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0. 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, 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.  

 

1. Hjemmelsgrunnlag 

Regler om hva som skal matrikuleres og hva som kan/ikke kan matrikuleres som egne 

matrikkelenheter, finner en i matrikkelloven § 12 og forskriften § 30. I tillegg finner en 

bestemmelsen i ML § 13 om tidligere etablerte festegrunner og grunneiendommer, som er en 

meget relevant bestemmelse i forhold til SIM-prosjektet (Statsgrunn i matrikkelen). 

Matrikkelloven § 12. Særskilt om matrikkelføring av festegrunn  

       Matrikulering skal gjennomførast før del av grunneigedom eller jordsameige blir festa 

bort, dersom festet kan gjelde i meir enn 10 år.  

       Tilsvarande gjeld ved forlenging for meir enn 10 år av festerett til umatrikulert 

festegrunn, og for festegrunn som skal nyttast som tilleggsareal til matrikkeleining.  

       Festerett som gjeld for ei tid av 10 år eller kortare, kan ikkje matrikulerast.  

       Oppmålingsforretning som endrar grensene for festerett, kan berre matrikkelførast når 

det ligg føre samtykke frå festaren. 

 

Matrikkelforskr. § 30. Unntak fra kravet om matrikulering av grunn som kan festes bort  

(1) Dokument om forpakting eller annen leie av grunn som ikke er bebygd eller skal 

bebygges, kan tinglyses uten at grunnen blir matrikulert som egen matrikkelenhet, når 

forholdet ikke gir rett til eksklusiv bruk av et bestemt areal og ikke er i strid med jordlova 

§ 12 om deling av eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord- eller skogbruk.  
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(2) Det samme gjelder tilsvarende avtale for grunn som skal bebygges, når  

a) arealet er mindre enn 8 m2, eller  

 

b) avtalegrunnlaget ikke er til hinder for at anlegget eller tiltaket kan flyttes til annet sted på 

matrikkelenheten, og slik flytting kan skje uten ulempe for fester, bortfester eller panthaver.  

(3) Første ledd gjelder tilsvarende for avtale om anlegg av ledninger over eller under 

bakken.  

(4) Tinglysingsmyndigheten kan likevel bestemme at festeforhold etter første til tredje 

ledd ikke kan tinglyses før grunnen er matrikulert som egen matrikkelenhet. 

 

2. Matrikulering – nye festegrunner og grunneiendommer 

Før del av grunneiendom eller jordsameie kan festes bort for mer enn 10 år, skal arealet være 

matrikkelført som egen matrikkelenhet, enten som festegrunn, jf. matrikkelloven § 12 første og 

andre ledd, eller ved at arealet skilles ut som egen grunneiendom. Dette gjelder i utgangspunktet 

alle typer feste- og leieforhold som gir rett til eksklusiv bruk av arealet. Med «festerett» etter 

matrikkellova sikter man således til et feste- eller leiebegrep som favner mer enn den type 

festeforhold som reguleres av tomtefesteloven.  

Med festegrunn menes også punktfeste, jf. Ot. prp. nr. 70 (2004-2005) kap. 18.4.6 s. 113. 

Matrikulering som punktfeste, kan være hensiktsmessig for enkeltstående mindre konstruksjoner 

hvor leieforholdet bare gjelder det bebygde arealet. En foreløpig avklaring sier at punktfestet kan 

bestå av ett bygg pluss et anneks på inntil 15 m2 som ikke utgjør en selvstendig boenhet. Det vil 

si at boder, utedoer og lignende kan oppføres på festet. Er det behov for definering av et areal 

som skal være disponibelt – eksklusivt – for fester, er ikke punktfesteinstituttet hensiktsmessig. 

En må her benytte arealfeste for å etablere ønsket rettstilstand, da punktfeste pr definisjon ikke 

har noe areal. 

Grunn som festes eller leies ut for 10 år eller kortere, skal ikke matrikuleres, jf. matrikkellova § 

12 tredje ledd.  

Også enkelte leie- eller festeforhold som varer lenger enn 10 år, kan unntas fra kravet om 

matrikulering. Utgangspunktet er at alle anlegg og tiltak av varig karakter skal registreres og 

kartfestes. Unntaksbestemmelsene i første til tredje ledd er ment å gjelde anlegg og tiltak hvor 

verken offentlige eller private hensyn tilsier behov for registrering. Anlegget eller tiltaket må 

enten være mindre enn 8 m
2
 bebygd areal, eller så må det uten ulempe for fester eller bortfester 

kunne flyttes til annet sted på tjenende matrikkelenhet. Et vesentlig moment i 

ulempebetraktningen vil være om en eventuell flytting av anlegget reduserer panteverdien til 

tjenende eiendom eller er til ulempe for bruken av denne. Flytting må ikke utløse behov for større 

anleggsarbeider. Anlegg av ledninger over eller under bakken, som ikke innebærer eksklusiv 

bruk av grunnen, er også unntatt fra kravet om matrikulering. Innebærer anlegget imidlertid en 

eksklusiv bruk av grunnen, kan matrikulering vurderes.  

