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Innledning
Artikkelen tar for seg oppmålingsforretning
etter «Lov om eigedomsregistrering» (ma-
trikkelloven). Det er matrikkellovens kapit-
tel 7, og da spesielt § 33 som tar for seg opp-
målingsforretningen. I første ledd heter det:

Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje
og beskrive grenser og rettar i tråd med par-
tane sine påstandar og framlagde dokument,
og elles bringe fram opplysningar og doku-
mentasjon som er nødvendig for matrikkelfø-
ring og eventuelt tinglysing. Den som utfører
oppmålingsforretninga, skal ta vare på alle
partar sine interesser og utføre forretninga i
samsvar med god landmålarskikk.

Dette er hovedessensen av bestyrers (land-
målers) oppgave ved en oppmålingsforret-
ning og det kan deles inn i tre temaer: 

1. Klarlegging og beskrivelse av grensene
2. Klarlegging og beskrivelse av rettighetene
3. Hvordan selve forretningen utføres i tråd

med partenes interesser og god landmå-
lingsskikk

For lettere å kunne beskrive og klarlegge
grensene er det viktig å se på hva som er det
rettslige grunnlaget for eiendomsgrensene,
og hvilken avtalefrihet partene har seg i mel-
lom. Hvilket spillerom har landmåleren, og
hvordan kan offentligrettslige vedtak kolli-
dere med partenes avtalefrihet?

Videre skal også rettigheter dokumenteres i
en oppmålingsforretning. Hvor langt strekker
kommunens undersøkelsesplikt seg? Bør alle
rettigheter klarlegges på forretningen? Disse
problemstillingene vil bli belyst i denne artik-
kelen gjennom lov, forarbeider og praktisk ar-
beid med erfaringer fra Gran kommune. 

Klarlegging og beskrivelse av grensene
Matrikkelloven er en lov om registrering av ei-
endommer. Til forskjell fra tidligere lovverk
sier forarbeidene til loven (NOU 1999:1, kapit-
tel 15.4) at en oppmålingsforretning etter ma-
trikkelloven er en ren tjenesteproduksjon. Det
poengteres at landmåler ikke har noen form
for myndighet til å fastsette grensene, men
kun skal registrere den avtalen partene blir
enige om. Avtalen er det som regnes som det
rettslige grunnlaget for eiendomsgrensen. 

Et annet aspekt ved klarlegging og beskri-
velse av grensene er forholdet mellom avta-
lefriheten og offentligrettslige vedtak som
må klarlegges og beskrives på forretningen
slik at de stemmer overens. 

Det rettslige grunnlaget for 
eiendomsgrensene
For at bestyrer og landmåler gjennom opp-
målingsforretningen skal kunne klarlegge
og beskrive grensene er det viktig å vite hva
som ligger til grunn for eiendomsgrensene,
og da spesielt det rettslige grunnlaget. Ama-
nuensis Ernst Nordtveit skrev i 1990 en ar-
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tikkel i «Jussens venner» som har tittelen
«Grenser for fast eiendom». Artikkelen tar
for seg de reglene som bestemmer hvilket
areal eiendommer består av. 

Eiendomsgrenser er det som avgjør hva
som tilhører eiendom A og hva som tilhører
eiendom B. Når disse grensene skal fastslås
er det i følge Nordtveit avgjørende å ta ut-
gangspunkt i den eller de rettslige kjensgjer-
ningene som har fastlagt grensa.

Nordtveit deler de rettslige grunnlagene
inn i flere kategorier. Først tar han for seg
det han kaller de egentlige rettsgrunnlage-
ne. Dette er rettsgrunnlag der nye grenser
blir etablert, enten ved fradeling/oppretting
av en ny eiendom eller overføring av arealer
mellom to eiendommer. 

Fradeling eller oppretting av en ny eiendom
vil som oftest ha en avtale i bunnen. Her har
partene i grove trekk blitt enige om hvor gren-
sene skal gå. For at grensene skal være klare og
bestemte har man i Norge lenge hatt lovpålagt
oppmåling og merking av nye grenser ved fra-
delinger. Avtalen ligger i grunnen for de nye
eiendomsgrensene, men siden den ofte er gan-
ske upresis er det på kart- og delingsforretnin-
gen (i dag oppmålingsforretningen) at grensene
blir nøyaktig fastslått. Hvis det ikke er sam-
svar mellom avtale og hvor den fastsatte offisi-
elle grensen går, er det i følge Nordtveit avtalen
som er avgjørende. Nordtveit spør seg også om
det egentlig er nødvendig å avholde en forret-
ning for å inngå en avtale om fradeling av en ei-
endom og fastsetting av grensene, og konklude-
rer med at det egentlig ikke kan kreves. 

