første ledd i JSKL § 89. Her sies det relativt klart at det må være et reelt behov 

for klarlegging av eksist. grense for bruk av jordskifteretten i slike sammenhenger. 

JSKL § 88. Eigar kan krevje at jordskifteretten i særskild sak skal klarleggje, merkje av og beskrive grenser for 

grunneigedom, anleggseigedom, uteareal til eigarseksjon og jordsameige, grenser for alltidvarande bruksrett eller 

grenser for offentleg regulering av eigarrådvelde. Dette gjeld og slike grenser som er nemnde i lov 15. mars 1940 nr. 3 

om vassdragene § 2, § 3 og § 4. 

Når det gjeld grensegang for alltidvarande bruksrett og offentleg regulering av eigarrådvelde, kan og bruksrettshavar og 

offentleg styresmakt krevje grensegang. I område i det samiske reinbeiteområdet der det går føre seg reindrift, kan òg 

leiar av reinbeitedistrikt krevje grensegang. Er distriktsstyre ikkje oppretta, kan utøvar av reindrift krevje grensegang. I 

tilfelle som nemnt i § 5 andre ledd, kan departementet krevje grensegang. 

Tilsvarande kan eigar eller festar krevje grensegang for matrikkeleining som er festa bort. 

Kravet om grensegang skal nemne kva for grenser retten skal taka stilling til. Retten kan ikkje gå utanfor dette. Dersom 

ein part krev utviding av saka, skal retten i vurderinga av kravet mellom anna leggje vekt på omfanget av den kravde 

utvidinga, samanhangen med resten av kravet og korleis dei øvrige partane stiller seg til utvidinga. 

Ulaglege grenser prøver retten å få regulert ved minneleg makeskifte. Kjem ein ikkje fram til semje, kan jordskifteretten 

regulere grensene på den måten han meiner er mest tenleg for dei eigedomane det gjeld. Dersom det ikkje er 

landbrukseigedom på nokon av sidene, kan jordskifteretten berre regulere ulaglege grenser etter krav frå ein part. 

 

JSKL § 89. Reglane om jordskifte gjeld på tilsvarande måte i grensegangssaker så langt dei høver. Men § 3 bokstav a 

gjeld berre når grensene skal regulerast. Er det i eit område grunn til å rekna med endringar i grensetilhøva ved 

jordskifte, så skal jordskifteretten mest mogleg avgrense saka til å gjelde klarlegging av omtvista grenser og berre 

strengt nødvendige avmerkings- og målearbeid. Utan særleg grunn skal heller ikkje grensegang fremmast over store 
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samanhengande område der saka vil få karakter av å vere eit systematisk merke- og målearbeid meir enn eit samla 

klarleggingsarbeid for grensene. 

Dersom det i grensegangssak eller rettsutgreiingssak blir sett fram krav om jordskifte, og retten godtar kravet, kan slik 

sak fremmast med dei jordskiftemeddommarane som er oppnemnde i grensegangssaka eller rettsutgreiingssaka. Det 

same gjeld om grensegang eller rettsutgreiing blir kravt på staden etter at jordskifte er nekta fremma. 

3.4 Kostnader/gebyr 

3.4.1 Gebyr for arbeid etter matrikkelloven 

Kommunene er lokal matrikkelmyndighet og har ansvar for føring av opplysninger i matrikkelen. Gebyr for 

arbeid etter matrikkelloven vedtas av hver enkelt kommune på lik linje med andre typer gebyr og 

kommunale avgifter. 

Lovmessig grunnlag/regler om gebyr for arbeid etter matrikkelloven går fram av MATF § 16 hvor spesielt 1. 

og 2. ledd har betydning for dette prosjektet. 

MATF § 16. Gebyr for arbeid etter matrikkellova 

(1) Gebyr for arbeid etter matrikkellova skal betales etter regler og satser som gjelder den dagen saken blir fremmet for 

kommunen. Kommunen kan i tillegg kreve dekket nødvendige tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift. 

(2) Kommunen skal ikke kreve gebyr for  

a) sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter  

b) fastsetting av samlet fast eiendom  

c) fastsetting av adresse  

d) føring av opplysninger i matrikkelen i andre saker uten oppmålingsforretning med unntak av saker etter 

matrikkellova § 19.  

Kommunene kan kreve gebyr for det meste av oppgaver som utføres etter matrikkelloven og alltid for saker 

som krever oppmålingsforretning som for eks. klarlegging av eksisterende grense. Normalt defineres gebyr 

for hele gjennomføringen av hver saks-/forretningstype, dvs. det tas normalt ikke eget/spesifisert gebyr for 

selve matrikkelføringen. 

Matrikkelforskriftens § 16-2 definerer hvilke oppgaver etter matrikkelloven som kommunene ikke kan ta 

gebyr for, og her er punkt d) av særlig interesse for SIM-prosjektet. I tillegg til oppgavene nevnt spesielt i 

punktene a, b og c skal kommunene ikke ta gebyr ”ved føring av opplysninger i matrikkelen i andre saker 

uten oppmålingsforretning med unntak av saker etter matrikkellova § 19”. 

MATL § 19. Avtale om eksisterande grense (1. og 2. ledd) 

(1) Kommunen kan ta inn i matrikkelen referansar til avtaler om eksisterande grense som ikkje tidlegare er 

fastlagt i oppmålingsforretning eller i tilsvarande forretning etter anna eller tidlegare lovgiving. 

(2) Slik avtale kan berre tinglysast dersom avtala har referanse i matrikkelen. 

Krav om retting av opplysninger i matrikkelen etter MATL § 26 faller inn under MATF §16-2 punkt d), dvs. 

at kommunene ikke kan kreve gebyr ved krav om retting av opplysninger (feil og mangler) ved eksisterende 

eiendommer i matrikkelen, herunder retting av feil og mangler ved eksist. eiendomsgrenser. Det antas at 

dette vil være betinget av at det leveres med tilstrekkelig dokumentasjon med kravet slik at kommunen har 

god nok informasjon/dokumentasjon til å vurdere kravet og gjennomføre retting i matrikkelen ved godkjent 

krav. 

Når man ber om klarlegging av eksiterende grense via kommunen etter MATL § 17 gjennomføres dette som 

en (formell) oppmålingsforretning, dvs. med innkalling av parter, gjennomføring av forretning, måle- og 

beregningsarbeid, matrikkelføring, underretning og arkivering. Kommunene krever gebyr for slike saker. 

I noen tilfeller kan en slik forretning gjennomføres som en kontorforretning dersom partene godtar det, og da 

kan kostnadene for partene bli forholdsvis lave. 

Kommunene kan kreve og krever normalt gebyr for behandling av krav om registrering av referanse til 

avtale om eksist. grense iht. MATL § 19 og MATF § 44. 
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Eksempler på gebyr fra tre kommuner, henholdsvis Nittedal, Øvre Eiker og Melhus: 

Klarlegging av eksisterende grense  

Klarlegging av eksist. grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
 For inntil 2 punkter  kr 6200 kr 3100 kr 

1)
 

 For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr 1040 kr 550 kr 
1)

 

 
1)

  Melhus: Faktureres etter medgått tid, minstegebyr Kr 1650. 

Klarlegging av eksist. grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter  
 For inntil 2 punkter  kr 8270 kr 5700  kr 

2)
 

 For overskytende grensepunkter, pr. punkt  kr 1760 kr 950 kr 
2)

 

 
2)

 Melhus: Faktureres etter medgått tid, minstegebyr Kr 1650. 

Avtale om eksisterende grense  
 Nittedal: Gebyr etter medgått tid. Timepris Kr 880. Minstepris Kr 1760. 

 Øvre Eiker: Gebyr etter medgått tid. 

 Melhus: Gebyr etter medgått tid. Minstegebyr Kr 1650. 

3.4.2 Gebyr for arbeid/saker utført av jordskifteretten 

Alle saker som fremmes for jordskifteretten må betales iht. standard gebyrer. (Se utdrag for jordskifterettens 

gebyrregulativ nedenfor.) 

For små/mindre saker (med rel. korte grenser/få grensepunkt) vil klarlegging via oppmålingsforretning 

normalt være billigst, men for større saker (med rel. lange grenser/mange grensepunkt) vil klarlegging via 

grensegang normalt være billigst.  

Hvor mye koster det å gjennomføre sak for jordskifteretten?  

