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Organisering av matrikkelarbeidet i Oslo 

kommune
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Oslo kommunes matrikkeldata:

• 99.600 Adresser 

• 64.600 Eiendommer

• 137.200 Eierseksjoner

• 126.600 Bygninger (aktive)

• 330.200 Boenheter 

Januar 2018



Saksomfang i 2017
Byggesaker

• 5000 Rammetillatelser

• 1500 Igangsettingstillatelser

• 3000 Bruks- og ferdigattester



Saksomfang i 2017

• 330 delinger, arealoverføring

• 450 seksjoneringssaker

• 60 sammenslåinger

• 20 sletting av seksjonssameier

• 370 krav om retting

Eiendomssaker Adressesaker

• 450 adressesaker



Oslos politikere

• Årets befolkningsframskriving for hovedstaden for 

perioden 2018 til 2040 anslår at innbyggertallet vil øke 

fra 670.000 personer i dag til 854.000 personer om 22 

år.

• Etaten skal godkjenne 5500 antall nye boenheter i 2018

• Matrikkelen benyttes for å telle 

antall nye boenheter

• Prioriterer å registrere boligbygg



Innføring av eiendomsskatt i 2016

Formuesgrunnlag

Taksering

11 000 eiendommer 

som ikke er næring, 

verk og bruk

Ca. 140 000 

eiendommer

11



Analyse av mangler 2015 vs. 2018
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Ikke godkjente boenheter

Boligbygg med kun alternativt areal

Boligbygg helt uten arealer
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Reduksjon 35 %
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Reduksjon 80 %
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Eksempel: en bygning – flere mangler



Oslos befolkning

Retting i matrikkelen saker - 2015-2017
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Vann- og avløpsetaten

Silonedbygging –

samarbeid med andre

kommunale etater

Vårt bidrag

Kvalitetsheve BRA

• Vann og avløpsgebyr basert på 

stipulert forbruk beregnet på grunnlag 

av bruksareal

• Tilknytningsavgift ved påbygg, tilbygg

på tomter bebygget før 1977



Digitale tjenester

• Hva gjelder for eiendommen

• Digital byggesøknad for

• fagfolk

• Automatisk behandling av

enklere byggesaker



Kartverkets feillister

• Kontrollrapporter for bygg med feil
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Adresser – kvalitet

Uoffisielle adresser

• 2.147 –2016

• 1.978 –2017 

• 1.133 –2018 

(1,2 % av alle adr.)

• Et adressenummer som 

ikke finnes i matrikkelen

• Basert på sammenligning 

mellom Postens 

adresseregister og 

matrikkelen

Adresseverdige bygninger



Historisk oversikt over byggeår i sentrum

Arkitekthøyskolen vil ha

undervisning

i bruk av matrikkeldata 

2841 bygninger fra 1993



Riktige bruksenhetsnumre

• 16.000 boenheter i boligsameier skal få nye strømmålere som følge 

av opphør av fellesmåling.

Plassering og nytt kundeforhold identifiseres ved 

bruksenhetsnummer

• Skatteetaten utfører kontroll på utleie av eiendom og krever kobling

mellom bruksenheter og seksjonsnummer

• Bruksenhetsnummer i matrikkelen stemmer ikke alltid overens med 

bolignummeret registrert i borettsregisteret



Tiltak på kort sikt

• Riktig og ensartet registrering

• Alltid oppdaterte eksisterende bygg

- ved søknader om bruksendringer

- ved seksjonering og reseksjonering

- ved krav om retting



Tiltak på lang sikt

• Rekrutterer og utvikler kompetanse i bruk av SQL og 

FME

• Har kjøpt 5000 tinglyste seksjonerings- og 

reseksjoneringsdokumenter fra Kartverket

• En midlertidig stilling i 2017 for kartlegging av 

kvalitetsbehov og oppdatering for eiendomsskatt

• Har bedt om 4 stillinger for kvalitetshevingsprosjekt i 

2018



Refleksjoner

• Kvalitetsheving av opplysninger i matrikkelen krever tid, ressurser 

og kompetanse

• Opplysninger – uansett kvalitet – blir brukt av stadig flere

• Er matrikkelen «klar» for det pågående digitaliserings- og 

automatiseringsarbeidet

• Vi må fortsette å snakke om betydningen av en oppdatert matrikkel



Takk for oppmerksomheten!

Kristin Tveit

Matrikkelenheten, Avdeling for geodata

Telefon: 917 87 225

E-post: kristin.tveit@pbe.oslo.kommune.no