Det nevnte rettsgrunnlaget omhandler
danning av nye grenser. Men vi har også en
type som kan kalles «klarlegging av eksiste-
rende grense». I følge Nordtveit er dette ikke
egentlig grunnlaget for grensene, men retts-
kraftregler og passivitetsregler som kan føre
fram til avgjørelser for grensene som vil gjelde
i framtida. Det medfører at fremtidens tvister
må ta utgangspunkt i denne avgjørelsen. 

En utfordring som ligger bak disse retts-
grunnlagene er tolkningen bak de skriftlige
kildene. Det var for eksempel vanlig at gren-
ser fulgte naturformasjoner som skrenter,
stier osv. Dette er formasjoner som er relativt
upresise og kan gi muligheter for forskjellige
tolkninger. Når man skal tolke disse kildene
er det viktig at man tenker seg det som de

som avtalte grensene hadde som intensjon.
Derfor er driftsmessige hensyn og faktisk
bruk gode tolkningsmomenter. 

Et annet poeng er hvordan forholdet er
mellom skriftlig framstilling eller kart og
grensemerker i marka (Nordtveit 1990). Det
er ofte disse kildene ikke samsvarer og det
har vært praksis i Norge at det er grense-
merkene i terrenget man skal følge. Med
mindre det er mistanke om at disse er flyttet. 

Disse overnevnte punktene er de som i ho-
vedsak er rettsgrunnlagene for eiendoms-
grenser. Et annet grunnlag for eiendoms-
grensene er hevd og festet rettstilstand. Man
har ofte ikke en rettslig disposisjon i form av
avtale eller delingsforretning å bygge på når
en skal finne fram til gamle grenser (Nord-
tveit 1990). Men partene kan seg i mellom ha
innrettet seg på ei grense seg i mellom. Bru-
ken av området kan også ha mye å si ved be-
stemmelse av eiendomsretten. 

Et annet forhold som kommer litt på siden
av de egentlige rettslige grunnlagene er der
grensene går mot vassdrag og sjø. Ofte er det
ikke spesifisert i avtaler hva som egentlig
gjelder. Man må da ofte ta utgangspunkt i
andre lover og regler. Loven om vassdrag kan
presisere noen av disse grensene. Men gren-
ser mot sjø, og hvor langt eventuelt eien-
domsretten strekker seg ut i vannet bygger
på rettspraksis og enkelte andre regler. 

Nordtveits egentlige rettsgrunnlag for
eiendomsgrenser har, med unntak for gren-
ser dannet ved jordskifte, en avtale i bunnen
mellom partene. Altså et privatrettslig
grunnlag. De aller fleste sakstypene i ma-
trikkelloven springer ut av en avtale mellom
partene. Disse sakstypene danner nye eller
endrer de eksisterende eiendomsgrensene,
og grunnlaget for disse er nettopp avtalene
som har blitt gjort mellom partene. 

Dette er noe som også matrikkelloven ser
på som grunnlaget for grensene. Matrikkell-
oven går altså ut på å registrere avtalen par-
tene er enige om slik at den er entydig. Det er
partenes påstander og dokumenter som er i
sentrum, og skal klarlegges og beskrives i en
oppmålingsforretning. 

Avtalefrihet og offentligrettslige vedtak
En landmåler som er bestyrer på en oppmå-
lingsforretning må også vurdere forholdet mel-
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lom avtalefrihet og offentligrettslige vedtak i
form av reguleringsplan og delingsvedtak. 