Partane betaler til jordskifteretten; gebyr og godtgjøring til meddommerne, målehjelp og grensemerke og eventuelt 

utgifter til sakkyndig hjelp. Gjeldende gebyr for jordskifte-, grensegangs- og rettsutgreiingssaker er:  

- Registreringsgebyr (inngangsgebyr): 5 rettsgebyr 

- Partsgebyr: 1,8 rettsgebyr pr. part (saker krevd før 31.12.2006: 1,5 rettsgebyr) 

- Grenselengdegebyr: 2 rettsgebyr pr. 0,5 km merket grense 

Rettsgebyret er (per i dag) på kr 860,-. For de andre sakstypene blir det vist til jskl. § 74. Retten har anledning til å 

endre de samlede gebyrkostnadene dersom arbeidstiden i saken avviker vesentlig fra det vanlige. Utgifter til 

meddommere utgjør samlet cirka kr. 3000,- pr. dag jordskifteretten er samlet. De mindre sakene har vanligvis to-tre 

møter, mens større saker behøver flere rettsmøter og dermed større kostnader. 

3.5 Vurdering av tiltak 

Vurdering av Tiltak Merknader 

1. Ikke behov for tiltak. 

(Registrert informasjon om eiendommen i 

matrikkelen, inkludert grenser, er OK.) 

Registrert informasjon om eiendommen i 

matrikkelen, inkludert eiendomsgrensene, kan 

aksepteres av Statskog, i alle fall i denne omgang, 

som gode nok for de fleste praktiske formål. 

2. Behov for retting av eksisterende grenser  iht. 

MATL § 26. 

Ved avvik på grenser antas tiltak 2 å være det mest 

aktuelle tiltaket for Statskog. 

Tiltaket kan omfatte grenser både på land og mot/i 

vann/vassdrag. 

Slik retting kan med fordel gjennomføres 

fortløpende. Det skal da opprettes en sak av 

Sakstype SIMA per registrert avvik. Aktuelle maler 

gjøres tilgjengelig på denne sakstypen i WebSak. 

3. Behov for retting av egenskaper ved eiendommen, 

f. eks. bruksnavn,  iht. MATL § 26. 

Tiltak 3 benyttes når bruksnavn eller andre 

egenskaper i matrikkelen (utenom grenser) ønskes 

rettet. 

Slik retting kan med fordel gjennomføres 

fortløpende. Det skal da opprettes en sak av 

Sakstype SIMA per registrert avvik. Aktuelle maler 
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Vurdering av Tiltak Merknader 

gjøres tilgjengelig på denne sakstypen i WebSak. 

4. Behov for avtale om eksisterende grenser iht. 

MATL § 19 og MATF § 44. 

(I matrikkelen registreres ”bare” referanse til selve 

avtalen i tillegg til at grenser eventuelt samtidig rettes i 

tilfeller hvor de er feil.) 

Dette tiltaket kan benyttes når det er uklart hvor 

grensen går eller når man ønsker å rekonstruere 

deler av en eksisterende grense. 

Dette alternativet kan benyttes når det er enighet 

med nabo om hvor grensen faktisk går og at det 

lokalt oppleves som praktisk/hensiktsmessig å inngå 

avtale der grenseforløpet dokumenteres. Tiltak 4 kan 

altså under visse forutsetninger vurderes som 

alternativ til tiltak 5. 

Tiltaket kan omfatte grenser både på land og mot/i 

vann/vassdrag. 

5. Behov for klarlegging av eksisterende grenser. 

(Dette kan skje via oppmålingsforretning iht. MATL § 

17 eller via grensegangsak iht. JSKL § 88, men det skal 

ikke tas standpunkt til valg av metode i denne omgang.) 

Dette tiltaket kan benyttes når det er uklart hvor 

grensen går eller når man ønsker å rekonstruere 

deler av en eksist. grense. 

Tiltaket kan omfatte grenser både på land og mot/i 

vann/vassdrag. 

Ved behov for dette tiltaket skal dette normalt bare 

registreres i skjema i WebSak i første omgang.  

6. Særskilt behov for klarlegging av eksisterende 

grenser mot eller i vann/vassdrag 

(Dette kan skje via oppmålingsforretning iht. MATL § 

17 eller via grensegangsak iht. JSKL § 88, men det skal 

ikke tas standpunkt til valg av metode i denne omgang.) 

Dette tiltaket velges i spesielle tilfeller vdr. grense 

mot/i vann, der forholdet er komplekst og trenger en 

prinsipiell avklaring.  

Ved behov for dette tiltaket skal dette normalt bare 

registreres i skjema i WebSak i første omgang. 

7. Annet. Begrunnes i felt for ’Beskrivelse’ i skjema i 

WebSak. 

(MATL = Matrikkelloven, MATF = Matrikkelforskriften, JSKL = Jordskifteloven) 

Det er viktig og forstå forskjellen mellom alt. 2 og 4 i forhold til registrering/ikke registrering av avtale.  

Ved krav om registrering av referanse til avtale om eksisterende grense (alt. 4) så skal det undertegnes et eget 

avtaledokument. Kommunen registrerer ”bare” referanse til avtalen i matrikkelen mens kopi av selve avtalen 

med kartvedlegg skal arkiveres i kommunen på vanlig måte. Krav om registrering av referanse til eksist. 

grense kan også inneholde krav om registrering eller retting av eksist. grenser, men da som en del av kravet 

iht. MATL § 19. 

Ved at alle partene skriver under på krav om retting (alt. 2) så er også dette en avtale mellom partene juridisk 

sett, men denne avtalen skal ikke registreres i matrikkelen i seg selv. Avtalen mellom partene er at de er 

enige om at eksisterende grenser er feil registrert eller mangler i matrikkelen og at de krever feil og mangler 

rettet. Vi antar at alt. 2 vil være mest relevant i dette prosjektet. 

For Statskog er det selvsagt en fordel at dette er det økonomisk gunstigste alternativet. Dette er også det 

minst formelle og mest effektive alternativet å gjennomføre, men det fordrer likevel en god del arbeid for 

Statskog med kontroll og dokumentasjon som ikke må undervurderes. 

Normalt bør Statskog (sammen med parter) bare sende inn krav om retting av eksisterende grenser når man 

er enige om hvor grensene går, dvs. at man er enige om krav om retting og når alle partene har skrevet under 

på kravet. 

I tilfeller der det er uklart eller eventuelt uenighet om hvor en eksisterende går og man ønsker en mer formell 

avklaring, kan det være aktuelt å inngå en grenseavtale (alt. 4) eller gjennomføre klarlegging av eksist. 

grense (alt. 5/6). Grenseavtale er, naturlig nok, lite aktuelt dersom det er uenighet mellom partene hvor 

grensen faktisk går. Grenseavtale kan være aktuelt i tilfeller der det er behov for å rekonstruere en 

eksist.grense. Normalt bør Statskog benytte alt. 5/6 ved behov for klarlegging av eksisterende grenser. 

Hvis man mener det er behov for å benytte alt. 4 eller 5/6 på noen grenser så skal dette bare noteres i 

WebSak i første omgang. 
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4 GRUNNLAG FOR KONTROLL 

Det er etablert egen sak i WebSak for hver Grunneiendom som skal behandles/kontrolleres. Til hver sak er 

det knyttet et digitalt skjema i WebSak, dvs. at alle ”skjemadata” skal registreres direkte i WebSak for hver 

Eiendom som kontrolleres.  

Kontrollskjemaet i WebSak har følgende innhold: 

1) WebSak metadata (Saksnr, Saksbehandler etc.) 

2) Nøkkeldata om eiendommen (Mnr , Eiendommens navn i PropMan). Preutfylles. 

3) Informasjon fra matrikkelen (Bruksnavn, Etablert dato, Beregnet areal etc.). Preutfylles. 

4) Beskrivelse av eiendommens historikk, herunder kvalitet på grenser, andel av fiktive grenser, 

jordskifte etc. 

5) Beskrivelse av hvilke kilder som er benyttet ved kontroll. 

6) Beskrivelse av status i form av liste med identifikasjon og anbefalt type tiltak for hver enkelt 

grensestrekning hvor det er behov for tiltak. 

7) Oversikt over vedlegg. 

8) Felt for dato og underskrift for Eiendomsansvarlig SSF med anbefaling av gjennomføring. 

Kontrollskjema for hver grunneiendom skal arkiveres i WebSak da dette vil være viktig informasjon om 

eiendommene i framtiden. 