Forskriften § 30 fjerde ledd presiserer at tinglysingsmyndigheten på selvstendig grunnlag kan 

kreve at det blir ordnet med matrikulering av grunnen før et leieforhold blir tinglyst, bl.a. for å 

kunne ordne prioritet mellom kreditorer eller for å bringe klarhet i en heftelse. Innsigelser mot 

tinglysingsmyndighetens vedtak må løses etter klagereglene i tinglysingsloven. 
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3. Matrikulering – eksisterende festegrunner og grunneiendommer 

ML § 13 omhandler matrikulering av umatrikulert grunneiendom og umatrikulert festegrunn og 

lyder:  

      ”Lovleg oppretta umatrikulert grunneigedom og umatrikulert festegrunn, kan matrikulerast 

når eigedoms- eller festeretten kan dokumenterast gjennom avtale eller anna rettsgrunnlag.” 

Bestemmelsen åpner for matrikulering av allerede etablerte festegrunner og grunneiendommer. § 

13 setter opp særskilte vilkår for å kunne føre slik umatrikulert grunneiendom eller umatrikulert 

festegrunn inn i matrikkelen med eige matrikkelnummer, men på en forenklet måte.  

Kravet om at eiendoms- eller festeretten blir dokumentert, skal blant annet hindre at bruksretter, 

som ikke faller inn under definisjonen av festegrunn i § 5, blir matrikulert. Rettskraftig avgjørelse 

ved domstolene vil normalt kunne godtas som dokumentasjon. Dersom vedkommende grunneier 

eller rettshaver ikke kan dokumentere at det ligg føre en «gammel» rett, må det søkesom å 

opprette ny enhet etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Med lovlig opprettet er ment at 

opprettingen ikke er i strid med bestemmelser som gjaldt på det tidspunktet da vedkommende 

enhet faktisk ble opprettet.  

Når det gjelder matrikulering av festegrunn må grunneier eller fester dokumentere retten sin ved 

tinglyst hefte på vedkommende grunneiendom, skriftlig avtale med grunneier inngått på 

opprettingstidspunktet, kvitteringer for betalt festeavgift eller lignende. Ved matrikulering av 

festegrunn gjelder vilkåret i § 10 andre ledd: ”Ny matrikkeleining kan berre opprettast når det er 

klart kva for matrikkeleining eller matrikkeleiningar den nye eininga blir utskilt frå eller oppretta 

på.” 

Bestemmelsen gjelder også når stat, fylke eller kommune med hjemmel i § 9 bokstav i har krevd 

registreringen av den umatrikulerte grunnen, for eksempel i forbindelse med ei gjennomgående 

registrering av umatrikulert veggrunn. Kommunen kan òg ha behov for å få matrikulert alle 

fritidshus som er oppførte på grunnlag av festekontrakt med grunneieren, bl.a. for innkreving av 

kommunale avgifter. Kommunen må da se til at det ikke dreier seg om festegrunn som tidligere 

er matrikulert.  

Særskilte spørsmål oppstår gjerne i forbindelse med slalåmbakker, fotballbaner, lysløyper og 

andre idrettsanlegg. Når det gjelder slalåmbakker, er det avklart at hele arealet som er nødvendig 

for drifter skal matrikuleres, altså ikke bare området rundt varmebu og billettkiosken. Dette av 

hensyn til panthavers interesser spesielt. Hva gjelder fotballbaner, må en også anse disse som 

bebygd i matrikkellovens forstand. Matrikuleringsplikt inntrer dermed. Dette ut fra begrunnelsen 

om at banen i seg selv – selve anleggelsen – er av en slik verdi og omfang at det er å anse som 

”bebygd”. Det vil dessuten være vanskelig å flytte anlegget på hensiktsmessig måte. Tilsvarende 

vurderinger kan være relevant for skytebaner og andre arealkrevende leieformål med varierende 

grad av bebyggelse. 

Rettigheter som er bruksrettigheter og som etter sin art ikke utløser behov for særskilt 

matrikulering, verken kan eller skal matrikuleres. Pr i dag inneholder ikke matrikkelen servitutter, 

men bare rettigheter som kommer inn under definisjonen til en egen matrikkelenhet, jf lov og 

forskrift. 

http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=9747
http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=16123
http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=16122
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4. Tinglysingen kan kreve matrikulering 

Til sist nevnes at tinglysingen kan kreve at arealer som festes bort/leies bort og ellers ikke utløser 

matrikuleringsplikt, blir matrikulert av hensyn til grunnbokens troverdighet. 

 

Når det gjelder oppmålingsplikt, har Kartverket Tinglysing følgende retningslinjer: 

Problemstilling 

Hvor langt går vår kontrollplikt vedrørende avtaler om bruksrett, leie osv. i forhold til 

kravet om oppmåling etter matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriften § 30? 

Vår kontrollplikt følger av tinglysingsloven § 12 a. 

Det følger av denne bestemmelsen at når det etter matrikkellova skal utføres 

oppmålingsforretning kan dokument som gir grunnbokshjemmel til matrikkelenhet ikke tinglyses 

uten at matrikkelenheten senest samtidig blir opprettet i grunnboken.  

