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OPPMÅLINGSFORRETNING, MOLO GISKEHAMNA 

Viser til oppmålingsforretning over molo på Giskehmna i går kl.1700. 

Forretningen var rekvirert hos Giske kommune av Jarle Johansen med krav om matrikulering av 

umatrikulert grunn. 

Oppdraget ble oversendt Asplan Viak AS v/undertegnede landmåler som har avtale med kommunen om å 

gjennomføre oppmålingsforretninger på kommunens vegne. 

 

Det ble gjennomført et møte med eier av moloen (Johansen) og eier av gbnr.127/3 (Halldor Giske) den 

26/8 der det ble enighet om at landmåleren skulle rekonstruere de areal som var skissert på kartet fra 

1917. Dette ble gjort, og resultatet oversendt berørte parter. 

På grunnlag av tilbakemeldinger bestemte undertegnede seg for at det skulle gjennomføres et nytt 

forretningsmøte der alle berørte parter ble varslet og fikk anledning til å møte for å uttale seg. 

 

Undertegnede oppsummerer at partene fremlegger følgende: 

 

- Giske Marina v/Jarle Johansen har kjøpt moloen av kystverket, og anfører at grunnen følger med, basert 

på kart og grunneiererklæringer der det bl.a. står «Vi avstaar al fornøden grund til anlægget,…» og «Uden 

Betaling at afgive den for Anlægget og dets Udførelse fornøden Grund…». Giske Marina mener å ha 

kjøpt molo med grunn slik det er markert på kart frå 1917, og rekonstruert av undertegnede. Se vedlegg 1. 

 

- Eier av gbnr.127/3 (Halldor Giske) og eier av naust som ligger inn mot moloen (127/21, Marit Giske 

Snipsøyr) hevder at Kystverket aldri har overtatt grunnen, men fått bruksrett til det areal som de hadde 

bruk for til havna. De henviser til kjøpekontrakt mellom Kystverket og Giske marina. Se vedlegg 2. 

Halldor Giske hevder å eie grunnen slik det framgår av dagens matrikkelkart. Se vedlegg 3.  

De mener at kravet om matrikulering av umatrikulert grunn ikke er er relevant da grunnen er matrikulert 

på gbnr.127/3. 

 

På bakgrunn av disse grunnleggende forskjellige oppfatningene av situasjonen vil saken inntil videre 

stoppes slik at spørsmålet om moloen kan matrikuleres som tidligere matrikulert grunn kan avklares. 

 

Ber om tilbakemelding dersom noen av partene mener at jeg har misforstått deres standpunkt. 
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