Et sted der det enkelte ganger avviker mel-
lom den private avtalen og delingsvedtaket er
ved arealbegrensningene som er gjort i de-
lingsvedtaket. Her kan partene, kjøper og sel-
ger, på forhånd ha avtalt en parsell som skal
overføres. Men ved oppmåling og arealbereg-
ning av parsellen, viser det seg at arealet
overstiger delingsvedtakets arealbegrens-
ning. Er avviket større enn «et mindre avvik»,
viser det seg at klage gjennom forvaltnings-
veien kan føre fram til at saken må behandles
på nytt i kommunen. En løsning på lite sam-
svar mellom partenes avtalefrihet og offent-
ligrettslige vedtak kan være å måle opp par-
tenes private avtale før vedtaket fattes. Da vil
man få arealbegrensningen riktig. Matrikkel-
føringen må skje etter at vedtak er fattet. 

Når det gjelder forholdet mellom avtalefri-
heten og reguleringsplaner kan det også
dukke opp noen utfordringer. Utbygger og
kjøper kan for eksempel ha blitt enige om en
bedre arrondering av eiendommen, uten at
det er rettet i planen. Dette kan skje dersom
regulerer ikke har vært på stedet og kart-
grunnlaget ikke er tilfredsstillende. Kun
små justeringer kan godkjennes av kommu-
nens administrasjon, mens større endringer
må behandles av planutvalg og kommune-
styret. Med justeringer menes små endrin-
ger (grensejusteringer) der formålsgrenser
forblir urørte. Et tankekors er om hvilke
sanksjonsmuligheter kommunen har for
brudd på disse planene, dersom partene blir
enige i en privatrettslig avtale om grensene. 

Et annet tilfelle der forholdet mellom avtale-
friheten og reguleringsplanen viser seg er hvis
kartgrunnlaget som ligger til grunn er feil eller
mangelfullt. I utgangspunktet skal planlegge-
ren stole på grunnlaget. Men hva hvis grunn-
laget ikke stemmer overens med de privat-
rettslige avtalene om eiendomsgrenser i ytter-
kant av planen? Kommunens opplysninger
skal legges til grunn. Kommunen kan i følge
matrikkelloven § 17 kreve en klarlegging av
grensene før planarbeidet går videre. 

Det er mange tilfeller der avtaler mellom
parter ikke samsvarer med offentligrettslige
vedtak. For at Matrikkelen skal virke mest
hensiktsmessig er det uheldig at forholdet
mellom disse to ikke stemmer overens.

Begrensninger for partenes avtalefrihet 
og bestyrers beslutningsmyndighet
I Norge har avtalefriheten alltid stått sterkt
for fast eiendom. Børge Aadland har likevel i
artikkelen «Eiendomsgrenser og avtalefrihet»
sett på begrensningene som båndlegger den-
ne avtalefriheten. I følge Aadland er det de
oppmålingsforretningene som gjelder «arealo-
verføring, grensejustering og klarlegging av
eksisterende grenser» etter matrikkelloven §
6 første ledd bokstav d, som oftest aktualise-
rer spørsmål knyttet til avtalefriheten. 

Det er i lover og forskrifter lagt inn enkel-
te begrensninger som vanskeliggjør partenes
avtalefrihet. Først og fremst er det i matrik-
kellovens § 16 om grensejustering at det lig-
ger to begrensninger. Loven sier: «Grense
kan ikkje justerast i strid med føresegner gitt
i eller i medhald av anna lovgiving.» Dette
gjelder prinsippene innenfor jordlov og kon-
sesjonslov, men også enkelte rettigheter som
odelsrett og forkjøpsretter (Aadland 2011).
Matrikkellovens § 16 andre ledd begrenser
også avtalefriheten ved at kun mindre areal
kan overføres mellom to enheter. Dette presi-
seres videre i matrikkelforskriften §§ 34 og
35 med størrelsen på arealene og at man hin-
drer etappevis overføring av større eiendom-
mer for å omgå det gjeldende lovverk. 

Jordloven og konsesjonsloven legger også
begrensninger på avtalefriheten til partene,
når det gjelder eiendomsgrenser. Det blir
presisert i NOU 1999:1 kapittel 15.3 at avta-
len mellom partene er viktig, men at det fin-
nes begrensninger som gjør at man ikke kan
flytte grensene som man selv vil:

Dette innebærer ikke at private parter står
fritt til å dele eiendom eller til å flytte gren-
ser mellom eiendommer. Deling av fast ei-
endom og stiftelse av rettigheter til fast ei-
endom er underlagt offentlig regulering
gjennom plan- og bygningslovgivning,
jord- og skoglovgivning, mv.