Det fremkommer av matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriftens § 30, når det skal avholdes 

oppmålingsforretning i forhold til festegrunn.  

Utgangspunktet er at alle anlegg og tiltak av varig karakter skal registreres og kartfestes, så lenge 

festeretten er for mer enn 10 år. Unntaksbestemmelsene i matrikkelforskriftens § 30 første til 

tredje ledd er ment å gjelde anlegg og tiltak hvor verken offentlige eller private hensyn tilsier 

behov for registrering. Anlegget eller tiltaket må enten være mindre enn 8 m2 bebygd areal, eller 

så må det uten ulempe for fester eller bortfester kunne flyttes til annet sted på tjenende 

matrikkelenhet. Et vesentlig moment i ulempebetraktningen vil være om en eventuell flytting av 

anlegget reduserer panteverdien til tjenende eiendom eller er til ulempe for bruken av denne. 

Flytting må ikke utløse behov for større anleggsarbeider. Anlegg av ledninger over eller under 

bakken som ikke innebærer eksklusiv bruk av grunnen, er også unntatt fra kravet om 

matrikulering.  

Elektrisitets-, tele-, vann- og avløpsledninger vil som regel ikke innebære eksklusiv bruk av 

grunnen, men det kan finnes unntak.  

Dokument som gir rett til eksklusiv bruk til deler av en bygning faller utenfor matrikkelloven, her 

vil eventuelt seksjoneringsloven bestemmelser komme til anvendelse.  

Når det gjelder eksklusiv bruksrett til eksempel brygge eller parkeringsplass, så stilles det ikke 

krav om at hver enkel plass skal ha sin egen matrikkelbenevnelse, hvis brygga har sin egen 

matrikkelbenevnelse. Men hvis tilfellet er så omfattende at det i realiteten innebærer en 

avhending, så kan det utløse krav oppmåling se Hålogaland lagmannsretts avgjørelse av 4. 

desember 2006 (LH-2006-164893).  

Hvis det ikke fremkommer klart av dokumentet at det faller innenfor oppmålingsplikten, så har 

ikke vi noen nærmere undersøkelsesplikt. 
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Men grunnboken må være tilstrekkelig klar, og festeren må få tilstrekkelig vern for sine 

rettigheter. 

Ved tvilstilfeller kan lokal matrikkelmyndighet, kommunene forespørres. 

Her følger en oversikt over hvilke forhold som kan medføre oppmålingsplikt, men dette er svært 

skjønnsmessig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Tabellen er ikke uttømmende, andre forhold 

kan også medføre oppmålingsplikt. Hele kapitlet er utarbeidet i samarbeid med 

matrikkelavdelingen, Statens kartverk.  

Tema Oppmåling 
etter 
delingsloven 

Oppmåling 
etter 
matrikkelloven 

Merknader 

Alpinanlegg Nei Ja Vi er av den oppfatning at bruken er eksklusiv, og dermed 
omfattet av oppmålingsplikten. Ikke punktfeste, hele arealet 
må måles opp. 
   

Ballbinge Ja Ja Vil i mange tilfeller kunne tas som punktfeste. 
  

Brønnrett Nei Som regel ikke Det kan tenkes noen brønnretter som utløser 
oppmålingsplikt. Dette gjelder brønnretter som medfører et 
anlegg som er større enn 8 m2. Vil i mange tilfeller kunne 
tas som punktfeste. 
   

Forpaktingsavtale/ 
jordleie 
  

Nei Nei   

Golfbane 
  

Nei Ja   

Kunstgressbane 
  

Ja Ja   

Lysløype Nei Noen ganger Hvis det er eks kunstsnøanlegg. 
Skistadion med teknisk anlegg vil alltid medføre oppmåling. 
  

Motorcrossbane 
  

  Ja   

Naustrett Nei Ja, se merknad Naust som er 8 m2 eller større utløser oppmålingsplikt. 
  

Parkeringsrett Som regel 
ikke 

Som regel ikke Unntak se Hålogalandsdommen, LH-2006-164893. 
  

Skytebane Ja Ja Hvis mye teknisk anlegg, bygg, som gjør det vanskelig å 
flytte bruken. 
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Steinuttak 
  

Ja Ja   

Travbane 
  

Ja Ja   

Tennisbane 
  

? Ja   

Trafo-stasjon Nei Se merknad Trafostasjoner 8 m2 eller større utløser matrikuleringsplikt. 
Vil i mange tilfeller kunne tas som punktfeste. 
  

Vindmølle Ja Ja Se LH-2004-56058. 
  

 

5. Oppsummering 

Oppsummert kan en si at loven og forskriften oppstiller relativt klare skranker for hva som skal 

og hva som ikke kan matrikuleres. I tilfeller der det synes noe uklart, må matrikkelførende 

myndighet foreta en konkret vurdering ut fra momenter nevnt i dette notatet, samt at praksisen på 

området stadig utvider seg. Spørsmål kan derfor stille fra kommunene til Statens kartverks 

brukerstøtteapparat i uklare enkeltsaker. 