Hver region er ansvarlig for gjennomføring av kontroll og aktuelle tiltak for eiendommene som ligger under 

det enkelte kontor. Saksbehandler vurderer aktuelle tiltak og følger opp aktuelle saker som skal oversendes 

kommunene for retting, dvs. skaffer til veie grunnlag for retting, produserer saken og sender sakene til 

kommunen.  
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5 KILDER FOR KONTROLL OG DOKUMENTASJON 

5.1 Oversikt over aktuelle kilder for kontroll og dokumentasjon 

En av de aller viktigste kildene for kontrollen av eiendomsgrense er kunnskap om lokale forhold hos hver 

enkelt saksbehandler og hos nære kollegaer. Kontakt med andre lokalkjente, inkludert fjellstyrene, vil 

naturligvis også kunne være en viktig kilde. 

Kontroll og eventuell nødvendig dokumentasjon skal i hovedsak gjennomføres/fremskaffes ved 

arkivgransking, men kan også omfatte innmåling av grensepunkt, for eks. ved hjelp av håndholdt GPS. 

Oversikt over kilder og verktøy for kontroll og dokumentasjon: 

Kilde Verktøy/Tilgang Merknad 

Personlig/Lokal kunnskap    

Matrikkel (m/ Eiendomskart) SIM KartInnsyn  
(Prosjektverktøy basert på GISLINE fra Norkart AS) 

Inneholder komplette og 

løpende oppdaterte 

matrikkeldata, dvs. både 

”bokdata” og matrikkelkart. 

SDEK (Statskogs Digitale 

EiendomsKart) 

Tilgjengelig i SIM Kartinnsyn. Kopiert fra DEK og delvis 

oppdatert. 

Standard bakgrunnskart (N*) og 

Ortofoto 
Tilgjengelig i SIM Kartinnsyn.  

Grunnbok + Pantebok 

(Dokumenter) 

EDR Online 

 

Interne arkiver (Lokale + 

Sentralt) 

Rutiner for best.finnes her: (Intern link.) 

G:\Eiendom\ET\Prosjekt\Matrikkelprosjektet ET-  

internmappe\2.Beskrivelser_rutiner\Rutine_bestilling_ 

dokumentasjon_SIM.pptx 

 

Jordskifterettene (JSR) Direkte kontakt med aktuell JSR 

www.domstol.no/no/Enkelt-

domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-

jordskifteretter/ 

For spørsmål og bestilling av kopi 

av aktuelle saker/kart. 

 JSR’s digitale saksarkiv 

Eget menyvalg på  

www.domstol.no/no/Enkelt-

domstol/Jordskiftedomstolene   Innsyn 

Bare deler av sakene/dokumenter 

er tilgj. på digital form. 

Alle løse jordskiftekart er skannet 

og kan tilbys på disk (ca. 4 TB). 

 JSR’s kartportal 

Eget menyvalg på  

www.domstol.no/no/Enkelt-

domstol/Jordskiftedomstolene   Innsyn 

Viser bare informasjon om 

pågående saker. 

Høyfjellskommisjonen (for Sør-

Norge) 1908-1953 

Dokumenter tilgj. via 
www.Arkivportalen.no  

Involverte grenser fastsatt ved 

dom (særdomstol). 

Utmarkskommisjonen (for 

Nordland og Troms) 1985-2004 

Dokumenter tilgj. via 
www.Arkivportalen.no  

Involverte grenser fastsatt ved 

dom (særdomstol) 

Gudbrandsdalskommisjonen 

1874-1882 

 

Dok. sannsynligvis tilgj. via 
www.Arkivportalen.no 

(Uklart om hele ”rapporten” er tilgjengelig 

i ”oversatt” form.) 

Grenser ”klarlagt” og merket, 

men kommisjonen hadde ikke 

dømmende kraft. 

Måling med håndholdt GPS  Kan benyttes både for kontroll 

og for dokumentasjon av 

ny/bedre 

stedfesting/grensebeskrivelse 

ifm. krav om retting av eksist. 

grenser. 

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-jordskifteretter/
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-jordskifteretter/
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-jordskifteretter/
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene
http://www.arkivportalen.no/
http://www.arkivportalen.no/
http://www.arkivportalen.no/
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5.2 Matrikkelen (m/ eiendomskart) 

5.2.1 Kort om innhold og kvalitet på data i matrikkelen 

Eiendomsgrenser i matrikkelen har svært varierende kvalitet, spesielt for eiendommer utenfor tettbebygd 

strøk som ikke er formelt fastlagt og oppmålt via oppmålingsforretning eller i tilsvarende forretning etter 

annen eller tidligere lovgiving eller fastlagt og oppmålt via dom (via jordskifterett eller tingrett). 

Eiendomsgrenser kan også være fastlagt og oppmålt uten at denne informasjonen er registrert i matrikkelen. 

Opprinnelsen til eiendomsgrensene i matrikkelen er i grove trekk som følger: 

1. Kartlegging av grenser (via signalering og inventering) ifm. produksjon av Økonomisk kartverk 

(ØK). Denne kartleggingen gikk normalt bare til skoggrensen og den omfattet ikke vannareal (for 

grenser). Kvaliteten på grensene fra denne prosessen kan være alt fra meget god til relativt 

dårlig/usikker. Dette gjelder både for fullstendighet og nøyaktighet. 

2. Etablering av Digitalt eiendomskartverk (DEK) via digitalisering av eiendomsgrenser fra ØK, egne 

eiendomskart/-folier (for noen kommuner) og fra målebrev produsert etter Delingsloven samt etter 

Bygningslover (før Delingsloven) i de største byene og tettstedene som Oslo, Trondheim, Bergen, 

Stavanger, Bærum m. fl. 

3. Import/konvertering av DEK og GAB til matrikkelen. 

Dette har vært en lang prosess med dertil mange feilkilder. I utgangspunktet har ikke matrikkelen rettslig 

troverdighet slik som grunnboken. Matrikkelen har i utgangspunktet bare faktisk troverdighet, som igjen kan 

være god/mindre god dårlig, avhengig av blant annet grunnlaget for stedfesting av eiendomsgrensene.  

Det er store feil og mangler i matrikkelen, - både ved at store områder mangler Matrikkelnr (ca. 11% av 

landarealet), men også ved at det er en god del feil og mangler ved de eiendommer og grenser som er 

registrert. Dette er grundig dokumentert gjennom SIM-prosjektet. 

En del av Statskog sine grunneiendommer er registrert i matrikkelen basert på opplysninger fra målebrev. 

Også på disse eiendommene kan det forekomme feil. 

(Se flere detaljer om innhold og kvalitet på data i matrikkelen i folier fra samlingen på Hell 04.02.2013). 

5.2.2 Tilgang til oppdaterte matrikkeldata for gjennomføring av kontrollen 

Tilgang til oppdaterte matrikkeldata (både bok- og kartdata) er avgjørende for gjennomføring av kontrollen. I 

utgangpunktet  har Statskog tilgang til to Innsynsklienter hvor matrikkeldata inngår, henholdsvis Statskog sin 

standard Kartinnsyn (SSF Kartinnsyn) og SIM-prosjektets forvaltnings- og innsynsløsning (SIM 

Kartinnsyn). 

Nedenfor vises eks. på innsyn mot Statskog sin grunneiendom 162/1 i Melhus kommune ved hjelp av begge 

klientene, henholdsvis SSF Kartinnsyn og SIM Kartinnsyn. 
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Pr. juni 2013 er det bare SIM Kartinnsyn som har tilgang til komplette og oppdaterte matrikkeldata, dvs. 

både bok- og kartdata. Kontrollen av grunneiendommene må derfor gjøres ved hjelp av SIM Kartinnsyn. 

Matrikkeldata oppdateres en gang i døgnet (hver natt) på SIM-prosjektets matrikkelserver. Dette innebærer 

også oppdatering av all eierinformasjon, dvs. hjemmelsoverganger fra Grunnboken samt endringer i adresser 

for Eiere fra Folkeregisteret og Enhetsregisteret. Per nå er det også bare SIM Kartinnsyn som er satt opp med 

standard tegneregler for visning av teiggrenser og teiggrensepunkt dvs. at farger (unntatt svart) symboliserer 

Nøyaktighet og symbol med svart farge symboliserer type grensepunkt. (Se eks. over og tilnærmet komplette 

tegneregler for Teiggrensepunkt, Teiggrenser og rep.punkt for Eiendomsteiger nedenfor.) 
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Tegneregler for teiggrenser (eiendomsgrenser og hjelpelinjer). 

