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«Er kvaliteten i matrikkelen god nok til å være 
del av det offentlige kartgrunnlaget?» 

• Et enkelt spørsmål – med et enkelt svar

• Ja  ?
– eller

• Nei  ?



DOK – det offentlige kartgrunnlaget
– (og hva skal det brukes til…)

• Hva er DOK egentlig?
– «..en samling geografiske offentlige autoritative data..»
– «kommunene .. staten .. tar ansvar for det offentlige kartgrunnlaget.»
– …
– «Det blir nå presisert at ikke bare utvalget i FKB men øvrig informasjon i 

Matrikkelen er en del av DOK.»

– «Det skal defineres en samling kvalitetssikret geografisk informasjon som har 
stor relevans for pbl-prosesser.»



Hva er matrikkelen?

• Norges offisielle eiendomsregister
– Et av landets basisregistre

• Satt sammen av:
– Kommunalt DEK – Digitalt eiendomskart
– Statlig GAB-register

• Grunn – Adresse – Bygg
• Etablert etter delingsloven av 1980.

– DEK – inneholder kommunale eiendomsmålinger og Kartverkets fra 
«økonomisk kartverk»

– GAB-registrering: eiendommer og adresser fra 1980, alle bygg fra 1983
– Mabygg – Massivregistrering av bygg 1993-95
– SEFRAK – registrerte kulturminner – bygg eldre enn 1900

• «en fant fra hver bygd»





Hvor kommer matrikkeldata (egentlig) fra?
• Matrikkelsystemet vi har i dag:

• Først kom GAB (1980-83)
• GAB = Grunn- Adresse – Bygning

• Adresser – de ble hentet fra Folkeregisteret
– De adressene som folkeregisteret hadde i bruk, ble lagt inn i GAB.
– Mange adresser er egentlig matrikkelnumre (byer)



Hvor kommer matrikkeldata (egentlig) fra?
• G- Grunn(eiendom)

• Skylddeling
– Skattegrunnlag. Eiendomsskatt er ikke noe nytt…

• ØK – Økonomisk kartverk
– Et pionerarbeid
– Fra ca 1965, landsdekkende eiendomskartverk over produktive arealer 

utenfor tettbygd strøk

• Eiendomsmåling i byene
– Startet tidlig mange steder. Senere styrt av Bygningsloven
– Kristiansand: ca 1790

• «Folk tok seg til rette på Byens grunn



Hvor kommer matrikkeldata (egentlig) fra?
• B – Bygning

• Fra 1.1.83 i GAB
– Byggesaksbehandlerne fylte ut skjema som ble sendt til fylkeskartkontoret for 

registrering (punsjing)
– Online registrering i kommunene

• MABYGG 
– prosjekt for massivregistrering av alle bygg som ikke allerede var i GAB
– Bygningsnummer og bygningstype ble tildelt

• Feilkilder
– Ble oppfattet som ekstra, unødig arbeid
– Få (eller ingen) ute i kommunene kunne se eller bruke registreringer
– Det kostet penger hver gang man trykte ‘enter’ i GAB

• Registeret ble derfor bare brukt til å slå opp eierskap og forhold omkring grunneiendommen



Tilgang på matrikkelopplysninger
• Ikke alle matrikkelopplysninger er fritt tilgjengelige.
• Alle kan hente de åpne matrikkelopplysningene via http://seeiendom.no

– Korrekt adresse finner du her
– Kan fra seeiendom.no også gå videre til grunnboka
– Må logge inn via ID-porten (MinID, BankID) for å få se dokumentene.

• Eiendommers adresse, gnr., bnr., tomteareal, bygningstype er fritt 
tilgjengelig.

• Ikke alle bygningsopplysninger ligger åpent
• Eiers adresse ligger ikke åpent

– Nabolister gir deg eiers navn og adresse
– Ellers er det bare eiers navn vi har anledning til å oppgi



Kvalitet – matrikkelen er «en fant fra hver bygd»
• Eiendomsgrenser

• Matrikkelen inneholder både målte og anslåtte grenser
– Eiendomsgrense kan stamme fra gamle skylddelinger, fra ØK, fra gamle 

målinger eller fra moderne, nøyaktige målinger.
– Nøyaktigheten kan være fra  Ø 8-10cm til mange meter. Nøyaktigheten er 

angitt på alle grensepunkt og –linjer.
– Grense mot vann og mot vei kan gjerne være generert.
– Arealnøyaktighet – desimaler…

• «Sirkeleiendommer»
– Eiendommer vi ikke vet utstrekning på, og bare omtrentlig plassering. 

• Kommabruk
– Teiger som angis med flere bruksnumre. Hvis vi skal justere eller dele fra 

slike, må eier godtgjøre hvilken eiendom vi fradeler fra.
• Sammenslåing! 

– Hvis man har mange teiger og tilleggsarealer anbefaler vi sammenslåing. 



Kvalitet – Bygninger

• Nye bygg – registreres med detaljerte opplysninger ihht føringsinstruks
– Status, arealtyper, arealer, etasjer, bruksenheter, VA-tilknytning mm
– BRA – bruksareal i følge standard NS3940
– Bruksenheters areal

• En leilighet på 80 m2 kan ha bruksareal på 90m2 i utskriften pga at bodareal mv regnes med til 
bruksenheten

– Arealene knyttes også til seksjoner der eiendommen er seksjonert.
• «gamle seksjoneringer er ikke så detaljerte. 

