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Organisasjonskart for Plan- og bygningsetaten 

• Etaten har rundt 450 ansatte



Kart- og planforskriften til §2-1 i pbl:

• Kvalitetsgodkjente data betegnes ”Det 
offentlige kartgrunnlaget”.

• Det er en samling geografiske, offentlige 
autoritative data og tilrettelagt som 
kunnskapsgrunnlag til støtte i plan- og 
bygningslovprosesser.

• Kommunene og staten har ansvar for det 
offentlige kartgrunnlaget i henhold til 
definerte spesifikasjoner og krav. 

§ 2-1.Kart og stedfestet informasjon

Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de 
formål som omhandles i loven. Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle 
kommuner. Statlige, regionale og kommunale organer skal legge stedfestet 
informasjon til rette slik at informasjonen er lett tilgjengelig for bruk i plan- og 
byggesaksbehandlingen. Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes til andre offentlige og 
private formål.



Det offentlige kartgrunnlagets rolle
i pbl-prosessene

• Plan- og bygningsloven § 2-1 med kart- og planforskriften*:
kommunene og staten skal gi tilgang til et offentlig kartgrunnlag for lovens formål.

• I tillegg sikrer EUs Inspiredirektiv landene gjensidig tilgang til offentlig geodata, bl.a. om 
natur, samferdsel, bebyggelse, befolknings- og miljøforhold. INSPIRE fokuserer på 
miljøpolitikken, men vil også ha betydning for andre sektorer. INSPIRE gjennomføres 
trinnvis 2009-2020

• Det offentlige kartgrunnlaget gir informasjon for andre sektorlover og saksområder, for 
eksempel kulturminneloven, naturmangfoldloven, vann- og avløp, vei- og 
jernbanebygging, helse-, brann- og redning, polititjenester og Forsvarets behov.

• Forutsetningen for nytten er høy kvalitet på dataene og et godt forvaltningsregime.

• Kartforvaltningen må blant annet fange opp alle endringer som følge av saksbehandling 
etter særlig pbl og matrikkelloven (Ca 5500 byggesaker i Oslo pr år).

*) Tematisk inndeling for det offentlige kartgrunnlaget :

Departementet anbefaler følgende overordnede tematiske inndeling: 

Basis geodata, forurensning, friluftsliv, geologi, kulturminner, sjø og kyst, landbruk, landskap, natur, samferdsel, energi, samfunnssikkerhet (til 
sammen ca. 50 temaer)



Eksempler på kartbruk

• Tjenester
– Inntaksområder

skoler Oslo

• Beredskap
– Politiet (for eks. Sigridsaken)
– Forsvaret (Gjørv-rapporten)
– Brann og redningsetaten

• Gravemeldingstjenesten
– Koordinering av

gravearbeid i Oslo

• Infrastrukturprosjekter
– Statens Vegvesen
– Jernbaneverket



Matrikkelenheten

• Fører matrikkelen for Oslo kommune med registrering av:
– Eiendomsdelen (ca 770 saker i 2013)

• 64.400 Eiendommer
• 128.400 Eierseksjoner

– Bygningsdelen (ca 6500 saker i 2013)
• 126.500 Bygninger (aktive)

– Adressedelen (ca 400 saker i 2013)
• 96.200 Adresser 

– Boliger, antall ( 2013: I.G.: 3522, (midl.)B.T.: 3049, F.A.: 3222 )
• P.t. 325 656 (2013: 322.122)

• Saksbehandler adressering, krav om retting av matrikkelopplysninger, 
sammenslåing av eiendommer og sletting av seksjonering

• Iverksetter navnsettingsvedtak

• Besvarer bolignummerhenvendelser

12 ansatte



Adressering i henhold til matrikkelloven

• Adressering tildeles i henhold til matrikkelloven 
(§ 21) med forskrift (§§ 49-59) og 
«Adresseveilederen» utgitt av Statens kartverk.