 

Tegneregler for teiggrenser (eiendomsgrenser og hjelpelinjer). 

 

Tegneregler for representasjonspunkt for eiendomsteiger samt Anleggsprojeksjonsflater over og 

under bakken. 
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5.3 SDEK (Statskog’s Digitale EiendomsKart) 

SDEK (Statskog sitt interne Digitale EiendomsKart) er et kartdatalag (database) som opprinnelig er en kopi 

av Statskog sine eiendommer fra DEK. Planen var at SDEK skulle ajourføres løpende ved endringer, men 

dette har i liten grad blitt utført i de siste 8 – 10 årene. Det er påvist til dels store avvik mellom 

eiendomsgrensene i matrikkelen og SDEK. Noen avvik kan skyldes ”endringer” som følge av konvertering 

fra GAB og DEK til matrikkelen, men noen kan skyldes endringer som følge av formelle 

saker/forretninger/dommer. 

Et hovedmål med SIM-prosjektet er å kunne benytte matrikkelen som eiendomsregister, dvs at SDEK skal 

fases ut som en del av prosjektet. En viktig del av kontrollen blir derfor å sammenholde eiendomsgrensene i 

matrikkelen med SDEK, finne årsak til avvik og eventuelt definere tiltak for å få rettet feil og mangler. 

 

Over er et eks. fra Ballangen med sammenstilling av eiendomsgrenser i matrikkelen og SDEK. (Statskog SF 

er hjemmelshaver på 1854-101/1.) Her er det store arealer som mest sannsynlig tilhører Statskog, men som 

er uten Matrikkelnr i matrikkelen. Dette gjelder først og fremst de arealene som er uten Mnr i matrikkelen, 

men som er med i SDEK, men det kan også gjelde andre arealer uten Mnr i matrikkelen. Eksemplet viser 

også arealer i matrikkelen med SSF som eier, men som ikke er med i SDEK.  

Ved kontrollen skal man, så langt det er mulig, avklare hva som er riktig og galt og beskrive aktuelle tiltak i 

hvert enkelt tilfelle. Hvis man for eks. har dokumentasjon for at de store teigene i sør- og nordøst tilhører 

Statskog, så må disse angis med referanse i kartvedlegg og med angivelse av tiltak i krav om retting som i 

praksis vil innebære at riktig Mnr registres på teigene i matrikkelen. 

Matrikkel og SDEK viser SSF som eier 

Matrikkel viser SSF som eier, ikke med i 

SDEK 

Uten Mnr i matrikkel, men med i SDEK 

Uten Mnr i matrikkel og ikke med i SDEK 
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5.4 Grunnbok og pantebok 

Grunnboken er rettighetsregister for fast eiendom og boretter og inneholder informasjon om  

Hjemmelsopplysninger, Pengeheftelser, Servitutter og Grunndata (”Forretningsdata” (tilgang/avgang) for 

eiendommen). 

Hjemmelsopplysninger og normalt også alle Grunndata finnes også oppdatert i matrikkelen. Grunndata i 

Grunnboken finnes under Forretningsdata i matrikkelen. En registrering under Grunndata i Grunnboken vil 

kunne resultere i flere Forretninger i matrikkelen, for eks. ved sammenslåing av flere Eiendommer. 

(Matrikkelen inneholder også mange Forretningstyper som ikke vil vises i Grunnboken, for eks. Feilretting 

og Annen forretning.) 

Nedenfor vises eksempel på noen Grunndata (fra Grunnboken) og Forretningsdata (fra matrikkelen) for 

Grunneiendom 162/1 i Melhus kommune. 

 

 

Ved behov for andre data fra Grunnboken enn de som framgår av matrikkelen, dvs. Heftelser og Servitutter 

og ved behov for tilgang til/kopier av tinglyste dokumenter, må Statskog i dag benytte EDR Online/Direkte 

fra Norsk Eiendomsinformasjon. Slik bruk har en differensiert kostnad pr. oppslag eller bestilling, dvs. at 

bruk/bestilling bare benyttes ved reelt behov. Ved behov for uttrekk/rapport fra Grunnboken, ut over det som 

kan hentes fra matrikkelen benyttes EDR via InfoLand. Se beskrivelse i punkt 8.1 Rutinebeskrivelse for 

EDR-bestilling (via InfoLand). 

Gjenpart av eldre dokumenter som ble tinglyst i 1950 og tidligere, oppbevares hos Statsarkivet.  Disse 

dokumentene blir digitalisert og tilgjengeliggjort på internett gjennom inngangen pantebok på Arkivverkets 

tjeneste ”Skannede tinglysningsdokumenter”. Her kan du vederlagsfritt kopiere bildet av dokumentet til din 

PC og eventuelt skrive det ut. Hvis du trenger hjelp til å finne skannede dokumenter i digitalarkivet kan du 

henvende deg til Riksarkivet på tlf. 22 02 26 00. Se nærmere beskrivelse i punkt 8.1.4 Bestilling av 

dokument. 

http://www.statkart.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-tinglyse/Hva-er-tinglyst/Kopi-av-tinglyst-dokument/#glossary-term_1099
http://www.arkivverket.no/URN:tl_read
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5.5 Statskogs egne arkiver 

Dokumentasjon som ikke finnes visa WebSak, kan finnes i ordnet arkivmateriale som er avlevert 

Riksarkivet, statsarkivene eller sendt HK for oppbevaring (eiendomsarkiv). 

Oversikt over ordnet/avlevert materiale finnes på Fossekallen/Arkivtjenesten/Arkivmateriale. (NB! Det 

finnes noe materiale som er ordnet for avlevering Sør-Norge, som enda befinner seg hos stiftelsen ASTA 

(arkivordner, adr. Riksarkivet i Oslo), se egne lister på Fossekallen.) 

Rutiner for bestilling av dokumentasjon i SIM-prosjektet er besktrevet her (intern adresse i Statskog): 

G:\Eiendom\ET\Prosjekt\Matrikkelprosjektet ET-internmappe\2. Beskrivelser_rutiner\Rutine_bestilling_dokumentasjon_SIM.pptx 

5.6 Jordskiftesaker / Jordskifterettens arkiver 

Iht. instruks for produksjon av økonomisk kartverk (ØK) skulle grenser fra eksisterende jordskiftesaker/-kart 

tas med ved etablering av eiendomsfolien for ØK. Etter utsagn fra personer som deltok i dette arbeidet er det 

nok stor variasjon i hvor stor grad dette ble fulgt opp, og det ble også benyttet ulike teknikker ved dette 

arbeidet. Dette innebærer at det vil være mangler vedr. registrering av grenser fra jordskiftedommer også fra 

tiden før produksjon av ØK. 

Jordskifterettene sender kopi av alle saker/dommer til kommunene som igjen skal føre resultat av dommene 

inn i matrikkelen (fra 2007/2008).  

I perioden med Delingsloven (1980 – 2009) skulle føring gjøres i GAB (bok-del) og i kart, - i starten i 

analogt kartverk (hovedsakelig ØK) og etter hvert i DEK (digitalt eiendomskart). Føring av jordskiftesaker/-

dommer før innføring av Matrikkelloven er til dels svært mangelfull, dvs. at man ikke uten videre kan stole 

på at matrikkelen viser korrekt/oppdatert informasjon. 

I GAB ble jordskiftesaker knyttet til eksist. eiendommer ved føring av saksnr for jordskifteretten i 

referansefeltet (i tillegg til endring av areal og koordinater for rep.punkt). Rene grensegangsaker (uten 

arealendring) ble ført med hendelse GG (GrenseGang). Informasjon om disse sakene som er ført i GAB 

og/eller i digitalt eiendomskart (DEK) er overført til matrikkelen og vil her vises som 'Konvertert 

jordskifteforretning' under Forretninger. Jordskiftesaker som er ført i matrikkelen vil vises som 

forretningstype Jordskifte (JS). Endringer som er ført i matrikkelen pga. dom via tingretten vil vises som 

forretningstype Dom og rettsforlik (DR). 

OBS: Det er bare resultat av jordskiftesaker/-dommer som er ført i matrikkelen (fra 2007/2008) hvor man vil 

kunne se informasjon om opphav/forretningstype (eks. Jordskifte (JS) på Teiggrensepunkt og Teiggrenser. 

