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Matrikkelen - historikk 

• Det finnes mange feil og mangler i matrikkelen

• Eiendomsgrenser og bygninger er blitt til og beskrevet gjennom mange hundre år 

• Det vi i dag ser som dårlig kvalitet var regnet som god da den ble hentet inn

• Det har blitt gjort både systematiske og tilfeldige feil og ”feiltenkninger”

• Ikke alle aktører har fått tilstrekkelig faglig oppdatering og fagmiljøene har ikke 
vært tilstrekkelig samkjørt

• Matrikkelen er preget av å ha blitt til over tid, samtidig som bruken av informasjonen 
”hele tiden” er ut fra nyeste muligheter, behov og forståelse
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Milepæler for kvaliteten på informasjonen 
i matrikkelen - eiendomskartet

Matrikkelenheter opprettet før 1980:
• Byer: Oppmåling fra kanskje tilbake til nærmere 1900
• Tettbygde strøk: Oppmålingsplikt innført fra 1965 (bygningsloven av 1965) – med 

generalplanen kunne også oppmålingsplikt innføres i områder utenfor tettbygde strøk
• Landkommuner: 

• Skylddelingsforretninger (fra 1909) med forutgående historikk
• Utarbeidelse av Økonomisk kartverk (ØK) i perioden ca. 1965 til ca. 2003.
• I tillegg kommer enheter som har vært oppmålt i forbindelse med utskiftning (fra 1859) 

fulgt av jordskifte (fra 1951 -)

Matrikkelenheter opprettet 1980 – 2010:
• Oppmålt etter reglene i delingsloven, ”delvis” registrert i h.h.t. regler i delingsloven. De fleste 

kommuner hadde etter hvert digitalt eiendomskart (DEK), men ikke alle hadde det.
• Jordskiftesaker

Matrikkelenheter opprettet fra og med 2010:
• Oppmålt og registrert etter reglene i matrikkelloven
• Jordskiftesaker



Matrikkelens samfunnsverdi

• Ett av tre nasjonale basisregister

• En av syv felleskomponenter i offentlig sektor

Les mer om hva  
felleskomponenter er her: 

https://www.regjeringen.no/no
/tema/statlig-forvaltning/ikt-

politikk/felleskomponenter/id2
342598/



Kartverket

2013: 637 
millioner

2014: 1,3 
milliarder

2015: 2,1 
milliarder

2016: 2,5 
milliarder

Ligger an til 
over 
3.milliarder 
kall i 2017

Økning i bruk av 
matrikkelen 
(antall kall)
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Matrikkelens samfunnsverdi

• Kvaliteten i matrikkelen er varierende, men flere kommuner har 
kommet langt!

• Hva gjøres framover for å øke tilliten til matrikkelen?



Kvalitet i matrikkelen

• Faggruppe matrikkel er enige om følgende prioriteringer
Sak 03/16 Kvalitet i matrikkelen innen 2018, jf. Kartverkets strategiske handlingsplan

• Matrikkelenhet

• Oppfølging av midlertidige forretninger (MF)

• Oppfølging av ikke-fullførte oppmålingsforretninger (MUF)

• Kvalitetsheving av grenseinformasjon

• Avvik mellom grunnbok og matrikkel

• Adresse

• Innføring av veiadresser i hele Norge

• Følge opp avvik mellom Postregister og matrikkel 

• Bygning

• Bruksareal (manglende og unormalt lavt BRA)

• 5-dagers fristen for føring

• Reduksjon i «inkonsistente enheter» mht. prioriterte bygningsopplysninger (lister fra 
SSB)

Mer om Faggruppa 
(deltakere, mandat, referat): 

http://www.kartverket.no/eien
dom/saksbehandling/veilednin
g-og-kurs/veiledning-for-lokal-

matrikkelmyndighet/Faggruppe
-matrikkelen/



Bakgrunn for matrikkelføring i 
Kartverket



Sakstyper

Jordskiftesaker

• Nye

• Gamle 

Kvalitetsheving
• Sirkeleiendommer

• Matrikkelenheter 
uten teig

Kvalitetsheving
• Eksisterende eldre 

veigrenser



• Stor interesse for kvalitetsheving

• Stor etterspørsel om foredrag

• Kartverkets sakssystem – behov for forbedring

• Behov for systemforbedringer i matrikkelklienten

• Administrative grenser  

• Informasjon, bistand internt

• Informasjonsbrosjyre og metodikkdokument

• FoU

• M.m.

Matrikkelføringsseksjonen 
- ikke bare matrikkelføring



Informasjonsbrosjyre om 
matrikkelen

• Hva er matrikkelen?

• Hvem bruker opplysningene fra matrikkelen?

• Hva brukes opplysningene til?

• Hvor går grensen – om grenser i marka, 
tegnforklaring i kartet og nøyaktighet.

• Hva kan du gjøre hvis det er feil i matrikkelen?



