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Litt om vårt kontor

• Vesa Jäntti har sagt noe om det før i dag. 

• Meg selv.
– 80 – modell med 7 års erfaring fra privat landmålerfirma 

Novatek i Bodø, og nå 7 heile år i Bodø kommune, og trives 

godt. 

– Koser meg med utfordringer i matrikkelen, og i terrenget. 



Dette foredraget

• Jeg ble spurt om å holde et foredrag om ringvirkninger av 

opplysninger fra matrikkelen mot andre tjenester.

• Etter hvert sto det i programmet:  Grenser i matrikkelen

• Her står jeg å vil prate om noe som engasjerer meg. 

– Nøyaktighet.



Status på eiendomsopplysninger i 

matrikkel i Bodø kommune
• I Bodø kommune var det den 31/10: 

– 719 tinglyste grunneiendommer/festegrunner som ikke har flate 

i matrikkelen.

– 133 ikke tinglyste grunneiendommer/festegrunner som ikke har 

flate

– 202 enheter bare i Bodø sentrum på gnr 138 (både tinglyste, og 

ikke tinglyste)

– 727 tinglyste enheter med 1 eller flere fiktive grenselinjer.

– 1446 tinglyste enheter som absolutt trenger en oppgradering.



Nøyaktighet på grenselinjene i 

matrikkelen



Nøyaktighet på grenselinjene i 

matrikkelen
• Nøyaktighetstrekanten i matrikkelen.



Nøyaktighet på grenselinjene i 

matrikkelen
• Nøyaktighet blir presentert i 6 forskjellige nøyaktighetsklasser



Nøyaktighet på grenselinjene i 

matrikkelen
• Og de andre linjetypene 



Visualisering på seeiendom.no

• Hvilke klasser er slått sammen i Seeiendom?

– Her er det bare 5 klasser.



Nøyaktighet på grenselinjene i 

matrikkelen
• Det står i samlet systemspesifikasjon (matrikkelens innhold 

og funksjonalitet-klient) s 35. 

– Egenskapene Målemetode og Nøyaktighet er de to 

egenskapene i Posisjonskvalitet som brukes i matrikkelen.

• Her presiseres for nøyaktighet: Punktstandardavviket i grunnriss for 

punkter, samt tverravvik for linjer

– Nøyaktighet skal si noe om hvor nøyaktig stedsangivelsen er = 

Stedfestingsnøyaktighet

• Det henvises til Standarden stedfesting av matrikkelenhets-

og råderettsgrenser (2011).



Nøyaktighet på grenselinjene i 

matrikkelen



Nøyaktighet på grenselinjene i 

matrikkelen

• Toleransesirkelen 



Toleransesirkelen

• Dokker heng med?



Nøyaktighet på grenselinjene i 

matrikkelen
• Oppsummering.

– Standardavviket er et mål for spredningen av verdiene i et 

datasett ..  Spredninger i observasjonsmaterialet..  

– Med andre ord, flere måling til samme punkt, med tilhørende 

utjevning for å finne samlet koordinat.

– Hvis det må målinger til et punkt for å få standardavvik, hvordan 

kan det oppgis standardavvik på digitaliserte punkt?

– Standarden Stedfesting av matrikkelenhet- og råderettsgrenser 

gjelder kun for de målte punktene, og ikke de andre punktene. 

• Orientering side 3 i standarden.

– Hva med resten, og hva med

– tallet S=200 i matrikkelen?



Egen test – målinger mot et punkt

• Hvor stor unøyaktighet kan det måles på punkt for å havne i 

«grønn» sektor?

• Standardavvik på 13 cm (0,128), nesten der. 

• 3 x standardavvik = 0,384, Ytre pålitelighet = 0,477



Nøyaktighet på grenselinjene i 

matrikkelen
• Teoretisk betydning



Nøyaktighet på grenselinjene i 

matrikkelen
• Med denne bakgrunnen.

– Hvordan er det meningen at kvinnen/mannen i gata skal forstå 

nøyaktigheten oppgitt i matrikkelbrevet?

• S = 2 cm på matrikkelbrev.  

• Visualisert i matrikkel i gruppe med punkter med standardavvik på 

opp mot 10 cm. 

– Vil det ikke være en fordel at de mange eierne av et 

matrikkelbrev faktisk forstår innholdet? 

– Hvordan skal utbygger forstå hvilken nøyaktighet det er på 

linjene i kartet under planlegging av tiltak?

– Fremkommer muligheten for maks feil på datasettet noen plass, 

uten å måtte forstå teoretisk bakgrunn? 

– Kan det være opp mot 30 cm feil på de grønne linjene i 

matrikkelkartet?  Enn der det er antatt nøyaktighet på 200 som 

punktstandardavvik, 6 meter feil? 



Konsekvenser – plan og bygningslov

• Hvilke konsekvenser har unøyaktige grenseopplysninger for 

planlegging av tiltak etter PBL?

– Tiltak i trange smug og rom  unøyaktige grenser fører til 

vanskelig planlegging, og/eller ikke realiserbart prosjekt. 

– Påstand: Manglende forståelse for hva nøyaktighet presenterer 

på datasettet.  

• Innføring av ansvarssystem i PBL, Ot.prp. nr 39 (1993-1994) pkt. 

4.4.1.1: 

– «Et viktig hovedprinsipp i forslaget er at ansvar i utgangspunktet 

skal legges hos den aktør som har reell mulighet for å påse at 

feil ikke oppstår» 

– Det er beklagelig at den reelle kompetansen i mange tilfeller 

ikke blir hentet inn.  Feil skjer, ekstra kostander påføres.

• Grad av utnytting.

– Hovedregel i pbl. § 29-4 annet ledd.  4.0 meter fra grense til 

fasadeliv på bygning. Hvilken grense?



Konsekvenser – plan og bygningslov

• Grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan

– Formålsgrense som legges i unøyaktige eiendomsgrenser der 

dette er tilsiktet.  Hva skjer når eiendomsgrensen flyttes, flyttes 

da også formålsgrensen som er juridisk bindende?

• Rimelig stor hemsko for ønsket digitalisering av 

søknadsprosesser etter plan og bygningsloven?  



Forslag til endringer

• Egen nøyaktighetsklasse for faktisk målte punkt etter 

matrikkelloven. 

– Innenfor kravet til ytre pålitelighet på hhv 10 og 50 cm. 

• Endring av forståelse av nøyaktighet til å være antatt maks 

feil. Eller antatt faktisk feil. Standardavvik er ikke et egnet tall 

for folk flest å forstå.

• Store digitaliseringsprosjekter står på trappa og vil inn i 

varmen.  På høy tid at matrikkelen systematiseres og 

tilgjengelig gjøres for effektivitetsgevinsten som er ønskelig. 



• Takk for oppmerksomheten


