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Statskog - hovedmålsetting

Statskog har som overordnet målsetning å basere 
sitt fremtidige eiendomsinformasjonssystem på 
matrikkelen og samtidig støtte opp om matrikkelen 
som Norges nasjonale eiendomsregister

 Prosjektet vil heve kvaliteten på matrikkelen
 Prosjektet vil fjerne usikkerheten som ligger i å ha to større 

eiendomsregistre som forvaltes parallelt
 Dersom prosjektet er vellykket vil det ha gevinst for alle involverte 

parter. Både kommunene, Statskog og andre vil få et bedre 
faktagrunnlag for å løse sine oppgaver. 

 Alle parter vil kunne dra nytte av hverandres informasjon og 
kompetanse. Prosjektet vil bidra til å skape kommunikasjonskanaler 
som vil forenkle fremtidig saksbehandling

Statskog sine forventninger til prosjektet



Hva eier Statskog
Statskog eier ca 1/5 av landarealet i fastlands-Norge (181 kom)

I matr og SDEK

SDEK (statsalm) ikke matr

I SDEK ikke matr



Hoveddeler i prosjektet

Del 1:
Kvalitetsheving av 

datagrunnlaget

Del 2:
Stedfesting av objekt

Matrikkel SSF-rettighet

+

Del 3:
Systemintegrasjon



Hovedfaser i prosjektet

Analyser – systematisering – produksjon av arbeidslister

 Gjennomgang av alle objekter – arkivkontroll
 Arbeidsmøter med kommuner /regionapparat /fjellstyret
 Gruppering av objekter for viderebehandling
 Påføring av nøkkelinformasjon for videre behandling
 Oversendelse av arbeidslister til kommunene

Fase 1
2011-
2012

Fase 2
2011-
2012

Fase 3
2013

 Produksjon  (pri 1: Avklaring av grenser for grunneiendommer)
 FoU:  Utvidelse av prosjektveiledere og casebeskrivelser
 Oppretting av registre hos Statskog
 Implementering av matrikkel i driftsløsningene

 Produksjon – kontroll av objekter – oppretting av SSF-registre
 Oversendelse av krav om retting til kommunene
 FoU:  Utarbeidelse av 3 prosjektveiledere 
 Etablere eget kartlag for stedfestede rettigheter (SSF-rettighet)
 Oppfølging av saker sendt til kommunene

Fase 4
2014



Fase 1: Konverteringen
Trinn 1 :data fra PropMan

Trinn 2 : Tilleggsdata fra SDEK

Trinn 3 : Tilleggsdata fra 
matrikkelen

(test på 22 ulike eiere)  

Bruttobasen

24.814 objekter

1.487 objekter

3.115 objekter 
(herav 753 nye) 

29.416 objekter:
 Aktive: 26.857
 Nye:           753
 Sperret:     949
 Foreløpig:  155
 Utgåtte:     702  

Antall kommuner

209 kommuner
 1-10 objekter:        73 kommuner
 11-50 objekter:       61 kommuner
 51-100 objekter:     18 kommuner
 over 100 objekter:  57 kommuner



Fase 2: Hvor ligger eiendommen ?

Her ligger eiendommen i flg SDK
Her ligger eiendommen i flg

matrikkelen

Det blir avdekket betydelige feil i matrikkelen 
også når det gjelder plassering av 
grunneiendommer. Dette har følger for alle 
festegrunner og rettigheter som ligger på 
eiendommen



Fase 3: Objekter som håndteres i SIM-prosjektet

Totalt er 33.050 objekter lastet inn i prosjektserveren og skal håndteres

Objekter som er dobbeltregistrert eller 
massivregistrert men ikke knyttet til noe objekt Kodet som historisk

1.600Foreløpig grovsortering  (28.922)

Grunneiendommer:
 som Statskog eier
 som Statskog har eid
 antas at Statskog eier

