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Fullmakt til å matrikkelføre deling av offentlig veg pga. endringer i 
vegadministrasjonen  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til kontakt og møter om behovet for å 

utvide og forlenge Kartverkets fullmakt fra 2020 om matrikkelføring i forbindelse med 

endringer i administrasjonen og ansvaret for riks- og fylkesveier.  

 

Fra 1. januar 2020 overtok fylkeskommunen administrasjonen av fylkesveiene. Dette krever 

at opplysninger om eiendomsforholdene for fylkesveiene må endres i matrikkelen og 

grunnboken, jf. Prop 79 L (2018-2019) s. 19 f.  

 

Videre overtok fylkeskommunen i en tidligere reform, ansvar for deler av riksveinettet 

samtidig som noen veier med tilhørende gang- og sykkelveger ble tatt opp som riksvei, 

gjennom en omklassifisering av riksveier og fylkesveier gjeldende fra 1. januar 2010, jf. 

St.prp. nr. 72 (2008-2009). I den forbindelse gjennomførte Kartverket massivoppdateringer 

av registrert eier og kontaktinstans for aktuelle veier i 2010. Statens vegvesen har i ettertid 

konstatert at ikke alle endringer ble meldt inn den gangen, og at det er nødvendig å rydde 

opp i opplysninger om eiendomsforholdene for fylkesveiene i matrikkelen og grunnboken.  

 

Arbeidet med føringene utføres i hovedsak sentralt i Kartverket på delegert fullmakt fra 

departementet. Arbeidet er ikke fullført, og vil måtte strekke seg over noe tid. I noen tilfeller 

kan det være hensiktsmessig at føringen utføres av vedkommende kommune. Det er i slike 

tilfeller behov for at Kartverket kan delegere fullmakten videre til kommunen. Det er i alle 

tilfeller behov for god kontakt mellom Kartverket og vedkommende kommune. 

 

De to reformene medførte i flere saker at bare deler av det aktuelle veglegemet ble 

omklassifisert, eller at ulike deler av veglegemet ble omklassifisert på forskjellig måte. Slike 
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Side 2 
 

omklassifiseringer innebærer i prinsippet en fradeling og oppretting av ny matrikkelenhet, 

men krever vanligvis ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, jf. plan- og 

bygningsloven § 20-5 tredje ledd bokstav c. 

 

Departementet beslutter med hjemmel i matrikkellova § 22 sjuende ledd, jf. 

matrikkelforskriften § 4 femte ledd, at Kartverket, i forbindelse med overføring av 

eiendomsrett, festerett eller administrativt ansvar mellom statlige, fylkeskommunale 

og kommunale vegmyndigheter, kan gjøre nødvendige føringer i matrikkelen for å 

kunne dele opp en matrikkelenhet i flere enheter uten oppmålingsforretning. Det er en 

forutsetning for føringene at matrikkelenhetene er tilegnet offentlig veggrunn, og 

oppdelingen skjer i samsvar med vedtatt ansvarsfordeling mellom vegmyndighetene 

og kan gjøres uten fastsetting av nye grensepunkter mot tilstøtende matrikkelenheter 

som ikke tilhører noen av vegmyndighetene. 

 

Kartverket kan i enkeltsaker delegere fullmakten til vedkommende lokale 

matrikkelstyresmakt. 

 

Fullmakten gjelder til og med 31. desember 2024. 

 

Det må foreligge nødvendige erklæringer fra vedkommende statsorgan og vedkommende 

fylkeskommune om hvilke matrikkelenheter føringen gjelder. Kartverket skal varsle 

vedkommende kommuner om føringene i god tid og ikke med kortere varsel enn seks uker. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Guro Voss Gabrielsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Dag Høgvard 

fagdirektør 
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