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Matrikkel og Lokal Matrikkelkopi

Bruk av matrikkeldata i ulike analyser på desktop

Bufferanalyser

Overlayanalyser

Arealberegning

Dynamiske analyser

Kobling mellom matrikkeldata og andre datasett

Analyser på web

Innhold



Databaser, tjenester og verktøy
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Hva er lokal matrikkeldatabase?
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● Lokal matrikkeldatabase/matrikkelkopi (LMK) er 
en KOPI av data i den sentrale Matrikkelen.

● LMK inneholder register- og geometridata fra 
den sentrale Matrikkelen.

● LMK tar utgangspunkt i databasestruktur fra den 
sentrale Matrikkelen, dvs. at den har 
”matrikkelstruktur”.

● Opprettes i Oracle, SQL Server eller Access-
databaser

● Matrikkelens EndringsloggAPI brukes for å 
hente ned endringer fra sentral matrikkel til LMK.

● Ved hjelp av endringsnummer vil kun endringer 
som er gjort siden forrige gang 
synkroniseringsjobben ble kjørt, hentes ned



Behov for lokal matrikkelkopi?
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● Vårt GIS-verktøy ISY WinMap ikke avhengig av 
lokal matrikkeldatabase for oppdatering av Sentral 
matrikkel

● Men LMK anbefales:

• For effektiv presentasjon av eiendomskart

• For å kunne gjennomføre analyser over større 
områder som inkluderer geometri

• For å kunne lage spørringer/rapporter på 
utvalgsparametre som ikke støttes av kartverkets 
API

• Typisk for avanserte brukere som har behov for egne 
rapporter som eksempelvis omtaksering for 
Eiendomsskatt

• For bruk i kommunale faktureringssystemer



Bruk av LMK for analyser
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● Gjennom spørringene som er definert i LMK-databasen er 
det allerede gjort en del koblinger mellom tabeller.

● Det er i tillegg mulig å gjøre ulike analyser mot LMK i ISY
WinMap etter eget behov.

● Koblinger mot andre datakilder/databaser

• Avgifter/eiendomsskatt

• Befolkningsdata

• Plandata

• DOK

• Varsling

● Vi skal i resten av foredraget se på eksempler på analyser



Hyttebygging i strandsonen
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Buffersoner planlagt gang/sykkelveg
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Arealregnskap og dynamiske 
analyser
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Kobling matrikkel og befolkningsdata
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Oversikt kommunale eiendommer
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Analyser for planarbeid
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Matrikkelenheter berørt av 
reguleringsplan
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Matrikkedata i analyser på web
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Spørsmål?