Festegrunner:
 Festeforhold som er 

reg. i matrikkelen

SSF-rettighet
Stedfesting av 

objekter som ikke 
er registrert i 
matrikkelen

17.660
2.709

Teiger uten 
matrikkelknytning 199

8.354

Ikke behandlet

2.458

Ikke matrikkulert

Matrikulering
potensial

2.500



Prosjektets rammebetingelser
datakvalitet

Kartdelen av matrikkelen er til dels av dårlig kvalitet – spesielt i utmark

Fra DN 5.jan i år

Kartdelen bygger bl.a på 
økonomisk kartverk som ikke 

dekket hele Norge

Andre feil og mangler:
 Mange eiendommer er registrert 

uten geometri 
 Mange eiendommer er registrert 

kun med et repr.punkt
 Mange grensegangsaker i regi av 

Høgfjellskommisjonen er ikke lagt 
inn i kartet

 En del grenser som er fastsatt av 
jordskifteretten er ikke lagt inn i 
kartet

 Målebrev utarbeidet av 
vegevesenet er manglefullt 
registrert i kartet

 Målebrev utarbeidet av kommunen 
er ikke lagt inn i kartet



Prosjektets rammebetingelser
juridiske forhold

Matrikkelloven (ML) har i liten grad tatt høyde for at matrikkelen er basert 
på et datagrunnlag med mye feil og mangler.  

Kvalitetsheving av 
matrikkelen
Mye av arbeidet i 
prosjektet er i praksis 
kvalitetsheving, basert 
på tilgang på bedre 
faktagrunnlag. 
Kvalitetsheving er ikke 
hjemlet i ML og alle 
saker må håndteres som 
ordinære rettinger med 
full saksbehandling og 
varsling før og etter.

Flere lovverk
Prosjektet jobber på 
tvers av flere lovverk
-Matrikkelloven
- Lov om tinglysing
- Plan og bygningsloven

I Statsalmeningene må 
vi også forholde oss til 
spesielt lovverk som 
gjelder her

Manglende retningslinjer
Mange av de utfordringer 
vi møter i prosjektet 
trenger faglige avklaringer. 
For å løse oppgavene og 
sikre felles forståelse med 
oppmålingsmyndigheten, 
har vi i SIM-prosjektet 
valgt å lage egne 
prosjektveiledere



Prosjektets rammebetingelser
økonomiske forhold

Grunneiere vil normalt kunne få betydelige kostnader med å få rettet opp 
informasjonen i matrikkelen

Melding om avvik
Gebyrfritt. Det er opp til 
oppmålings-
myndigheten å vurdere 
om avviket skal rettes
Krav om retting 
Gebyrfritt. Den som 
krever retting må sørge 
for nødvendig 
dokumentasjon og 
varsling av berørte 
parter

Dette er gebyrbelagt 
arbeid. Gebyrene er 
ofte laget for 
enkeltsaker og varierer 
mye mellom 
kommunene.
I prosjektet jobbes det 
med å finne løsninger 
for å holde disse 
kostnadene nede

Kvalitetsheving og 
retting

Klarlegging og 
endring

Føring i off. registre

Føring i matrikkelen

 Føringsgebyr

Etablering av 
grunnboksblad

Tinglysningsgebyr

Tinglysing av 
festekontrakt

Tinglysningsgebyr
 Dokumentavgift

13 % 
mangler

38 % 
mangler

47 % 
mangler



Status –
arbeid med grunneiendommer

I prosjektet har vi nå 2.825 aktive grunneiendommer

Ferdig 
behandlet

986

Under  ordinær 
behandling i 

Statskog

Sendt 
kommunen

25 285

Behandles 
særskilt av 
Statskog

1.413

En del eiendommer 
som planlegges solgt 
har nå blitt tatt ut av 
prosjektet slik at det 
nå særskilt arbeides 
med 1.413 
grunneiendommer



Sjekk av grunneiendommer

Dette arbeidet har høyest prioritet i 2013 og 2014

Hjelpemidler og opplæring
 Prosjektveileder er utarbeidet  (35 sider)
 Innledende kursing er gjennomført i alle regioner i Statskog
 Regionale fagsamlinger blir gjennomført i løpet av året



Status – arbeid med festegrunner

I prosjektet har vi registrert 17.660 matrikulerte festetomter 

Ferdig 
kontrollert

Matr OK

7.471

Under 
behandling i 

Statskog

Til  
behandling i 
kommunene 
pr 1.11.2014

2.606

2.637

Opprinnelig
3.874 saker 

Feilregistrering  av 
festegrunn i 
matrikkelen

Fra areal til pkt feste

Opprinnelig
2.511 saker 

Sendt krav 
om retting

Oversendt
552

Melding om avvik ( 4.178 festegr.)