Rettspraksis som viser begrensninger for
partenes avtalefrihet er vanskeligere å fin-
ne. Men den såkalte «Rennesøydommen»
kan være et eksempel på at partenes avtale-
frihet ble begrenset. Saken handlet i korte
trekk om at to parter var søsken og man
overdro et areal som skulle være hyttetomt



Oppmålingsforretning etter Matrikkelloven

KART OG PLAN   2–2014 97

seg i mellom. Dette ble gjort uten tillatelse og
dispensasjon fra jordlovens § 12. Saken gikk
helt til Høyesterett som kom til at avtalen
mellom partene var ugyldig på grunn av be-
grensninger i forhold til jordloven. 

Det er også, som tidligere nevnt, begrens-
ninger for bestyrers beslutningsmyndighet.
De største begrensningene ligger i matrik-
kelloven og forskrifter. I tillegg til i forarbei-
dene til matrikkelloven som f.eks. NOU
1999:1. Matrikkelloven gir bestyrers største
begrensning allerede i tittelen på loven. Be-
styrer skal kun registrere grensene, og er
ikke tillagt myndighet til å fastsette grense-
forløpet (NOU 1999:1): 

Oppmålingsforretning defineres som ren
tjenesteproduksjon, og det poengteres at
landmåler ikke har noen form for myndig-
het. Han må således innhente godkjenning
fra kommunen dersom han skal fravike de-
lingstillatelsen (§ 7 fjerde ledd), og til å
unnlate fullstendig merking og innmåling
av grensene (§ 8 tredje ledd).

Det er også enkelte begrensninger i lovverket
som tilsvarer de begrensningene som finnes
for private avtaler. En bestyrer skal vurdere
om en avtale om grensene på en oppmålings-
forretning er en omgåelse av jordloven. Besty-
reren er også selvsagt begrenset av at kun
mindre areal kan overføres mellom to matrik-
kelenheter, etter matrikkellovens § 16. 

En annen begrensing som gjelder for be-
styreren er dersom det foreligger en regule-
ringsplan for området der en fradeling finner
sted. Kun mindre avvik kan gjøres på stedet
uten at bestyreren må få godkjennelse fra
kommunen. Og et mindre avvik tilsier at for-
målsgrenser ikke flyttes. 

Det finnes eksempel på at bestyrerens be-
slutningsmyndighet har blitt begrenset
gjennom saker etter forvaltningspraksis.
Skjer det en feil med oppmålingsforretning,
beregninger eller matrikkelføring kan det
klages etter forvaltningsloven. Et eksempel
på dette var «Sivilombudsmannens sak
2009/1608: Feil oppmåling av grense». Sa-
kens kjerne var at det i delingstillatelsen
var godkjent et areal på 1000 m2, men det
etter oppmåling viste seg at arealet kun var
på 849,7 m2. Saken gikk til Sivilombuds-

mannen som uttalte at avviket fra delings-
tillatelsen var større enn «et mindre avvik»
og ba Fylkesmannen behandle saken på
nytt. Fylkesmannen opphevet sitt tidligere
vedtak og sendte saken tilbake til kommu-
nen for ny behandling. 

Ut av dette kan man trekke konklusjonen
at det er mange begrensninger og forhold
som både private parter og bestyrer av opp-
målingsforretninger må ta hensyn til ved en
oppmålingsforretning. For begge parter står
begrensningene lagt av matrikkelloven og
jordlova sterkt.

Protokollens rolle
En viktig del av å klarlegge og beskrive gren-
sene i en forretning har siden delingsloven
blitt nedtegnet i en protokoll. Det er i protokol-
len at avtalen som danner det rettslige grunn-
laget for grensene beskrives. Det gjelder både
avtalen mellom to private parter og samsvaret
mellom offentligrettslige vedtak og partenes
interesser i for eksempel en delingsak. 

Historisk sett har protokollen hatt en vik-
tig rolle i å fortelle hvilke parter som møtte
på forretningen og hvilke som uteble. Og som
Bjørn Bertelsen har skrevet i sin bok «Kart-
forretning etter delingsloven» i avsnittet om
«Klarlegging av grenser når en eller flere
parter ikke møter»: 

«En kartforretning innebærer ingen myn-
dighetsutøvelse som har materiell retts-
virkning for partene, og for den som ikke
møter kan en kartforretning naturligvis
heller ikke ha avtalerettslige virkninger.
Partene risikerer altså ikke at deres retts-
stilling endres på grunn av at de ikke mø-
ter ved en forretning.»