Tinglyste dommer fra Jordskifteretten vil vises i Grunnboken under gruppen Servitutter som Utskifting eller 

Jordskifte (avhengig av når det er gjennomført og tinglyst). 

 

Eks. på notering i Grunnboken for tinglyst jordskiftesak. 

Jordskifteretten tilbyr en del av sitt arkiv på digital form, men en god del mangler fortsatt. Alle løse 

jordskiftekart, dvs. alle kart utenom de som inngår i selve rettsbøkene er nå skannet ved jordskifteretten på 

Hamar, men disse er foreløpig ikke tilgjengelig på Internet. Disse kartene kan leveres samlet i JPG og PDF 

format på en disk på 4 TB (ca. 4000 GB). Disse bør forsøkes utnyttet i prosjektet. Ansvarlig for dette 

arbeidet er Tom Christensen. 

Hvis man ikke har kopier av aktuelle saker eller finner dem via nettet må dokumenter for aktuelle 

jordskiftesaker bestilles direkte fra den enkelte jordskifterett. Oversikt over alle jordskifteretter (med 

telefonnr) finnes på http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-

jordskifteretter/. 

file://fil2/org$/Statskog/Eiendom/ET/Prosjekt/Matrikkelprosjektet%20ET-internmappe/2.%20Beskrivelser_rutiner/Rutine_bestilling_dokumentasjon_SIM.pptx
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-jordskifteretter/
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Landets-jordskifteretter/
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Utsnitt fra hjemmesiden til Jordskiftedomstolene (www.domstol.no/no/Enkelt-

domstol/Jordskiftedomstolene/ ) hvor man kan gå videre til Jordskifterettenes saksarkiv og kartportal. 

5.7 Høyfjellskommisjonen,  Utmarkskommisjonen og Gudbrandsdalskommisjonen 

Høyfjellskommisjonen for Sør-Norge (1908-1953) og Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms (1985-

2004) var dømmende kommisjoner (såkalte særdomstoler) med oppgave/mandat og ordne rettsforholdene 

mellom staten og andre i høyfjells- og andre utmarksområder. I praksis innebar dette å fastsette grensene 

mellom statens grunn og tilgrensende grunn og avsi dom i saker mellom det offentlige og de som gjorde krav 

på eiendomsrett, bruksrett eller andre rettigheter til grunnen i de områder som kommisjonene behandlet. 

Det er uklart i hvor stor grad resultatet av dommene i form av fastsatte eiendomsgrenser går fram av 

matrikkelen, dvs. om disse i sin tid ble ajourført i økonomisk kartverk som igjen er blitt digitalisert og 

overført til matrikkelen. 

Som for aktuelle jordskiftesaker kan det være aktuelt å sjekke arkivet til disse kommisjonene dersom man 

ikke har eller ikke finner aktuell/nødvendig dokumentasjon andre steder. 

Arkivene til begge kommisjonene er ved Riksarkivet og tilgjengelig via www.arkivportalen.no. 

”Gudbrandsdalskommisjonen” (1874-1882) hadde som mandat å undersøke, registrere og beskrive 

utstrekningen og beskaffenheten av Statens rettigheter til statsallmenningene i Gudbrandsdalen. 

Kommisjonen hadde ikke dømmende kraft. Ved behov skulle man søke minnelige løsninger. I tilfeller der 

minnelige løsninger ikke kunne gjennomføres, skulle kommisjonen gi forslag om løsning/forføyning til 

departementet. 

Kommisjonen sørget for at allmenningenes grenser ble tydelig merket.  Grensene ble gjerne lagt 

over lett gjenkjennelige punkt, som de høyeste fjelltoppene.  Der hvor grensen gjorde en knekk, ble 

det murt opp firkantede røyser, 2 alen (= ca 1,2 meter) i firkant ("kronrøyser").  På Toppen ble det 

satt en flat stein, med innhugget kongekrone.  Krona var vendt mot allmenningen. 

Mellom knekkpunktene ble det murt opp "mellomrøyser", disse var 1,5 alen (=ca 90 cm) i firkant.  

På toppen ble det reist en flat sten med innhugget kryss.  Krysset vendte mot allmenningen.  

Antallet mellomrøyser varierte med hvor langt det var mellom kronrøysene.  

Kommisjonen sørget også for at det ble tegnet kart over allmenningene.  Ut fra de metoder som var 

tilgjengelige, er dette meget nøyaktige kart. Kommisjonens innberetning er i gotisk skrift. Deler av 

innberetningen er omskrevet, blant annet det som gjelder for Øyer, http://oyer-

fjellstyre.org/images/stories/yerfjellet/Gudbr_dal_kom.pdf. 

5.8 Bruk av innmåling 

Kontroll og eventuell nødvendig dokumentasjon ved krav om retting skal i hovedsak 

gjennomføres/fremskaffes ved arkivgransking, men innmåling av grensepunkt, for eks. ved hjelp av 

håndholdt GPS kan være aktuelt både for kontroll og dokumentasjon.  

Behov for og nytteverdi ved bruk av innmåling må vurderes nærmere i aktuelle tilfeller. Slik innmåling kan 

selvsagt utnyttes på et senere tidspunkt, for eks. ifm. med krav om retting av eksist. grenser. 

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/
http://www.arkivportalen.no/
http://oyer-fjellstyre.org/images/stories/yerfjellet/Gudbr_dal_kom.pdf
http://oyer-fjellstyre.org/images/stories/yerfjellet/Gudbr_dal_kom.pdf
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6 GJENNOMFØRING AV KONTROLL 

6.1 Bruk av kontrollskjema i WebSak 

Eiendomsansvarlig går inn på pre-opprettet sak i WebSak.  

Det er opprettet èn sak med sakstype SIMK (Statsgrunn I Matrikkelen Kontroll) pr. grunneiendom som skal 

kontrolleres,. Det er etablert kontrollskjema for hver sak i WEbSak. All relevant informasjon vedr. 

kontrollen skal registreres i WebSak. 

6.2 Få oversikt over eiendommen 

For å sikre en best mulig kontroll av grensene skal kontrollen av en eiendom starte med å få oversikt over 

eiendommens historikk, oppmålingsstatus, kvalitet på grensepunkt/grenser – herunder forekomst av 

hjelpelinjer og teiger uten matrikkelnr i nærheten, innslag av jordskifte m.v.  

Som en del av dette arbeidet bør man alltid søke opp eiendommen i SIM Kartinnsyn og sjekke en del 

grunnleggende data om eiendommen. 

 

Aktuelle punkter/egenskaper som bør kontrolleres/inspiseres:  

”Grunndata” om Eiendommen: 

 Bruksnavn (Hvis registrert – er det korrekt? Hvis ikke registrert – bør det registreres?) 

 Beregnet areal (Framgår også av kontrollskjema i WebSak.) 

 Tinglyst (Ja/Nei) 

 Bestående (Ja/Nei OBS: Alle eiendommer som har geometri i matrikkelen og som er tinglyst vil ha 

Bestående = Ja) 

 Har fester (Ja/Nei - Hvilke Fester som finnes vises øverst i MatrikkelTreet. I denne omgang skal det 

bare noteres dersom dere mener det er feil/mangler vedr. Fester, slik at dette kan undersøkes 

nærmere (senere). 

Det kan være aktuelt å be om retting av bruksnavn dersom det er feil eller mangler.
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Forretninger/Forretningsdata: 

 

Her finnes informasjon om alle forretninger som er registrert på Eiendommen fra og med etablering. Det kan 

være aktuelt å sjekke informasjon om opprinnelse, blant annet som grunnlag for å vurdere opprinnelse og 

kvalitet på registrerte grenser.  

I eksemplet over (fra Melhus) så ligger forretningene ’Nymatrikulering av grunneiendom’ og ’Konvertert 

jordskifteforretning’ nederst fordi Forretningsdato mangler på disse i matrikkelen. For øvrig vises 

Forretninger sortert på dato med de nyeste øverst. 

Eierinformasjon: 

I utgangspunktet skal bare Statskog SF være registrert som hjemmelshaver, og normalt skal det ikke være 

registrert ’Ikke tinglyste eiere’ som i eksemplet over. Dersom det er feil eller mangler vedr. eierinformasjon 

skal dette noteres. 

