
Kartverkets «time» 
- Vi var et u-land 

- men er det ikke lenger ... 

- Med en viss overgang til noe kulturelt 

Eiendomskonfefansen 2017 
Solstrand Hotel & Bad 16.-17. oktober 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Finn E. Isaksen, Kartverket Kristiansand 



Tenk på alt som er bra ...! 
 Selv om 4 innlegg første dagen handler om feil, 

utfordringer og problemer 

 Hadde vi fått Økonomisk kartverk over hele landet nå? 
(Eller hadde Bergensbanen blitt bygd i vår tid?) 

 Uten delingsloven hadde skylddelingsfolket fortsatt tuslet 
rundt her og satt ned steiner og hogd kors i berg ...  



 Selv om 4 innlegg første dagen handler om feil, 
utfordringer og problemer – ikke glem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- mer enn 2 milliarder kall til matrikkelen/år – grovt regnet rundt 70 kall i sekundet  



Feil og mangler 
 Jo, da. Det er feil og mangler vi lever av  

(som også kunne ha vært Kartverkets slagord i stedet for visjonen Det nye landskapet!?)  

 Det er jo hele grunnlaget for Eiendomskonferansen også i 
2017! 

 Hvorfor er det feil og mangler? 

1) Utgangspunkt eller grunnlaget (Hadde vi bare visst ...) 
Eks.: Hvem påviste ...? 

=> Kvalitetsprosjekt i flere kommuner. + Statskog. 

2) Men hva med det nye vi fører inn? (Må KV føre ...?) 

 

 



Om MUF-er (og MF) 
 

 Iflg. regelverket: Søknad fra rekvirent? Med frist? 

 Oppfølging av fristen? 

 Noen opererer med et «Gule lapper»-system. Dvs. «lurer» 
regelverket, fører ikke som MUF. (Fremkommet via tilsyn)  

 

 

Et visst omfang med MUF og MF også i Hordaland og Sogn og Fjordane! 

Hva sier det om kvaliteten på matrikkelen? 



Eiendommer som mangler i kartet, 
eller som fiktiv 8-kant 

 



 

 Enkelt å få oversikt/rapport (fra Kartverkets matrikkel)  

• NB! Før/etter 1980 



 Et eksempel (gjelder hjemmel etter tgl. § 38a):  
 

«Når en matrikkelenhet som er registrert i grunnboken, tilhører noen som ikke har 

grunnbokshjemmel, kan den som utøver eierrådigheten og som skriftlig erklærer å 

være eier, få grunnbokshjemmel dersom han sannsynliggjør at han, alene eller sammen 

med sin hjemmelsmann har vært eier i minst 20 år. Finner registerføreren at disse 

vilkår er til stede, kunngjør han en oppfordring til mulige eiere om å melde seg innen 

en frist som settes til minst en måned. Melder ingen seg, utsteder registerføreren en 

hjemmelserklæring som tinglyses som et hjemmelsdokument.» 

 

Vedkommende som krever hjemmel antyder hvor bnr. 11 befinner seg i 
terrenget, men matrikkelen viser at det arealet utgjør bnr. 5 i dag. Den som i 
skylddelingen står som kjøper, var på det tidspunktet hjemmelshaver til både 
bnr. 5 og 6, men hjemmelen ble aldri overført til kjøper. De som krever 
hjemmel til bnr. 11 i dag er etterkommere av selger og tidligere 
hjemmelshaver til hovedbruket, bnr. 1.  

Jeg mistenker at arealet som utgjorde bnr. 11, ble lagt inn under bnr. 5 eller 
6 umiddelbart etter fradelingen fra bnr. 1, og at ved senere kartfesting så ble 
bare bnr. 5 angitt i kartet. Det vil i så fall si at det egentlig er hjemmelshaver 
til bnr. 5 som også skal være hjemmelshaver til bnr. 11, ikke etterkommere 
etter tidligere hjemmelshavere av bnr. 1 

 



Om veiadresser 
 

 Oversikt pr. 31.8. (< 70%)  ---> 

 Snakket med naboen? 

 Kommunesammenslåing? 

 Lov om stadnamn?  

 

 

 

 

Om adressetilleggsnavn 
 Krav om bruksnavn (landbruk) og komm. tildelt grendenavn 

 Lov om stadnamn? 

• Om eiers «frihet» for bruksnavn 

< 70 % 

Adr. 

totalt 

% 

vegadr. 

1222 FITJAR 2 056 65,22 

1228 ODDA 4 654 59,37 

1231 ULLENSVANG 2 368 41,85 

1242 SAMNANGER 1 993 64,02 

1401 FLORA 5 834 67,81 

1412 SOLUND 910 0,11 

1413 HYLLESTAD 1 119 0 

1416 HØYANGER 2 738 52,96 

1420 SOGNDAL 4 177 53,94 

1421 AURLAND 1 555 68,81 

1428 ASKVOLL 2 108 53,75 

1429 FJALER 1 937 0 

1430 GAULAR 1 998 20,27 

1432 FØRDE 5 136 76,17 

1433 NAUSTDAL 1 677 34,47 

1438 BREMANGER 2 828 19,66 

1441 SELJE 1 708 0 

1443 EID 3 300 36,09 

1444 HORNINDAL 792 23,23 

1449 STRYN 4 795 24 



Om veiadresser og adressetilleggsnavn 
 Én sterk anbefaling: 

Adr.veilederen kap. 17.7.1  ---> 

 

 

 

 



En delikatesse til slutt ... 
 Hvordan adressere her?: 



 Eller når du blir ledet feil? 



 Et stikkord: Atkomstkoordinat! – Kommer! 



Takk for oppmerksomheten! 


