
Lovvedtak 28
(2011–2012)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 92 L (2011–2012), jf. Prop. 118 L (2010–2011)

I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv. 

I
I lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering
gjøres følgende endringer:

§ 27 første ledd skal lyde:
Sentral matrikkelstyresmakt eller kommunen kan

påleggje eigar, rettshavar eller leigar til eigedom,
bygning eller bygningsdel å framskaffe opplysningar
om eksisterande matrikkeleiningar, bygningar, bu-
stader og adresser, når det går fram av lov eller for-
skrift at matrikkelen skal innehalde slike opplysnin-
gar. Dersom eigar eller rettshavar til fast eigedom
har plikt til å gi slike opplysningar til skattestyres-
makta, kan skattestyresmakta rapportere opplysnin-
gane vidare til sentral matrikkelstyresmakt etter reg-
lar fastsett av departementet i forskrift. Skattestyres-
makta kan utføre slik rapportering utan hinder av
teieplikta etter ligningsloven.

§ 35 første ledd tredje punktum skal lyde:
Kommunen og rekvirenten kan avtale lengre frist et-
ter reglar fastsett av departementet i forskrift.

II
I lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing gjøres følgende
endringer:

§ 12 a nytt første ledd skal lyde:
Når det etter matrikkellova skal utføres oppmå-

lingsforretning, kan dokument som gir grunnboks-
hjemmel til eiendoms- eller festerett, ikke tinglyses

uten at melding til tinglysing om opprettelse av ma-
trikkelenheten senest samtidig blir registrert i grunn-
boken.

§ 12 a nåværende første og andre ledd blir nytt andre
og tredje ledd.

§ 38 a skal lyde:
§ 38 a. Når en matrikkelenhet som er registrert i
grunnboken, tilhører noen som ikke har grunnboks-
hjemmel, kan den som utøver eierrådigheten og som
skriftlig erklærer å være eier, få grunnbokshjemmel
dersom han sannsynliggjør at han, alene eller
sammen med sin hjemmelsmann har vært eier i minst
20 år. Finner registerføreren at disse vilkår er til ste-
de, kunngjør han en oppfordring til mulige eiere om
å melde seg innen en frist som settes til minst en må-
ned. Melder ingen seg, utsteder registerføreren en
hjemmelserklæring som tinglyses som et hjemmels-
dokument.

§ 38 b skal lyde:
§ 38 b. Matrikkelenhet ervervet til veg- eller jernba-
neformål som eies av stat, fylkeskommune eller
kommune, kan vedkommende myndighet få grunn-
bokshjemmel til som eier, når vedkommende myn-
dighet erklærer å være eier. Dette gjelder tilsvarende
når slik grunn er ervervet ved arealoverføring.

Finner registerføreren at vilkårene er oppfylt,
oppretter han grunnbokblad og tinglyser erklæringen
etter første ledd som hjemmelsdokument.

Departementet kan gi nærmere regler om erklæ-
ringen etter første ledd.
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Ny § 38 c skal lyde:
§ 38 c. For å få grunnbokshjemmel til matrikkelenhet
som er opprettet i medhold av matrikkellova § 9 før-
ste ledd bokstav d, må den som hevder å være eier,
sannsynliggjøre dette, samt skriftlig erklære å være
eier. Finner registerføreren at disse vilkår er til ste-
de, kunngjør han en oppfordring til mulige eiere om
å melde seg innen en frist som settes til minst en må-
ned. Melder ingen seg, utsteder registerføreren en
hjemmelserklæring som tinglyses som et hjemmels-
dokument.

III
I lov 3. september 2010 nr. 56 om infrastruktur for
geografisk informasjon skal § 11 nr. 2 oppheves.

IV
I lov 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eige-
dom skal § 2-6 første ledd andre punktum lyde:
Det gjeld òg kostnadene til oppmålingsforretning og
matrikkelføring, og sakkunnig hjelp til dette.

V
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen
kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjel-
lig tid.

Dag Terje Andersen
president