• Mabygg kontra bygg fra saksbehandling
– Byggregistrering startet i 1983. (‘Venstrehånds’, lite kontroll)
– Massivregistrering ca.1993-1995
– Byggtype anslått. Få andre opplysninger.

• Kristiansand: bygningsopplysninger komplettert v/ omtaksering 2010. 
– Arealer, bygningstyper, etasjebenevnelser, byggeår



Kvalitet – Adresser

• De første adressene i GAB kom fra Folkeregisteret, og ble lastet inn slik 
de var angitt der.

• Adresser – vegadresser (og matrikkeladresser)
– Formålet er at fremmede skal kunne finne fram. 

• Ambulanse!

– Alle eiendommer med boliger, fritidsboliger og næringslokaler skal ha 
vegadresse (vegnavn + nummer)

• Rådhuskvartalet har mange adresser. Hovedadressen er Rådhusgata 18. 
• Det gamle rådhuset har adresse Rådhusgata 28.

– Flerboligbygg / kombinerte bygg har boligadresse / bruksenhetsadresse
• 150/1558 snr.35 har adresse Østre Strandgate 24 H0101
• 150/1558 snr.73 har adresse Østre Strandgate 28 H0502

– Matrikkeladresse er basert på eiendommens gårds- og bruksnummer
• I Kristiansand har vi noen få slike, de fleste er hytter på øyer eller i utmark



Kvalitet – det er lov å sjekke

• Matrikkelen er ikke feilfri – men den er det beste vi har
– Vi ønsker opplysninger når eier eller andre finner feil og mangler

• Matrikkelen opplyser om antall bruksenheter som er registrert – men sier 
ikke noe om antall godkjente boenheter. Må sjekkes i byggesak!

• KMD: Vi trenger entydig begrepsbruk PBL-ESL-Matrl
– Samme ord må ha samme (krav til) innhold
– «eit einsarta og påliteleg register»

• Brukere: Husk fornuftskontroll!
– Er det noe som ser feil ut – så kan det være feil



Kvalitet – forts.

• Når mer og mer skjer gjennom automatiserte prosesser – hvordan kan vi 
vite hva som kommer ut av den «svarte boksen»?
– I dataalderens barndom: Søppel inn = søppel ut

• Matrikkelen har lite kvalitetsinformasjon 
– Eiendomsgrenser har info om stedfestingsnøyaktighet
– Bygninger og adresser mangler både historikk og kvalitetsinfo

• Hva er endret? Hvorfor? Når? Av hvem?

– Kilde, grunnlag: -hvor stammer opplysningene fra?
• Arealberegnet på gode tegninger?
• Oppgitt fra eier?
• P-rom fra skatteetaten



Kvalitet – forts.

• Tidligere generasjoners unnfallenhet hentes ikke inn over natta.. 
– Matrikkelbrev inn i aller meglerpakker – bruk av data
– Hurtig og god kvalitetsheving koster penger. 
– I dag gjøres det et meget godt arbeid.
– Å kvalitetssikre og forbedre gamle data koster tid og penger. Ingen kommune 

har råd til å drive storstilt oppgradering av eget tiltak. 
• På landet er eiendommen viktigst – i byene er det bygningene som har størst 

økonomisk verdi

• Trafikklysmerking eller lignende? Kan det være en nyttig tanke?
– Grønn – gul – rød
– Å kjenne kvaliteten er kanskje viktigst.
– Må være enkelt å skjønne for «folk flest» 
– Når systemer setter sammen data fra ulike kilder må kvalitetsmerking på plass



Kvalitet – krav i DOK

• Tekniske krav er beskrevet i DOK-veiledningens kap.6.
– Struktur, innhold, format
– Kvalitetskrav i produktspesifikasjonene
– Metadata

• Regimer for faglig kvalitetskontroll

• Produktspesifikasjonen skal definere inneholdet og kvaliteten i det enkelte 
datasett

• Matrikkelen er – som vi har sett – et mangfoldig datasett
• Utfordringen blir da hvordan vi skal få presentert aktuell kvalitet i de 

enkelte sammenstillinger av data hvor matrikkelinformasjon inngår



Matrikkelrapport – 150/1044 - Rådhuskvartalet
Flere bestående og utgåtte bygg



Matrikkelrapport - 150/1044



Matrikkelrapport - 150/1044



Matrikkelrapport



Matrikkel-
rapport
150/1044



«Er kvaliteten i matrikkelen god nok til å være 
del av det offentlige kartgrunnlaget?» 

• Jeg skulle ønske at mitt svar er JA

• Men: i dag er mitt svar NEI.

– Så lenge mulighetene for misbruk og feiltolking er så store, vil jeg svare NEI
– Hvis vi får en god kvalitetsmerking kan jeg gå over til ja-siden…



Takk for meg.

Spørsmål???

Michael Rosing, eiendomskart ca 1795 (Rådhuskvartalet, Kristiansand)