Andre data: 

Det er mulig å bruke mye tid på kontroll både av informasjon om Bygninger, Adresser med mer, men det 

skal ikke fokuseres på disse data i denne omgang. Noter eventuelle viktige feil/mangler som oppdages uten 

at det brukes mye tid på dette. 

Hvilke andre kilder som kan/bør benyttes for denne delen av kontrollen må vurderes for den enkelte 

eiendom. I noen tilfeller kan det være behov for å kontrollere Grunnbok og eventuelt tinglyste dokumenter 

som må bestilles via betalingstjeneste. Dette benyttes bare når det er vurdert som et reelt behov. 

6.3 Kontroll av grenser 

Alle eiendommens grenser skal kontrolleres. Kontroll av grenser innebærer igjen kontroll av hvilke teiger 

som inngår, teigenes beliggenhet og teigenes avgrensning som igjen gir direkte grunnlag for eiendommenes 

beregnede areal. 

Kontroll og eventuell nødvendig dokumentasjon skal i hovedsak gjennomføres/fremskaffes ved 

arkivgransking, men kan også omfatte innmåling av grensepunkt, for eks. ved hjelp av håndholdt GPS. 
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Det viktigste er å ha fokus på ”grove” feil og mangler og bruk av tiltak i form av retting av slike. Hva som 

anses som ”grov” feil vil selvsagt kunne variere med eiendommenes størrelse, plassering og bruk av grunn. 

Områder med høy grunnverdi vil normalt kreve en mer detaljert kontroll enn uproduktivt areal.  

I denne sammenheng er det viktig å kjenne til at grensepunkt som er kartfestet via ØK og senere digitalisert 

er angitt med nøyaktighet (stedfestingsnøyaktighet) på 2 eller 5 m (avhengig av hvilken billedmålestokk som 

er benyttet ved kartproduksjonen). I praksis betyr dette at man i dette prosjektet, ved behov for/krav om 

retting, ikke skal ”lete” etter feil mindre enn 5 m, og ofte vil man kunne benytte en toleranse på både 10 og 

20 m. 

I noen tilfeller vil det være helt opplagt at grensene bør/må rettes, mens det kan være vanskeligere å vurdere i 

andre tilfeller. Utgangspunktet må være at dersom feilen er så stor at den vil kunne skape problemer i 

forbindelse med forvaltning/drift av eiendommen og ved ulike typer saksbehandling som vedkommer 

eiendommen, så bør man alltid be om retting av grenser.  

Slike vurderinger må baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfelle, og gjerne noe justering/kalibrering etter at 

man har fått noe erfaring. 

En del eindomsteiger vil ha kobling til flere Eiendommer/Matrikkelenheter. I tilfeller der dette ikke er et 

uregistrert Jordsameie, men en teig som inneholder flere eiendommer uten registrerte/avklarte grenser (i 

matrikkelen), skal man også for slike teiger/eiendommer ha hovedfokus på yttergrensene for hele teigen. I 

tilfeller der dokumentasjon av interne grenser er rel. klare og lett tilgjengelig, kan man gjerne også ta med 

retting av disse. Eventuelt kan dokumentasjon bare arkiveres i første omgang. 

Kontroll av grensene skal normalt alltid innebære at man skal panorere/flytte seg langs alle grenselinjer i en 

passende målestokk. Hva som er passende målestokk må vurderes i det enkelte tilfelle, men normalt bør det 

ikke være nødvendig å benytte større målestokk enn 1:2000. Ofte bør man kunne benytte målestokkene 

1:5000, 1:10000 og i noen tilfeller enda mindre. 

Under er et eks. på kontroll av grenser i Ballangen med bruk av målestokk 1:15000. De blå grensene er fra 

SDEK mens de andre er fra matrikkelen. Teigen til venstre er uten matrikkelnr, dvs. at man må sjekke og 

vurdere om den tilhører Statskog. Grensene mot sør og øst bør sjekkes litt nærmere for å vurdere avvik 

(størrelse og årsak), spesielt grensen mot sør. 
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En viktig del av kontrollen blir å vurdere om hele eller deler av teiger (land- og vann-) uten matrikkelnr inntil 

eller i nærheten, skal inngå i en av Statskog sine eiendommer. Motsatt kan det være tilfeller hvor hele eller 

deler av teiger med matrikkelnr for Statskog tilhører en av naboeiendommene. 

I noen tilfeller kan det være rel. enkelt å finne ut av grunneierforhold vedr. slike teiger, mens det kan være 

rel. komplisert i andre tilfeller. Vær oppmerksom på at det her er snakk om å definere hvem som eventuelt 

eier/har hjemmel til grunnen, dvs. at dette ikke berører eventuelle andre retter som beiteretter, fiskeretter etc. 

Til venstre og under vises eks. på vannteiger uten 

kjent eier, henholdsvis fra Melhus og Ibestad.  

I eksemplet fra Ibestad (under) er det (kanskje!) 

relativt opplagt hvem som har hjemmel i vannet og 

hvor grensene skal gå (bortsett fra i øst), mens det 

(kanskje) ikke er like opplagt i eksemplet fra Melhus 

(til venstre). 

Normalt vil en, noen eller alle som grenser til et vann 

som dette ha eiendomsrett (hjemmel) til hele eller 

deler av vannet. Dersom ingen har slik definert/kjent 

rett så vil de som grenser til slike vann normalt ha 

eiendomsrett utover i vannet tilsvarende som i sjø. 

Dette er det bestemmelser om i Vassdragsloven. 

For landteiger uten kjent eier er det normalt lettere å 

vurdere eierforhold, og normalt vil man kunne 

definere retting av grenser også i forhold til disse. 

For vannteiger uten kjent eier kan det, som beskrevet 

foran, være mer usikkerhet knyttet til eierforhold. 

Der man er sikker bør man be om retting også i 

forhold til vannteiger, men generelt gjelder at man 

ikke ber om retting (i første omgang) der man er 

usikker, men noterer nødvendig informasjon om 

eiendommer og teiger som bør/må kontrolleres 

nærmere. 

 

162/1 

162/6 

162/13 

162/3 



 

SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_Versjon 1.33_21.01.2014  Side 35 av 41  

7 GJENNOMFØRING AV TILTAK 

7.1 Prioritering 

Alle behov for tiltak skal framgå av kontrollskjema med registrerte avvik med aktuelle vedlegg, for eks. i 

form av papirkopier av kart med eiendomsgrensene inntegnet, - både slik de er registrert i matrikkelen og 

med inntegning av riktig grenseforløp for eksisterende grenser. 

Det antas at det vil være behov for tiltak både i form av krav om retting og klarlegging av eksisterende 

grenser, men at hovedtyngden av tiltak vil gjelde krav om retting iht. MATL § 26. 

Saker med krav om retting kan være i minst to kategorier – sikker og usikker. Det er bare tilfeller hvor man 

er sikker som skal oversendes kommunen. Tilfeller hvor man er usikker på eiendomsforholdene må man 

eventuelt jobbe mer med senere, alternativt foreslå behov for klarlegging. 

Saker med behov for krav om retting, og hvor man er sikre på kravet, kan med fordel gjennomføres 

fortløpende. (Det skal da opprettes en sak av Sakstype SIMA per registrert avvik. Aktuelle maler gjøres 

tilgjengelig på denne sakstypen i WebSak.) 

For eiendommer med mye retting kan saken gjerne oversendes kommunen en for en, men for eiendommer 

med mindre retting/omfang kan man gjerne sende flere/alle sakene samlet. 

Behov for andre tiltak enn retting skal bare noteres på saken i WebSak i første omgang. 

7.2 Krav til dokumentasjon 

Krav til dokumentasjon beskrives bare for krav om retting (tiltak type 2) og for grenseavtale (tiltak type 3) 

siden behov for tiltak av type 4 bare skal noteres i første omgang. 

Tiltak type 2: Krav om retting av eksisterende eiendomsgrenser iht. MATL § 26. 

1) Dokumentasjon for at krav om retting gjelder for en eksisterende grense, dvs. at det må 

dokumenteres at man ved rettingen ikke etablerer nye grenser eller endrer/flytter eksisterende 

grenser. 

2) Dokumentasjon/beskrivelse for ny/bedre stedfesting av grensen og for grenser som mangler i 

matrikkelen. 

3) Underskrift på hvert krav fra alle berørte parter. 