• Tildeling av adresse er et enkeltvedtak, hvilket 
vil si at det kan påklages. Klager oversendes til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.



Tildeling av adresser i Oslo kommune

• Tildeling av adresse skjer i 
all hovedsak samtidig som 
vi registrerer en byggesak i 
matrikkelen 
(ved 1. gangsvedtak)

• Tildeling av adresse kan 
også skje på bakgrunn av 
bolignummer-
henvendelser, registrering 
av seksjonering, eller ved 
henvendelser med ønske 
om ny adresse.



Adresseringsprosessen

• Vi varsler alle tildelinger 
og endringer av adresser 
med 3 ukers 
uttalelsesfrist

• Adressevedtak sendes og 
adressen opprettes i 
matrikkelen etter at 
uttalelsesfristen er gått ut.

• Eventuelle klager på 
vedtaket oversendes 
fylkesmannen i Oslo og 
Akershus



Klager på vedtak om ny adresse

• Klageadgang – noen  
motsetter seg altså ny 
adresse

• De siste årene har vi 
gjennomsnittlig hatt 
omtrent 5 klagesaker til 
behandling hos 
fylkesmannen årlig.



Navnsetting (tildele veier navn)

• Det kan ikke tildeles adresser før 
veien bygningen har adkomst fra har 
fått et vedtatt navn.

• I Oslo kommune er det bydelene som 
er navnsettingsmyndighet. De vedtar 
navnene og saksbehandler 
navnsettingsprosessen.

• Veinavn tildeles etter lov om 
stadnamn, et forholdsvis stort og 
komplekst regelverk.

• Det er kommunens ansvar å sette opp 
gatenavnskilt, mens det er huseiers 
ansvar å sette opp husnummerskilt. 



Omadressering av et eksisterende 
næringsområde på Økern



Omadressering av et eksisterende næringsområde på Økern (2)

• All bebyggelse i området har adresse til en vei som ikke er adkomstvei.
• Store endringer i veisystemet i forbindelse med Økernutbyggingen
• Spørsmål om hva som skal adresseres? Hvilke innganger? Varemottak?



Hverdagsadressering

• I hverdagen handler det 
stort sett om fortetting, 
og om å kile inn nye 
adresser til nye 
boenheter i et allerede 
overfylt adressesystem.

• Vi forsøker, så langt det 
lar seg gjøre, å unngå 
omadressering.

Eksempel:    Sæter torg Sæter hage



Bolignummer    (H0302)

• Bolignummer er en unik identifisering av leiligheter i 
flerboligbygg.

• Tildeles etter et fast prinsipp, Oslo og Bærums prinsipp avviker 
fra resten av landet.

• I Oslo er prinsippet at man teller første leilighet til venstre fra 
hovedinngangen sett utenfra som nummer 1. I resten av 
landet er det første dør til venstre når man kommer opp trappa.

• Resten av landet tok i bruk bolignummer til folke- og 
boligtellingen i 2001. Da fikk alle leiligheter adressemerke fra 
Statens kartverk. Merket ble plassert i dørkarmen på ytterdøra. 

• I dag er regelen at merket skal plasseres godt synlig på eller 
ved siden av inngangsdøra til leiligheten.

• Kartverket vurderer å slutte å trykke opp adressemerker i 2015 
(til nå har dette vært en gratistjeneste for befolkningen)



• Det er kommunene 
som tildeler 
bolignummer 

• I Oslo kommune 
tildeles bolignummer 
ved registrering av 
førstegangsvedtaket 
i matrikkelen. 

• Plantegning påført 
bolignummer 
oversendes til 
arkitekten og 
søkeren.



Noen adresseutfordringer i Oslo

• Områder med 
bebyggelse som kan ha 
adresse til en annen vei 
enn den inngangen har 
adkomst fra.

• Adresser som ikke 
følger dagens lovverk.

• Bruk av uoffisielle 
adresser, både for 
næring og 
boliginnganger.