Som tittelen på kilden hentyder er dette en
kilde som stammer fra tiden med delingslo-
ven. Jeg mener allikevel at dette kan sees på
som gjeldende ved de fleste forretninger,
også i andre tider med andre lovverk. Da
rettsgrunnlaget for eiendomsgrensene er det
samme, nemlig avtalen mellom partene. 

Protokollen fra en oppmålingsforretning
bør også kunne stå godt på egne bein, selv
om den som leser protokollen ikke var tilste-
de på forretningen. I tilfeller der parter ikke
møter, sendes protokollen til partene for god-
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kjenning. Derfor bør teksten i landmålers
vurdering, kartskisse og liste over punkter
være på plass. 

Praksis i Gran kommune for å klarlegge 
og å beskrive grenser
I motsetning til hvordan rettigheter skal av-
klares på oppmålingsforretningen, gir ma-
trikkelforskriften klare føringer på hvordan
praksis skal være i forbindelse med klarleg-
ging og beskrivelse av grensene på en opp-
målingsforretning. Der er det klare føringer
på hvordan varsling skal foregå, hvordan
protokollen skal utformes og hvilke elemen-
ter som skal være med i en oppmålingsfor-
retning. I tillegg har man en stedfestings-
standard som skal følges ved innmåling av
de nye punktene. Derfor er praksis for klar-
legging og beskrivelse av grensene stort sett
styrt av dette i Gran kommune. 

I Gran kommune settes det ikke ned gren-
semerker uten at partene er varslet om opp-
målingsforretning, uansett hvor nylig det er
gjennomført en oppmålingsforretning på ei-
endommen. Selv om mange mener at en ny-
merking av eksisterende grense bestemt et-
ter en oppmålingsforretning kan gjøres uten
at partene er tilstede, da stedfestingsnøyak-
tigheten til punktet er god. En klarlegging
av eksisterende grense er en sakstype som
krever oppmålingsforretning før opplysnin-
ger kan føres i matrikkelen, jamfør matrik-
kellovens § 6 d. Varslingen gjøres i henhold
til matrikkelforskriften § 37.

En grunn til dette er at ved at partene har
vært med og satt ned grensemerket er også
dette merket en større del av partens grense.
Det er ikke et fremmed merke satt ned av «no-
en i kommunen». Det var et merke som ble satt
ned da de to naboene møttes på oppmålingsfor-
retning og ble enige om grensen. En annen
grunn er, som Gammelmos artikkel i samme
Kart og Plan nevner, at i Gran kommune er
matrikkelens kartdel mangelfull. Dette gjør at
selv om matrikkelkartet tilsynelatende ser ut
til å være i orden, er ikke dette alltid tilfelle.
Dette kan komme til overflaten på en oppmå-
lingsforretning, da de forskjellige hjemmelsha-
verne ofte har kommentarer på mangler i ma-
trikkelens kartdel som de legger merke til. 

På grunn av den tidligere nevnte mangel-
fulle kartdelen av matrikkelen i Gran kom-

mune, må mange av oppmålingsforretninge-
ne ofte baseres på partenes påvisning av
grensene. Dette selv om mange av partene før
forretningen har en oppfatning om at kom-
munen kommer for «å bestemme hvor grense-
ne skal gå». I tillegg til at dette er en misopp-
fattelse av dagens lovverk vil også dette i
mange tilfeller være umulig, da eiendommene
ikke har vært målt opp siden dannelsen av ei-
endommen. Disse eiendommene har ofte kun
en gammel skylddelingsforretning, der gren-
sebeskrivelsene ofte er vanskelige å tyde. 

Klarlegging og beskrivelse av 
rettighetene
Rettighetsbeskrivelser under ulik 
lovgivning.
Før 1980 og delingsloven ble noen rettighe-
ter nevnt i skylddelinger og i skjøter. Dette
gjelder ofte adkomstretter. I tettbygde strøk
hadde man målebrev også før 1980 der ret-
tigheter noen ganger ble omtalt. 

I 1980 stod det i delingsloven: 

«Bestemmelser om bruksrett o.l. må ikke
tas inn i målebrevet, men i tilfelle besørges
tinglyst i egen ekspedisjon.»