Siden dette tiltaket er lite benyttet er det litt uklart hvor omfattende dokumentasjon som kreves for å vise at 

kravet gjelder for en eksisterende grense. Vi antar at dersom man kan legge fram opprinnelige/riktige grenser 

i form av gamle sakspapirer, kart, jordskiftesaker etc., så vil det være tilstrekkelig. Det bør selvsagt veie 

tungt at alle parter skriver under på krav om retting. 

Siden dette tiltaket er lite benyttet er det litt uklart hvor omfattende dokumentasjon som kreves for å vise at 

kravet gjelder for en eksisterende grense. Vi antar at dersom man kan legge fram opprinnelige/riktige grenser 

i form av gamle sakspapirer, kart, jordskiftesaker etc., så vil det være tilstrekkelig.  Dette vil ofte være 

dokumentert indirekte via dokumentasjon/beskrivelse av riktige/bedre grenser. 

For beskrivelse/dokumentasjon av ny/bedre stedfesting av grenser som kreves registrert eller rettet, bør det 

normalt benyttes tilgjengelig informasjon i arkiver fra skylddelinger, grensekommisjoner, jordskifte, dom via 

tingrett, avtaler etc.. Alle tilgjengelige teknikker kan imidlertid benyttes til dette, og innmåling med 

håndholdt GPS kan være aktuell i en del tilfeller. Det finnes allerede en del målinger med håndholdt GPS, 

blant annet i Beiarn/Salten området, som kan utnyttes der det er aktuelt. 

OBS: Uavhengig av metode for dokumentasjon av bedre stedfesting ifm. krav om retting, så er dette ikke en 

formell oppmåling. 

Underskrift fra alle parter for hvert krav er viktig for å få rask saksbehandling i kommune og for å unngå 

krav om gebyr. 

Krav om retting utarbeides etter en fast mal hvor det i tittelen må være tydelig angitt hva saken gjelder. Det 

vil bli utarbeidet detaljert eksempel på dokument med vedlegg for krav om retting. 
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Tiltak type 3: Krav om registrering av referanse til avtale om eksist. grense iht. MATL § 19 og MATF § 44. 

1) Dokumentasjon for at avtalen gjelder for en eksisterende grense, dvs. at det må dokumenteres at man 

gjennom avtalen ikke etablerer nye grenser eller endrer/flytter eksisterende grenser. 

2) Kopi av avtalen. 

3) Dokumentasjon/beskrivelse for ny/bedre stedfesting av grensen og for grenser som mangler i 

matrikkelen dersom det er behov for retting. 

Grenseavtale kan benyttes i flere sammenhenger, for eks. når et eller flere grensepunkt er blitt borte og man 

ønsker å rekonstruere grensen. Det vil kunne variere om det er behov for å kreve retting av grensen(e) i 

matrikkelen sammen med krav om registrering av avtale. Dersom det kreves retting sammen med krav om 

reg. av referanse til avtale så vil all føring i matrikkelen skje iht. MATL § 19 og MATF § 44. 

7.3 Dokumentasjon/beskrivelse av stedfesting av riktig grenser 

Stedfesting av grenser som mangler eller er feil kan dokumenteres på flere måter: 

1) Grenser framgår av eksisterende kart, jordskiftekart og lignende. 

2) Grenser tegnes/digitaliseres på papir/plott eller på skjerm (med utskrift til papir eller pdf). 

3) Grenser måles med håndholdt GPS. 

4) Grenser beskrives verbalt. 

For en stor eiendom med mange og lange grenser vil det være ofte være behov for å benytte flere av 

metodene for samme eiendom. Verbal beskrivelse kan være aktuelt å benytte alene, men også som 

supplering til de andre metodene.  

Når matrikkelfører skal rette grenser, dvs. slette eksisterende og registrere nye kan man, uavhengig av klient 

(GISLINE, WinMap eller Kartverkets klient) benytte ulike kartdata som bakgrunn, for eks. standard FKB 

kartdata, ortofoto m. fl. Det kan også være aktuelt å digitalisere fra mottatte papirkart, enten på 

digitaliseringsbord eller helst ved at papirkart skannes og georefereres slik at det kan benyttes som bakgrunn 

på skjerm. 

Alle grenser som kreves rettet skal være avmerket på kart og eventuelt med nødvendig beskrivelse. Kartet 

bør vise grensene slik de er registrert i matrikkelen og slik de ønskes rettet eller komplettert. Det enkelte 

tiltak identifiseres med referanser i form av nr i kontrollskjema og på kartvedlegg. Ved innmåling av 

grensepunkter kan det også være aktuelt med referanser til disse. 

De fleste av grunneiendommer er store (gjennomsnitt på ca. 30 000 mål). Det vil derfor normalt være behov 

for flere kartvedlegg i ulike målestokker. Ett eller flere kart kan benyttes for å gi oversikt over hele eller 

deler av eiendommen, mens det normalt bør lages egne kartvedlegg i større målestokk for å beskrive 

stedfesting av det enkelte tiltak. 

Stedfesting av grenser som mangler eller som skal rettes kan enten digitaliseres/registreres på et eget kartlag 

i prosjektserveren og så tegnes ut eller tegnes/avmerkes direkte på eksisterende kart eller plott. 

7.4 Bruk av innmåling med håndholdt GPS 

7.4.1 Generelt 

Som beskrevet foran skal dokumentasjon av stedfesting av grenser som kreves registrert eller rettet primært 

skje gjennom arkivgransking kombinert med lokal kunnskap. Bruk av SIM Kartinnsyn med ulike 

kombinasjoner av kartlag vil være viktig i dette arbeidet. 

Måling av eksisterende grenser med håndholdt GPS har vært benyttet tidligere i Statskog, for eks. i Beiarn og 

Salten i Nordland. Denne metoden er også aktuell å benytte i dette prosjektet, spesielt i tilfeller hvor man er 

usikker på grensene. 

Ved behov kan det være aktuelt å utarbeide en egen veileder for bruk av håndholdt GPS med fokus på 

måling, tømming, transformasjon, lagring og dokumentasjon. 
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7.4.2 Utstyr og programvare 

Det er en rekke typer håndholdt GPS som kan benyttes, inkludert en del mobiltelefoner. Fordelene med 

spesialiserte GPS-mottakere, er at de er mer robust og tåler fuktighet/regn og har stor batterikapasitet. En del 

av de dyreste typene (4-5000 kr eks. mva), for eks. Garmin Montana 600/650, har også skjerm som kan 

benyttes uten problemer i sollys.  

Det er tilgjengelig en god del programvare for tømming, bearbeiding og beregning inkludert transformasjon 

av GPS-målinger, og det følger normalt med en del programvare med GPS-mottakerne. 

Dersom resultatene av GPS-målingene skal lagres på prosjektserveren for GISLINE så kan man med fordel 

benytte GISLINE KOF-Edit for å lese/overføre, kode/bearbeide, beregne og transformere GPS-målingene. 

7.4.3 Måling, koding, beregning, lagring og dokumentasjon 

I felt kan man kode målingene bare som punkt eller som sammenhengende linjer. (Mulighetene varierer med 

type utstyr.) Det er viktig at man får lagret eller skrevet ned informasjon om punktnr og punktype for hvert 

punkt som måles. 

Dersom linjer ikke er kodet i felt kan dette kodes i ulik type programvare på kontoret, for eks. i GISLINE, 

enten i KOF-Edit før beregning eller interaktivt på skjermen etter beregning. 

Ved levering av ferdig beregnede koordinater til kommunen (som punkt eller linjer) bør data leveres i riktig 

koordinatsystem slik at kommunen kan benytte data direkte ved matrikkelføringen. Koordinatene skal være i 

Koordinatsystem 22 (UTM-32) (Sør-Norge tom. Nord-Trøndelag) eller 23 (UTM-33) (Nord-Norge). 

Transformasjon fra geografiske kooordinater til UTM gjøres normalt som en del av beregningen. 

7.4.4 Nøyaktighet – Hvilken status har grenser målt med håndholdt GPS? 

Måling av eksisterende eiendomsgrenser med håndholdt GPS er bare en av flere metoder for å fremskaffe 

mer korrekte eiendomsgrenser. Selv om man benytter teknisk måleutstyr som håndholdt GPS eller eventuelt 

mer avansert måleutstyr, så er dette ingen formell oppmåling som ved en oppmålingsforretning eller 

grensegang via jordskifteretten og forretningstypen i matrikkelen vil normalt være Annen forretning ved 

registrering av slike rettinger.  