Skovveien 6A, sett fra Frognerveien





Matrikkelen og sentrale registre

• Se eiendom 
(http://seeiendom.no/) 

• SeEiendom er en åpen 
nettløsning som viser data fra 
matrikkelen. Se eiendom 
dekker informasjonsbehov hos 
private og i noen tilfeller også 
profesjonelle brukere, og 
oppfyller kravet i matrikkel-
loven om utlevering av 
matrikkeldata

(ML § 30 tredje ledd). 

• Det sentrale folkeregisteret 
(DSF) 

• Den første loven om 
folkeregistrering kom i 1905. 
Denne ga kommunene adgang 
til å føre folkeregister, og det 
første folkeregisteret ble 
opprettet i Oslo i 1906.

• Loven som påla kommunene å 
føre folkeregister kom i 1946.

• Nåværende folkeregisterlov er 
fra 1970.

• Siden 1991 har DFS vært 
ajourført av Skattedirektoratet



Matrikkelen og sentrale registre (2)

Brønnøysundregistrene er Norges 
sentrale register-etat og består av 
en rekke forskjellige nasjonale, 
elektroniske registre. 

• Enhetsregisteret har som 
hovedoppgave å samordne 
opplysninger om næringslivet 
og offentlige etater som finnes 
i ulike offentlige registre.

• I stedet for at hver offentlige 
etat sender ut hvert sitt skjema 
til bedriftene, sørger Enhetsre-
gisteret for at opplysningene 
samles på ett sted. 

Posten Norge 

• Postadressen består vanligvis av 
en veiadresse sammen med 
postnummer og poststedsnavn. 
Postadressen kan også ha andre 
former, for eksempel 
postboksadresse.

• Offisiell adresse fastsettes av 
kommunen - postadressen av 
Posten Norge (Posten) 

• Posten Norge er beslutnings-
myndighet for postnummer og 
poststedsnavn. Endringer som 
medfører at noen får endret sin 
postadresse samles opp og 
utføres 1. oktober hvert år. 



Adresser og veilenker
– fra Statens vegvesen

• Fra http://www.vegdata.no/ :

– «I Norge har vi en skattkiste 
i form av NVDB, en løsning 
andre nasjoner misunner 
oss sterkt og som de private 
aktørene har stor glede av. 
Men vi er avhengige av at 
både innsamling, foredling 
og distribusjon av data skjer 
på en måte som sikrer 
kvalitet og oppdaterte data. 
Og disse prosessene skal vi 
forbedre videre for å kunne 
tilby enda bedre data og 
løsninger for navigasjon i et 
komplett, framtidsrettet 
nettverk.»

• Det offentlige vegnettet i Norge fordeler seg omtrent 
slik:  Europa– og Riksveger ca. 10.500 km, 
Fylkeskommunale veger ca. 44.000 km, 
Kommunale veger ca. 39.000 km 

• NVDB inneholder totalt ca. 200.000 km med vei 
(inkl. private veier og skogsbilveier)

• Oslo har hhv. 186 km 0 km og 1.142 km (off. vei)



Forvaltning og tilgjengeliggjøring



Mediaoppslag

1-3 mnd

For 2015 er målsettingen at ELVEG skal i 2015 leveres 10 
ganger.

Locus as (leverandør av produkter og tjenester til 
transportnæringen, nødetater, vakt-, verdi- og 
assistanseselskaper) har til nå oppdatert kartdata hos AMK-
sentralene to ganger i året, men kommer i løpet av 2015 til å 
forsøke å øke hyppigheten i og med økt hyppighet av 
oppdatert ELVEG



DIFI-initiativ



Potensial for bedre prosesser ?

Fotogrammetrisk
ajourhold
hvert år

4 ggr pr år

hvert år

hvert år

Oslo kommune



TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN!

Rolf Bekkhus

Avdeling for geodata

Plan- og bygningsetaten
E-post: 
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