
Informasjonsflyt mellom jordskiftedomstolenes saksbehandlingssystem og matrikkelen jf. arbeidsutkast til ny matrikkelforskrift (se forslag til  § 19, § 46 og § 47)                                                              Vedlegg nr. 4 

Tegnforklaring  

Prosess jordskiftedomstol/saksbehandlingssystem 

Prosess matrikkelmyndighet/matrikkelsystem 

§ 46 "Jordskifte krevd" (§ 19 frist – straks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 46 "Jordskifte krevd fjernes" (frist § 19 – straks)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send melding til 

matrikkelmyndighet: 

"Jordskifte krevd" 

Jordskifte 

krevd 

E-post: 

 Saksnr. og saksnavn 

 Liste over 

involverte 

matrikkelenheter 

Manuell 

registrering 

 

Saksbehandler JSR 
Saksbehandler 

matrikkelmyndighet 

 
Innlegging "jordskifte 

krevd" for involverte 

matrikkelenheter 

Alternativ prosess 

Automatisk registrering 

"jordskifte krevd" for 

involverte 

matrikkelenheter 

 

Elektronisk melding 

(Alternativ prosess): 

 Saksnr. og saksnavn 

 Liste over 

involverte 

matrikkelenheter 

Send melding til 

matrikkelmyndighet: 

"Jordskifte krevd slettes" 

Jordskifte 

krevd slettes 

E-post: 

 Saksnr. 

(eventuell liste over 

involverte 

matrikkelenheter) 

Manuell 

registrering 

 

Saksbehandler JSR 
Saksbehandler 

matrikkelmyndighet 

 
Fjerning "jordskifte 

krevd" for berørte 

matrikkelenheter 

Elektronisk melding 

(Alternativ prosess): 

 Saksnr. 

 (involverte 

matrikkelenheter) 

 

Vilkår for beslutning: 

 Sak nektet fremmet, trukket eller avvist 

 Sak gjennomført som ikke krever endring i 

matrikkelen 

 Kommunen skal fjerne opplysningen om at 

jordskiftesak er krevd straks saken er ført 

etter § 47 

Alternativ prosess: 

Automatisk fjerning 

"jordskifte krevd" for 

involverte 

matrikkelenheter 

§ 46. Matrikkelføring av framsatt krav om sak for jordskifteretten 

Jordskifteretten skal sende melding til kommunen om at det er satt fram krav om sak for 

jordskifteretten og opplyse om type sak, hvilke matrikkelenheter saken gjelder og 

referansenummer. Kommunen skal registrere saken på de matrikkelenhetene kravet omfatter. Blir 

det endringer i hvilke matrikkelenheter saken gjelder, skal kommunen ha ny melding.  

§19. Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning  

(4) Kommunen skal føre opplysninger om framsatt krav om sak for jordskifteretten straks melding til 

kommunen er mottatt, jf. § 46 første ledd. Kommunen skal fjerne opplysningen om at jordskiftesak 

er krev, straks saken er ført etter § 47 første ledd eller at kommunen har mottatt melding jf. § 46 

annet ledd. Samme frist gjelder også for registrering av melding til kommunen om avtale eller 

vedtak om erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane. 

  

 

§ 46  

(2)Når saken er nektet fremmet, hevet, avvist eller gjennomført uten at det medfører endring i 

matrikkelen, skal jordskifteretten sende melding om dette til kommunen 

 



 

§ 47 "Jordskifte gjennomført" (uten oppretting, sletting eller sammenslåing av matrikkelenhet(er)) - krav om matrikkelføring av sak utført av jordskifteretten (§ 19 frist 6 uker) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav om 

matrikkelføring 

Saksbehandler JSR 

Vilkår for handling: 

 Jordskifte gjennomført 

(rettskraftig avgjørelse som 

medfører endringer i 

matrikkelen) 

E-post/Brev: 

Dokumentasjon  

 Saksnr. 

 Rettsbokutdrag 

 Eventuell SOSI-fil 

 Eventuell 

landmålingsdok. 

 Eventuelt 

matrikkelførings-

kart 

Manuell 

registering 

Saksbehandler 

matrikkelmyndighet 

 

Send "Krav om 

matrikkelføring" til 

matrikkelmyndighet 

E-post til 

jordskiftedomstolen: 

Melding:  "Jordskiftesak 

matrikkelført"  

 Saksnr. 

Føre endringer i 

matrikkelen 

Brukstilfelle:  

"Føring av 

jordskiftesak" 

Forretning: 

"Jordskifte" 

 

Retur melding fra 

matrikkel: 

"Jordskiftesak 

matrikkelført" 

Alternativ prosess: 

Automatisk registrering 

Dato: "Matrikkelføring 

gjennomført"  

(Alternativ prosess) 

Elektronisk melding "Jordskiftesak 

matrikkelført " til Tellus 

 Saksnr 

 

Registrer 

Dato: 

"Matrikkelføring 

gjennomført" 

Saksbehandler JSR 

§19. Frister i saker som ikke krever oppmålingsforretning  

(1) Begjæring om sammenslåing, avtale om eksisterende grense og krav om samlet fast eiendom skal kommunen behandle og 

eventuelt føre i matrikkelen innen seks uker. Det samme gjelder for retting, endring eller tilføying av opplysninger i 

matrikkelen mv. som ikke krever oppmålingsforretning, Kommunen skal matrikkelføre gjennomført sak for jordskifteretten og 

andre rettsinstanser innen samme frist. 

 (2) Krav fra jordskifteretten om arealoverføring, oppretting, sammenslåing eller sletting av matrikkelenheter mens saken 

pågår skal matrikkelføres innen to uker. Det samme gjelder matrikulering av umatrikulert grunn og registrering av uregistrert 

jordsameie. 

§ 47 Endret overskrift: Matrikkelføring av sak utført av jordskifteretten 

Jordskifteretten skal fremsette krav om matrikkelføring skriftlig eller i likeverdig digitalt dokument. Saken skal føres dersom kravet 

er i samsvar med spesifikasjonene som gjelder for matrikkelen, og dokumenteres med … 

§47 nytt annet ledd skal lyde: 

Arealoverføring, oppretting, sammenslåing eller sletting av matrikkelenheter som ledd i sak for jordskifteretten skal registreres i 

matrikkelen før tinglysing.  Det samme gjelder matrikulering av umatrikulert grunn og registrering av uregistrert jordsameie. 

Kommentarer 

I sak for jordskifteretten der verken matrikkelenheter oppstår, utgår eller der det skjer 
arealoverføring benyttes brukstilfelle Føring av jordskiftesak. For å få startet brukstilfellet med alle 
matrikkelenheter som er involvert/part i jordskiftesak må samtlige matrikkelenheter ha Jordskifte 
krevd med samme referanse. 

Bruk av  Melding til tinglysing 

I sak for jordskifteretten der det opprettes ny, matrikuleres umatrikulert, sammenslås eller utgår 
matrikkelenhet, benyttes tilhørende brukstilfelle som om det hadde vært løst etter matrikkellova 
(for denne del av jordskiftesaken). Tilsvarende gjelder for arealoverføring. 

 

 
 