Metodikk for kvalitetsheving jf. ML § 26
– Med fokus på fullstendighet og kvalitetskoding

• Innledning

• Hvorfor kvalitetsheve, oppbygging metodikk, begrepsavklaringer

• Regelverk for kvalitetsheving 

• ML, PBL, forvaltningsloven, vegloven, saksbehandlingsregler

• Eiendomsgrenser i et historisk perspektiv

• Eiendommer i matrikkelen med manglende eiendomsgrenser

• Feiltyper, rutinebeskrivelser, problemstillinger, erfaringer, maler

• Grenser langs offentlig vei

• Dokumentasjon, rutinebeskrivelser, problemstillinger, erfaringer, maler

MEN… hovedregelen er fortsatt oppmålingsforretning etter ML § 17



Kvalitet i matrikkelen -
Kartverkets prioriteringer 2018
• Matrikkelføre for prioriterte kommuner

• Dialogmøter for gjensidig forståelse og forbedring med:

• Domstoladministrasjonen/jordskifterettene

• Vegdirektoratet/Statens vegvesen

• Kommune- og regionsreformen

• Mye kvalitetsforbedring i samarbeid med berørte kommuner

• Eiendomsforhold – samsvar grunnbok/matrikkel

• Adresseopprydding

• …



Kvalitet i matrikkelen -
Kartverkets prioriteringer 2018
• Adressering

• Adressetilleggsnavn inkludert kildekode – tas i bruk 
som offisiell adresse medio 2018

• Fra matrikkeladresse til veiadresse

• Rette opp feiladressering

• Veiledningsmateriell, kurs, foredrag

• Lovrevisjoner (eksempelvis adkomstkoordinat) 

• Bygg

• Varierende kvalitet

• Skjer mye fra departementalt hold – ny 
bygningsstrategi - BIM

• Kvalitetsheving – samarbeid Kartverket og SSB



Kvalitet i matrikkelen -
Kartverkets prioriteringer 2018

• Matrikkeltilsynet

• En av de mest effektive verktøyene for kvalitetsheving

• Mange kommuner har blitt bedre etter tilsyn

• Ønske om økning av antall tilsyn fra 20 til 30 per år i 2018, men avhengig av 
budsjettdekning

• Opplæring og foredrag



Status matrikkelklienten – hvor 
står vi nå

• Vi har fått til mye med eksisterende klient!

• 30 versjoner av matrikkelen – 75 subversjoner

• Historikk i matrikkelen

• Kommuneendringssystemet –framtidsmatrikkel «Marty»

• Elektronisk melding til tinglysing  

• Konsesjon

• Skjerming av enkelte bygningstyper

• Grunnboks API

• Over tid har matrikkelsystemet vært under stadig større press

• Mange ønsker om forbedringer er ikke løst

• Ikke tilpasset framtidas utfordringer



Kvalitet i matrikkelen - Kartverkets 
prioriteringer  2018

• Matrikkelklienten

• Nytt felles API ferdig våren 2018

• Ny WFS via GeoNorge

• Kobling mellom SSR og matrikkelen – stedsnavn føres kun ett sted

• Adkomstkoordinat

• Generell forbedring og feilretting

• GDPR – konsekvenser for matrikkelen?

• Utfasing av dagens matrikkelklient planlagt 2021/22



Kvalitet i matrikkelen - Kartverkets 
prioriteringer  2018

• Kommune- og regionreformene har medført omprioriteringer 
og forsinkelser i 2017

• Dersom forslag til ny matrikkellov blir vedtatt, vil det kunne 
medføre omprioriteringer



Kvalitet i matrikkelen

• Hva er viktigst?

• Hva skal prioriteres?

• Hva er riktig kvalitet om 50 år?

• Hvem skal bestemme?

• Grunneiere og rettighetshavere

• Store aktører (Statens vegvesen, 
Statskog, Statnett, osv.)

• Kommunene

• Kartverket

• Politikerne

• Matrikkelen som felleskomponent 
(SSB, Skatteetaten, NIBIO, 
Posten, osv.)

• 959 midlertidige forretninger etter delingsloven 
er ikke fullført

• 2.836 ikke-fullførte oppmålingsforretninger 
utgått på dato

• 88.208 matrikkelenheter uten teig
• 127.131 matrikkelenheter med fiktive grenser
• 117.079 nordmenn er kun bosatt på 

matrikkeladresse
• 8 kommuner er helt uten veiadresser
• Andel fullstendighet på bygg i prosent

• BRA: 94,3 %
• BYA: 88,4 %
• BTA: 20,3 %

Tall pr. 17.11.2017



Avsluttende refleksjoner
Behovene for opplysningene i matrikkelen bare øker

• Opplysninger – uansett kvalitet – blir 

«gjenbrukt» av stadig flere

• Fremtiden er digital/automatisert med 

bruk av ny teknologi

• Er det grensemerket i marka eller 

registrerte grenser i matrikkelen som 

gjelder?



Takk for meg!