Derfor ble ikke rettigheter nevnt i målebre-
vene. Men rettigheter om adkomst har blitt
nevnt i skjøter. 

Matrikkelloven trådde i kraft den
1.1.2010 og med det fikk vi også oppmålings-
forretninger som erstatning for kartforret-
ninger som det het etter delingsloven. Opp-
målingsforretningen minner mye om kart-
forretningen, men har noen ekstra elemen-
ter som ikke var til stede under forretningen
etter delingsloven. I NOU 1999:1 står det: 

«Kartforretning etter delingsloven legger pri-
mært vekt på klarlegging, merking og innmå-
ling av grenser. I en oppmålingsforretning
skal landmåler nå også avklare rettighetsfor-
hold, og kunne bistå partene med å utforme
nødvendige avtaler og dokumenter for tingly-
sing som kreves i denne sammenheng.»

Det som inngår i rettigheter her er de sted-
bundne rettighetene. Dette gjelder eventuel-
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le nye og eksisterende rettigheter. Landmå-
ler har undersøkelsesplikt når det gjelder
bruksretter og servitutter som gjelder. Ret-
tigheter kan ved dagens lovgivning både
skrives som vedlegg til protokollen eller ved
erklæring om rettighet i fast eiendom. Ret-
tigheter kan også fortsatt behandles under
«Særskilte avtaler» i et skjøte. 

Fordeler og ulemper ved 
rettighetshåndtering i forbindelse med 
en oppmålingsforretning
Den største fordelen med å håndtere rettig-
heter på en oppmålingsforretning er at man
allerede er på stedet. Dette gjør at man lette-
re visuelt kan se hva som menes med rettig-
heten og eventuell plassering. Partene kan gi
svar på om de gamle rettighetene er aktuelle
for eventuelle nye eiendommer. Man kan
også få en viss oversikt om de nye rettighete-
ne som var et vilkår i en eventuell fradeling-
sak er gjennomført. 

En annen fordel er at partene er til stede, og
man slipper en eventuell brevrunde for å få
nye avtaler skrevet under. Dette gjør også at en
avtale skrives der og da, og ikke blir liggende. 

Siden servitutter ikke er registrerbart i
matrikkelen er kanskje ikke det neste punk-
tet en så stor fordel. Men man kan eventuelt
stedfeste gamle og nye retter med koordina-
ter, da man allerede er på stedet og har med
måleutstyr. Det finnes et datasett FKB Ser-
vitutt, der man kan registrere disse rettighe-
tene. Men bruken av dette datasettet skjer i
mindre grad.

En siste fordel ved håndtering av rettighe-
ter på forretning er at kommunen kan hjelpe
til med å sende dem til tinglysing. Dersom det
er en fradeling av en ny eiendom eller en are-
aloverføring skal kommunen allikevel sende
melding til tinglysing. Da kan man sende med
avtalen om rettighet i fast eiendom som ble
gjort mellom partene på forretningen. 

Det finnes ingen spesielt negative konse-
kvenser ved å ta opp rettigheter på en forret-
ning. Et eksempel er riktignok at dersom gam-
le rettigheter kommer opp, og gjerne overras-
kende på den ene parten, vil det skapes uenig-
heter som kan gå utover tidsbruken på forret-
ningen. I tillegg kan det gå ut over den gene-
relle stemningen på forretningen, slik at en
grensegang også blir mer problematisk.

Bestyrers ansvar for å klarlegge 
rettigheter
Bestyrers ansvar begynner allerede før selve
oppmålingsforretningen. Bestyrer skal sjek-
ke grunnboken, (både for hovedeiendommen
og andre aktuelle eiendommer) slik at han
vet hvilke som skal varsles til oppmålings-
forretning, etter matrikkelforskriften § 37. 

På oppmålingsforretningen skal bestyrer
som tidligere nevnt medvirke til å rydde opp
i rettighetsforholdene. I Miljøverndeparte-
mentets merknader til matrikkelforskriften
§ 27 står det at det er normalt tilstrekkelig at
bestyrer har undersøkt grunnboksbladet for
avgivereiendommene. I tillegg skal bestyrer
forhøre seg om det er rettigheter på andre ei-
endommer som også skal gjelde for den nye
matrikkelenheten. Utover dette er det parte-
nes eget ansvar å avklare og dokumentere
rettighetsforholdene. 

