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KS-007/10  - 27.01.2010 Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar med hjemmel i matrikkelforskriften av 26. juni 2009 § 18 pkt. 3 siste setning, 
følgende lokale forskrift: 
Med hjemmel i Matrikkelforskriften av 26. juni 2009 nr. 864 § 18 pkt. 3 siste punktum vedtas at den 
frist på 16 ukers behandlingstid som er fastsatt i samme forskrifts § 18 ikke skal løpe i Elverum 
kommune i perioden f.o.m. 1. november t.o.m. 31. mars grunnet klimatiske forhold. 

2. Forskriften skal kunngjøres etter reglene i forvaltningsloven. 
 
Avstemming i kommunestyret 27.01.10 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
FSK-005/10  - 20.01.2010 Innstilling til kommunestyret 27.01.2010: 

3. Kommunestyret vedtar med hjemmel i matrikkelforskriften av 26. juni 2009 § 18 pkt. 3 siste setning, 
følgende lokale forskrift: 
Med hjemmel i Matrikkelforskriften av 26. juni 2009 nr. 864 § 18 pkt. 3 siste punktum vedtas at den 
frist på 16 ukers behandlingstid som er fastsatt i samme forskrifts § 18 ikke skal løpe i Elverum 
kommune i perioden f.o.m. 1. november t.o.m. 31. mars grunnet klimatiske forhold. 

4. Forskriften skal kunngjøres etter reglene i forvaltningsloven. 
 
Avstemming i formannskapet 20.01.10 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens innstilling til formannskapet 20.01.10 
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ELVERUM KOMMUNE 
 
 
Utredning 
 
Ved rekvisisjon av kart og delingsforretninger er søknader til nå blitt behandlet etter Delingsloven. Fra 1. 
januar 2010 vil slike søknader bli behandlet etter den nye Matrikkelloven og Matrikkelforskriften, som  
avløser Delingsloven. Dette innebærer strengere krav både for hjemmelshaver av eiendommer, men også 
oppmålingsmyndigheten (Elverum kommune) med føring av matrikkel.  
Matrikkelmyndigheten har fått klarere frister å forholde seg til når rekvisisjon om oppmålingsforretning er 
levert kommunen og til arbeidet skal være fullført. Dette gjelder både det rent kontormessige arbeidet, men 
også tidsfrister for utsetting av nye grensemerker ved oppmålingsforretninger. I den perioden av året hvor det 
er frost i bakken og bakken er dekket med snø vil man i våre deler av landet ikke kunne overholde de 
fastsatte tidsfrister. Lovgiveren har derfor åpnet for at den enkelte kommune vil kunne innføre egen forskrift 
som suspenderer fristen i den tid av året det er nødvendig.  
 
De meteorologiske forhold i Elverum setter begrensinger for når tid på året det er praktisk mulig å 
gjennomføre oppmålingsforretninger. Det er av den grunn nødvendig at Elverum kommune 
v/kommunestyret fatter vedtak om hvilke tidsperioder det er praktisk mulig å gjennomføre 
oppmålingsforretninger. Forslag til ”Lokal forskrift” har vært lagt ut til høring på Elverum kommune sin 
hjemmeside og Norsk Lysningsblad med innsigelsesfrist 25.11.2009. Ingen merknader er kommet inn. Ut i 
fra lokale kunnskaper om frost i bakken og snøsmelting foreslås det derfor at fristen på 16 ukers 
behandlingstid ikke skal løpe i perioden 01.11 – 31.03. 
 
 
Rådmannens vurdering og konklusjon:  
Rådmannen foreslår at Elverum kommune, ved ikrafttreden av Matrikkelloven med forskrift 1. januar 2010, 
innfører en slik lokal tilleggsforskrift for den del av året det ikke er praktisk mulig å gjennomføre 
oppmålingsforretninger grunnet meteorologiske forhold. 
 
 


