
Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller 
jernbanegrunn som skal føres i matrikkelen 
Fastsatt i medhold av matrikkelforskriften av 26. juni 2009 § 62b 

 

1. Navn på offentlig virksomhet 
Navn Organisasjonsnummer 

Adresse 

Postnummer Poststed 

 

2. Endring av registrert eier av ikke-tinglyst offentlig veg- eller jernbanegrunn på eksisterende 
matrikkelenhet 

 Endring av registrert eier 

 Endring av registrert fester 

 

Matrikkelenhet endringen gjelder for (knr/gnr/bnr/fnr): 

 

3. Signatur (fra eier/fester/erverver av grunn til offentlig veg og jernbane) 

Vi erklærer at arealet er ervervet til bruk for offentlig veg- eller jernbanegrunn, og eies av vedkommende 
offentlige virksomhet. 
Sted og dato Eiers underskrift 
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Veiledning 

Til punkt 1 

Denne egenerklæringen benyttes av stat, statsforetak, fylkeskommune eller kommune. Navn, 
organisasjonsnummer og øvrige kontaktopplysninger skal fylles ut. Egenerklæringen benyttes til å stadfeste 
eiendomsrett til offentlig veg- eller jernbanegrunn i sak som gjelder endring av opplysninger av registrert eier 
for ikke-tinglyst matrikkelenhet. 

Skjemaet sendes til Statens Kartverk for registering i matrikkelen. 

Til punkt 2 

 Brukes der det skal endres opplysninger om eierforhold på matrikkelenheter som ikke er tinglyst, 
og som brukes til offentlig veg eller jernbane. Erklæringen brukes også for slike endringer for 
matrikkelenheter som ikke har registrert opplysninger om eier eller fester. Det må oppgis hvilken 
matrikkelenhet endringen gjelder for. 

Til punkt 3 

Egenerklæringen er ikke et virkemiddel for å skaffe seg eiendomsretten, men en bekreftelse på at det faktisk 
er staten, statsforetaket, fylkeskommunen eller kommunen som er eier. Virksomheten som avgir 
egenerklæringen må ha skaffet seg eiendomsretten gjennom erverv eller på annen måte på et tidligere 
tidspunkt. 

Egenerklæringen kan ikke brukes for å skaffe grunnbokshjemmel etter tinglysingsloven § 38 B. Dersom 
grunnen skal tinglyses, må dette kreves særskilt. 

Egenerklæringen skal undertegnes av signaturberettiget for den offentlige virksomheten som stadfester 
eiendomsretten. Det er vedkommende virksomhet sitt ansvar å sørge for delegasjon av fullmakt, og at 
opplysningene som oppgis er riktige. Etter straffeloven § 365 er det straffbart å avgi uriktig egenerklæring.  
Matrikkelstyresmaktene vil legge til grunn de oppgitte opplysningene ved registrering i matrikkelen. 

Panterett for grunn som er ervervet faller bort ved denne egenerklæringen, jf. panteloven § 1-11, fjerde ledd: 

Panterett i fast eiendom som erverves av stat, statsforetak, fylkeskommune eller kommune til veg- eller 
jernbaneformål, faller bort ved ervervet. Bestemmelsen i første ledd annet punktum gjelder tilsvarende også 
ved erverv av helt panteobjekt. Dersom gjenværende eiendom ikke gir full sikkerhet, skal vedkommende 
myndighet sørge for at panthaveren får sin del av kjøpesummen før eieren. 
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