Bestyrer oppfordres også til å være behjel-
pelig med tinglysing av skrevne avtaler. Dis-
se kan sendes med «Melding til tinglysing».
Det er allerede et vilkår i delingsvedtaket at
den fraskilte eiendommen skal sikres ad-
komst-, vann- og avløpsretter. En oppmå-
lingsforretning kan være et sted å forhøre
seg om at dette er gjennomført. Før oppmå-
lingsforretningen matrikkelføres må disse
vilkårene være oppfylt. 

Med «rettigheter» mener man nok også
gamle rettigheter som ligger på avgivereien-
dommen som bryggerett, brønnretter og
fangstretter. Disse eksisterende rettighetene
kan komme til å påvirke en klarlegging av ek-
sisterende grenser. Med bakgrunn i dette er
det derfor viktig at rettighetshavere også kal-
les inn til oppmålingsforretning gjennom et
varsel om oppmålingsforretning. Dersom ret-
tighetene vil få en innvirkning på forretnin-
gen bør man også forhøre seg om disse. 

Praksis i Gran kommune for å klarlegge 
rettigheter
Først studeres delingsvedtaket som er fattet
og hvilke betingelser som er gitt der angåen-
de adkomst, vann og avløp av bestyrer for
forretningen. I tvilstilfeller tas det kontakt
på tvers av kommunens faglige grupper for å
finne ut av hvordan det står til med eventu-
elle utbygninger av kommunalt vann og av-
løp. Det er praksis i Gran kommune at disse
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rettighetene som er vilkår i delingstillatel-
sen er de som vurderes til de viktigste ved
etablering av nye eiendommer og arealover-
føringer, mens behandling av de eksisteren-
de rettigheter for eiendommene mer er gjen-
stand for veiledning dersom partene ønsker
å ordne opp i disse. En klarlegging av samt-
lige rettigheter på eiendommene er en meget
tidkrevende jobb og gjør at landmåleren be-
veger seg godt inn i den privatrettslige ver-
denen. 

I neste steg i forberedelsene til oppmå-
lingsforretningen undersøkes det i grunnbo-
ken og grunnboksbladet til avgivereiendom-
men. Og med bakgrunn i denne informasjon
gjør landmåler seg opp en mening om hvilke
rettigheter som kan ses på som aktuelle. 

Deretter sendes varsel om oppmålingsfor-
retning ut til partene, der de som eventuelt
er oppført som rettighetshavere også er mot-
takere. I tvilstilfelle vil rettighetshaver kon-
taktes på forhånd. Innkallingen til forretnin-
gen formuleres også slik at dersom andre vet
om parter som burde kalles inn med tanke
på rettigheter, skal de melde i fra til kommu-
nen om dette. 

På selve forretningen vil noen av spørsmå-
lene om rettigheter forhåpentligvis allerede
være løst. En annen mulighet er at det på
oppmålingsforretningen medbringes en «Er-
klæring om rettighet i fast eiendom» som
kan fylles ut og signeres på stedet. Hvis det
er eksisterende rettigheter som gjelder for
området vil disse tas opp på oppmålingsfor-
retningen. Dersom det er mulig og hensikts-
messig vil disse bli påvist i terrenget, slik at
muligheten for innmåling er tilstede. I Gran
kommune registreres ikke rettighetene vide-
re i et datasett, men en innmåling av rettig-
heten kan for så vidt gjøre en kartskisse i
protokollen fra forretningen mer komplett og
presis. Der man også får vist at rettigheten
er tatt opp på forretningen. 

I forbindelse med undersøkelsesplikten er
det visse utfordringer for landmåleren. Inn-
synsmulighetene i grunnboken er ikke av
den mest intuitive sorten. I tillegg er det
bare overskriften til hver rettighet som er
mulig å studere gjennom grunnboksinforma-
sjonen i matrikkelen. 

Man kan tenke seg at en registrering av
stedfesting til servitutter og rettigheter en-

ten i matrikkelen eller i et kartlag som f.eks.
FKB kan ha en hensikt. Da får man lettere
luket ut de rettighetene som ikke har noe å si
for forretningen. Dette hadde man tjent på i
flere faser av saksbehandlingen av f.eks. fra-
delinger.

