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Hvordan er situasjonen i dag

De aller fleste kommuner har en kvalifisert landmåler.

Dette har det tatt tid å etablere, da mange kommuner ikke erstattet landmåler som sluttet 
da NOU 1999 :1ville at kommunal eiendomsmåling skulle privatiseres.

Landmåleren finansieres i hovedsak av gebyrer etter matrikkelloven.

Men kompetansen og utstyret er der, så landmåleren brukes til diverse kommunale 
oppmålingsoppdrag.

Noen kommuner tilbyr tjenester innen plassering og beliggenhetskontroll.

Landmåleren er en viktig ressurs i kommunens GIS-miljø og har ofte et hovedansvar for å 
holde aktuelle FKB-data ajour i det offentlige kartverket.

Litt forskjeller på kommunale gebyrer.

Saksbehandlingstider i hovedsak innen lovpålagte 16 uker.

Svært få klager på oppmålingsforretningene som utføres.

Nært samarbeid mellom dem som fatter vedtak etter plan- og bygningsloven og de som 
utfører delingen etter matrikkelloven.



Utfordringer med Lov om eigedomsregistrering.

Kvaliteten til matrikkelen og matrikkelkartet.

Hvilken oppmålingskompetanse blir igjen i kommunene?

Manglende digitale arkiver.

På nytt vil kommunene ikke erstatte landmålere som 

slutter, akkurat som etter at NOU 1999: 1 ble publisert.



Betraktninger rundt kvaliteten på eiendomsgrenser 

i matrikkelen.

Matrikkelkartet er ikke troverdig.

Hva skjer med alle matrikkelforbedringsprosjekter som er i gang i 

kommunenorge?

Ingen utenom oppmålingsingeniørene skjønner kvalitetskodingen 

som er lagt inn.

Meglerne bryr seg ikke om kvaliteten på eiendomsgrensene.

Usikre grenser i matrikkelen burde vært fjernet, og da er det ikke 

stort igjen.

Pliktig oppmåling ved eiendomsoverdragelser må lovfestes. Unntak 

ved arv eller omsetting innen nær familie.



Oppmålingskompetanse i kommunene

De beste landmålerne tar jobb i private firma eller etablerer 
egne landmålerforetak.

Lokalkunnskapen blir borte.

Hvem kan hjelpe den private landmåleren?

Det nødvendige samarbeidet mellom den som fatter 
delingsvedtak og landmåleren blir borte.

Matrikkelføring hos kartverket fører til bortfall av 
synergieffekter mellom landmåleren og matrikkelføreren, og 
vil trolig medføre mange uklare forhold til hva sin ble bestemt i 
oppmålingsforretningen.



Situasjonen i kommunenes oppmålingsavdeling

Klager på kvaliteten av digitale eiendomsgrenser.

Skulle helst ha vært gjort i går.

Få ansatte.

Kollegene har fått jobb i privat landmålerforetak.

Krav om kostnadskutt.

Mer GIS enn oppmåling.

Kommunen må kjøpe dyr landmålingshjelp til 
kommunaltekniske landmålingsoppdrag.



Digitaliserte kommunale eiendoms- og 

oppmålingsarkiv

Mange kommuner har skannet eller er i gang med 

skanning av kommunale oppmålingsarkiver - men ikke 

på langt nær alle.

Hos de minste kommunene er behovet størst og viljen 

minst til å starte digitaliseringsprosjekter.

Hvem finner fram i de analoge arkivene når landmåleren 

ikke er der lenger?



Hvordan vil det bli for Ola Nordmann i Folldal og 

på Røst

Delingssøknaden sendes som før til behandling i kommunen.

Klarsignal til deling gis gjennom vedtak etter plan- og 
bygningsloven.

Hvem skal Ola velge for å foreta oppmålingen?

Hva vil det koste?

Når kan dere utføre oppmålingen?

Delingstillatelsen var basert på en mangelfull skisse som ikke 
helt stemmer med terrenget.  Hva må jeg da gjøre?



Situasjonen for landmålerforetakene

Jeg skal holde en oppmålingsforretning i Folldal og trenger å vite 
hva som har skjedd med naboeiendommene.

I Folldal er det ikke lenger noen landmåler som kan bistå med det.

Arkivet er ikke digitalt, og bygningsmyndighetene vet ikke hvordan 
de skal finne fram i oppmålingsarkivet.

Hvis ikke alt er klarlagt på forhånd blir det mye rar matrikkelføring.

Hvor mange saker kan jeg samle opp til en tur til Folldal?

Det er bare 3 eiendomsdelinger i Folldal hvert år.

Jeg er redd det vil fastsettes nye eiendomsgrenser uten at tidligere 
kartforretninger blir tatt med i forberedelsene til forretningene.



Kartverket som matrikkelfører 

Det skal visstnok bli så stor synergieffekt.

Hvor godt har landmåleren klart å beskrive det som 

skjedde på oppmålingsforretningen?

Har kartverket kapasitet nok hvis alle kommunene 

overlater til Kartverket å føre matrikkelen?



Hvordan vil framtiden bli?

Det som ikke finnes ved søk på Google eksisterer ikke.

Alle eiendomsgrenser er fastlagt med stor nøyaktighet.

• Staten har innsett at et kjempeløft må til for å få en troverdig 
matrikkel.  Dette må involvere landmåling og tinglysing i stor 
grad.

Alle reguleringsplaner er vedtatt i 3D, og viser mulighetsrommet til 
alle nye tiltak.

Eiendomsgrenser må kvalitetssjekkes og eventuelt måles inn med 
lovpålagt nøyaktighet ved eiendomsoverdragelser.

Border GO har bidratt til stor bevissthet rundt kvaliteten på 
eiendomsgrensene. 



Hvordan vil framtiden bli? (forts)

Landmåleren har VR-briller og datamodeller i sitt synsfelt og kan 
plassere eiendomsgrenser og tiltak nøyaktig inn i terrenget som 
gjenspeiles i datamodelllen.

Alle godkjente tiltak har en god BIM-modell som kan plasseres inn i 
denne datamodellen og merkes i terrenget uten andre hjelpemidler.

Dette vil skje nokså tilsvarende som da vi i gamle dager plasserte 
målemerket på en detalj i et fotogrammetri-instrument når vi produserte 
fotogrammetriske kart, bare med mye større nøyaktighet.

Landmåleren trenger en helt annen kompetanse enn i dag.

Hvem som er arbeidsgiver for landmåleren er knekkende likegyldig.

Norge har fått en feilfri matrikkel med stor troverdighet.



Takk for oppmerksomheten.