Ferdig 
matrikkel 

rettet

3.644

Utgått fra 
prosjektet

1.153



Status –
arbeid med stedfesting av rettigheter

Ferdig

2.289

Til 
behandling i 

Statskog

6.065

SSF-rettighet oppdateres hver kveld med oppdaterte data fra 
kontraktsbasen i Statskog (PropMan)

I prosjektet har vi nå lastet inn 8.354 objekter  som ikke er matrikkulert i 
kartserveren.. Disse er klargjort for stedfesting

Stedfestes ved at saksbehandler 
flytter punktet fra foreløpig 

plassering (tjenende eiendom) til 
riktig plassering på kart eller flyfoto. 

Etter flytting endres fargen 
automatisk fra rød til grønn 



Utarbeidelse av prosjektveiledere
Dette er veiledere som er godkjent av juridisk faggruppe til bruk i SIM

Tilgjengeligjøres nå via Statskogs hjemmesider 

Registrering av 
seterretter 

22 sider

Kontroll av 
grunneiendommer

35 sider

Matrikkelrett og 
matrikkelplikt



Noen faglige utfordringer

Varsling til berørte 
parter ved 
feilretting

Dobbeltregistrerte 
eiendommer med 

rettigheter

Grenser i og mot 
vann og elv

Mange eiendommer 
innenfor en 

grunneiendom uten 
grenseinformasjon –
stopper fradelinger ?



Eksempel
bygg ligger utenfor hjelpelinjer

 Hjelpelinjer brukes der en har punktfester eller eiendommer hvor en mangler 
eiendomsgrenser

 Hjelpelinjer brukes av matrikkelen for å sikre at det er samsvar mellom 
knytninger i ”bokdelen” av matrikkelen og beliggenhet på kartet

 Disse forholdene synes i liten grad å være ivaretatt ved konverteringen
 Det er ikke laget retningslinjer for hvordan hjelpelinjene skulle utformes 

utover formen, dvs en åttekant.  Det er brukt ulik praksis for hvor stort areal  
som skulle dekkes av hjelpelinjene.  



Eksempel
grunneiedommer registrert uten grenseforløp

20 grunneiendommer peker til 
samme areal og det er ikke 
registrert eiendomsgrenser 
innenfor arealet



Erfaringer

• Alle parter har gjennom SIM fått et betydelig kompetanseløft på 
eiendomsforvaltning og jus

• Prosjektets juridiske faggruppe (med deltakere fra matrikkel og 
tinglysing i Kartverket) er svært resultatorienterte når vi skal løse 
konkrete eksempelsaker.

• Fylkeskartkontorene er viktige støttespiller til kommunene. De er 
udelt positive

• Kommunene har unisont applaudert prosjektet 
– De har fått oversikt over hva som bør gjøres (også med bygningsdel)
– De får løst opp i saker som har ligget lenge
– De får tilgang til prosjektveildere
– De har god dialog med SSF-medarbeidere

• Statskog har nå sterk fokus på å nå hovedmålet – en troverdig 
matrikkel de kan bygge sin eiendomsforvaltning på

• Det er viktig å få etablert en strukturert måte å forvalte og 
tilgjegeliggjøre stedfestede rettigheter på



Suksesskriterier i slike prosjekt

• Forankring i toppledelsen hos prosjekteier
– Statskog har forankret satsingen i sitt styre 
– Kartverket har forankret dette hos landdirektøren
– Halvårlige eiermøter

• Målstyring og rapportering vedr fremdrift
– Fokus på metodikk og veiledning
– Fokus og rapportering på delmål 
– Håndtering av avvik for å unngå produksjonsstopp

• Samhandling
– Samhandling med de som blir involvert (kommuner
– Samhandling med veilednings og kontrollorgan (Kartverket)

• Økonomistyring
– Budsjett knyttet opp mot konkrete arbeidsoppgaver
– Avklaring med ledere som skal stille med ressurser
– Jamnlig oppfølging og rapportering



Kostnader knyttet til gjennomføring

• Partenes egeninnsats (eksempel Statskog i 2014)

– Koordinering (intern prosjektledelse): ca 1.000 timeverk
– Arbeidsgruppe ca: 3.000 timeverk
– Budsjettert bistand fra regionapparatet : ca 7.500 timeverk

• Innkjøp av konsulentbistand
– Budsjett på 4,78 mill på fire år (fra 0,9 til 1,4 pr år)

• Offentlige gebyrer
– Melding om avvik (ingen gebyr)
– Krav om retting av feil (ingen gebyr, men krever arbeid 

med dokumentasjon og varsling til berørte parter)
– Krav om matrikulering (gebyrbelagt)
– Tinglysing (tinglysings gebyr og dokumentavgift)
– Klarlegging av grenser (gebyrbelagt)