Utførelsen av forretningen i tråd med 
partenes interesser og god 
landmålerskikk
Som nevnt i matrikkellovens § 33 skal en
landmåler på en oppmålingsforretning ta
vare på alle parters interesser og utvise god
landmålingsskikk. Dette utdypes noe i NOU
1999:1 kapittel 16.3:

I dette ligger at landmåleren skal ivareta
alle partenes interesser selv om han er en-
gasjert av bare én av partene. Han skal
dessuten opptre lojalt i forhold til regler og
offentlige planer for arealbruk.

Videre i kapittelet om grensegangsaker i
NOU 1999:1 kapittel 18.3.3 er god landmå-
lerskikk utdypet på denne måten:

«Etter lovforslaget kan ikke landmåleren
under en oppmålingsforretning avgjøre
tvister, men er avhengig av at partene er
enige om hvor grensene går. Men god land-
målerskikk tilsier at landmåleren yter par-
tene bistand og er aktiv for at partene skal
bli enige om grenseforløpet. Landmåleren
bør gjøre partene oppmerksomme på forde-
lene med klare grenser.»

Man antok også i NOU 1999:1 at bransjen
selv vil etablere retningslinjer for god «land-
målerskikk». Dette har blitt gjort fra flere
hold der «god skikk regler» har blitt laget.
Både Geoforum og et samarbeid mellom
NJKF og Høgskolen i Bergen har utarbeidet
slike. Disse tar for seg hva som ligger i begre-
pet god landmålerskikk. 

Mye av innholdet er felles for de ulike «god
skikk reglene»:

– I bunnen ligger det alminnelige kvalitets-
krav som for eksempel orden, nøyaktighet,
pålitelighet, klarhet og fullstendighet når
det gjelder utføringen av forretningen.
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– En landmåler skal være upartisk og uav-
hengig, og ta vare på alle parters interes-
ser. 

– Oppmålingsforretningen skal gjennomfø-
res i henhold til lov, forskrift, forvaltnings-
praksis og rettspraksis og ellers holde seg
til sakens rammer

– En landmåler skal veilede partene i opp-
målingsforretningens funksjon og betyd-
ning, og i tillegg rettlede partene til å kom-
me til enighet

– En landmåler oppfordres til å vise gode yr-
kesetiske egenskaper der flere ting blir
vektlagt, som for eksempel landmålers
profesjonalitet, objektivitet og et krav om
at landmåler skal holde seg faglig oppda-
tert. 

Bransjens arbeid med disse retningslinjene
er utdypet i tidligere utgaver av Kart og Plan
(2-2011 og 1-2012), i tillegg til i Tidsskrift for
Eiendomsrett nr. 3/2011

Retningslinjene er gode tanker å ha med
på en oppmålingsforretning etter matrikkel-
loven. I tillegg er det utrolig hvor langt man
kommer med normal folkeskikk og høflighet
ovenfor alle parter, og en løsningsorientert
holdning til forretningen. 

Oppsummering
Oppmålingsforretninger etter matrikkellov-
en har uansett sakstype noen fellestrekk
som må vurderes. I klarleggingen og beskri-
velsen av grensene er det partenes avtale
som må registreres. Landmåler har ingen
myndighet til å fastsette grensen uten at
partene kommer til enighet. Matrikkelen
strever etter å være en avtegning av virkelig-
hetens avtaler mellom partene. Hvis ikke ei-
endomsregisteret stemmer overens med
grenser som naboer har, vil man få to virke-
ligheter. Dette er ikke hensiktsmessig. 

Når det gjelder beskrivelse og klarlegging
av rettigheter er dette en krevende prosess
der tidsbruken for opprydding er høy. Man
kan spørre seg hvor langt undersøkelsesplik-
ten til landmåler egentlig går. Men rettighe-

ter som det er stilt krav til i delingsvedtak
skal være i orden før nye eiendommer tingly-
ses. Rettighetshavere bør også kalles inn til
oppmålingsforretninger som et minstekrav,
slik at de kan møte for å ivareta sine interes-
ser. 

Langs denne knivseggen mellom offent-
ligrettslige avtaler og privatrettslige forhold
må landmåleren bevege seg for å holde seg
innenfor sin oppgave gitt etter matrikkellov-
en. I ryggraden bør også landmåleren ha
med seg retningslinjene for god landmåler-
skikk. 
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