Absolutt nøyaktighet ved bruk av håndholdt GPS vil normalt ligge mellom 1-5 meter og ofte mellom 1-2 

meter ved god satelittdekning. Dette tilsvarer nøyaktigheten som er angitt på teiggrensepunkt som er 

digitalisert fra eiendomsgrenser fra økonomisk kartverk. Avhengig av billedmålestokk ved kartleggingen er 

nøyaktigheten på grensepunkter fra ØK angitt med 200 cm og 500 cm. 

7.4.5 Samarbeid med nabo(er) 

Alle naboer bør varsles om arbeidet og gis anledning til å være med ved slik innmåling, og normalt er det en 

fordel at alle parter/eiere av naboeiendommer deltar ved måling som dette. Samtidig er måling med 

håndholdt GPS bare en av flere metoder på å fremskaffe bedre/mer sikre grenser slik at fysisk deltakelse fra 

naboer ved måling ikke er absolutt nødvendig.  

Kartutsnitt fra Salten som viser målinger av 

grenser/grensepunkt med håndholdt GPS. 

Her mangler linjer mellom punktene. Grenser 

kan kodes direkte i data i noen programsystemer 

eller kan tegnes manuelt på eget manus. 

Manus til kommunen kan være i form av plott 

hvor grensene er påtegnet og/eller som ferdige 

beregnede koordinater (som punkt og linjer) i 

Euref koordinatsystem. 
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I og med alle parter normalt skal skrive under på krav om retting før det sendes til kommunen, så vil jo også 

alle parter få sett resultatet av målingene før de skriver under. Det vil derfor normalt være nødvendig at 

eiendommen tegnes ut på papir med passe bakgrunnskart med eksisterende og nye grenser angitt. 

Kommunen er også pålagt å varsle partene etter at retting er utført i matrikkelen. 
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8 APPENDIKS 

8.1 Rutinebeskrivelse for EDR-bestilling (via InfoLand)  

8.1.1 Innledning- om matrikkel og grunnbok 

Infoland er en formidlingskanal som tilbyr innsyn i matrikkelen via Norges Eiendommer og innsyn i 

grunnboka via EDR direkte. Merk at matrikkelen er et register og kart som viser faktiske forhold ved 

eiendommen (eiendomsregister) og at grunnboka viser de rettslige forhold, juridiske rettigheter og plikter 

knyttet til eiendommen (rettighetsregister). 

8.1.2 Bestilling av grunnboksutskrift 

Logg på i Infoland og velg EDR direkte i valget nederst til venstre, om du ønsker opplysninger fra grunnbok. 

For opplysninger om hjemmelshaver osv. så velges det i Infoland på vanlig vis.  

Skriv GID inn i fanen Eiendom, og trykk [Vis produkter], se illustrasjon.  

 

 

Da får du opp en produktliste med tilgjengelige produkter du kan bestille på denne eiendommen. Merk også 

at det ligger ulike faner i bildet. Det du skal gå på er elektronisk grunnboksutskrift. Du har også mulighet til 

å bestille bekreftet grunnboksutskrift, men dette er som oftest ikke nødvendig. Den kommer da evt. per post i 

stedet for elektronisk tilgjengelig i Infoland. Om du trenger kopi av gammel grunnbok, finnes denne også 

tilgjengelig i valget her. 

Trykk på handlekurven bak Elektronisk grunnboks utskrift, så er denne bestilt. Om du skal bestille flere 

grunnboksutskrifter samtidig, går du opp igjen i Søk Eiendom bildet, og taster inn ny GID og [Vis 

produkter].  

Når du har bestilt de produktene som ønskes, så trykk på Handlekurven til venstre i Min profil. 
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Du får da opp oversikt over bestilte 

dokumenter, kontroller om dette er korrekt 

og trykk [Bekreft ordre]. Dersom du har 

bestilt en feil, har du mulighet til å korrigere 

dette ved å slette aktuelle grunnboksutskrift i 

handlekurven.  

 

 

Når grunnboksutskriften er ferdig ekspedert, havner den i kurven 'Ferdige ordrer' til venstre i bildet under 

Min profil. Gå inn her, trykk på GID på bestilt dokument. Du kommer da inn i et nytt bilde, hvor du klikker 

på linken under resultat. Du får da spørsmål om du vil åpne eller lagre. Du har mulighet til å åpne filen som 

PDF, skrive ut. evt. å laste den ned på G.  

I SIM ved gjennomgang av grunneiendommer, er det greit å legge dokumentasjonen som et vedlegg i SIM-K 

saken i WebSak. Fila navnes slik – eks: 543/94/1 – utskrift fra grunnbok el. kopi av tinglyst dokument.  

8.1.3 Bestilling av gammel grunnbok 

Gammel grunnbok er tilgjengelig i egen fane Gammel Grunnbok. Denne kan lastes opp direkte for utskrift. 

Dette er ofte nyttig i fht. at gammel grunnbok henviser til panteboken med sidetall, hvor du kan finne aktuelt 

dokument. Dette for videre arbeid i gjenfinning i digitalarkivet. Merk at dette gjelder for dokumenter tgl. før 

1950. Dokumenter tgl. etter 1950 må bestilles via EDR-direkte, under fanen Dokument. Se under. Det må 

også merkes at gammel grunnbok ikke er oppdatert i fht. slettede heftelser osv. 

8.1.4 Bestilling av dokument 

 

Når grunnboksutskriften er tilgjengelig, vil du få opp de ulike tinglyste hendelser på eiendommen. Her vil 

tinglystdato og dokumentnummer være tilgjengelig.  
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Dersom du ønsker å bestille et tinglyst dokument, må du inn på forsiden i Infoland, under fanen Dokument i 

stedet for Eiendom som ble brukt ved bestilling av grunnboksutskrift.  

Her taster du inn kommune, år for når dokumentet ble tinglyst samt dokumentnummer (tidl. 

dagboknummer). Dette vil da komme opp i eget bilde, og her må du bestille dokumentet for å få dette 

tilsendt per post, dette kommer ikke elektronisk.  

I enkelte tilfeller (oftest ved bestilling av dokumenter som omfatter elektriske kraftlinjer), får du beskjed om 

at dokumentet ikke kan bestilles via EDR og at Kartverket må kontaktes. Her må dokumentet bestilles på 

eget skjema og sendes til Statens Kartverk.  

Link til skjema finnes her:  http://www.statkart.no/Eiendom-og-areal/Tinglysing-av-eiendom/Hvordan-

tinglyse/Hva-er-tinglyst/Kopi-av-tinglyst-dokument/ 

Du velger da Fast eiendom, og bestilling av tinglyst dokument.  

Bestillingsskjema må sendes per fax på fax nummer 32 11 88 01, eller som et scannet vedlegg i epost til 

tinglysning@kartverket.no evt. per post til Kartverket Tinglysning, 3507 Hønefoss.  

Dette gjelder for dokumenter tinglyst etter 1950. 

8.1.5 Dokumenter tinglyst før 1950 

Gjenpart av eldre dokumenter som ble tinglyst i 1950 og tidligere, oppbevares hos Statsarkivet.  Disse 

dokumentene blir digitalisert og tilgjengeliggjort på internett gjennom inngangen pantebok på Arkivverkets 

tjeneste ”Skannede tinglysningsdokumenter”. Her kan du vederlagsfritt kopiere bildet av dokumentet til din 

PC og eventuelt skrive det ut. Hvis du trenger hjelp til å finne skannede dokumenter i digitalarkivet kan du 

henvende deg til Riksarkivet på tlf. 22 02 26 00. 

For å lete i pantebok etter et tinglyst dokument, er det greit å sjekke gammel grunnbok (bestilt via EDR), for 

å få dagboknummer, tinglystdato, panteboknummer og eventuelt sidetall. Du finner ofte også stedsnavn i 

gammel grunnbok, til hjelp for å finne frem til riktig dokument i aktuell pantebok.  

Veiledning for søk i pantebok, finnes inne på arkivverket sin hjemmeside her: Veiledning 

 

HUSK:  Alle oppslag i EDR-direkte koster. Husk at vi kan søke gratis i Norges Eiendommer på mange 

ting, så pass på å veksle mellom disse slik at du er inne i korrekt bilde.  

Kostnader ved uttak fra grunnboka blir henført til SIM-prosjektet, og synliggjort per saksbehandler ved 

fakturering. 
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