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Eiendomsdivisjonens oppgaver

• Stedsnavnsmyndighet

• Fastsetter skrivemåten av gårdsnavn, bruksnavn, 
seternavn, naturnavn, navn på statlige anlegg o.l. 
dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift

• Drifte, forvalte og formidle fra stedsnavnregisteret

• Administrative grenser

• Forvalter og formidler av kommune- og 
fylkesgrensene som er registrert i matrikkelen

• Riksgrenser – delegert ansvar fra UD om god 
skjøtsel av riksgrensegate mot Finland og Sverige



Eiendomsdivisjonens oppgaver

• Tinglysingsmyndighet

• Tinglyse rettigheter 

• Drifte, forvalte og formidle fra grunnboken

• Sentral matrikkelmyndighet

• Opplæring i og tilsyn av føring i matrikkelen 

• Oppdatere valgkretser i forkant av valg

• Ensartet adressering i matrikkelen

• Drifte, forvalte og formidle fra matrikkelen



Overordnede mål/oppdrag 2018
- tildelingsbrevet vedr. matrikkel

• Matrikkelen

• Sikre høy kvalitet og forsvarlig teknisk nivå

• Kommune- og regionreformene 2018/2020

• Samarbeid med bl.a. DiBK og SSB om pilotering for mer 
automatisk oppdatering av bygningsregisteret i matrikkelen samt 
uttrekk av data til eKostra innen 15.12.2018



Tildelte midler i 2018

• 8,3 mill. til utviklingsarbeid

• Oppgradere teknisk rammeverk til nyere 
teknologi

• Forenkle det tekniske kodehåndtering

• Øke sikkerhetsgraden av systemet

• Øke den automatiske testdekning

• 5,6 mill. til forvaltning - store aktiviteter:

• Matrikkeldistribusjonsdatabasen, ferske 
matrikkeldata i våre tjenester

• Kobling matrikkel og stedsnavnsregisteret

• Ferdigstilling av nytt API (oppdat.tj. 3.tertial)



GeoLett
DiBK, KMD/PLAN, Kartverket og KS

Prioriterte tiltaksområder i 2018

• Matrikkel tilrettelagt for selvbetjening

– Aktivitet 1: demonstrator MatrikkeLett

– Aktivitet 2: Utprøving av maskinell oppdatering/kvalitetsheving av matrikkel
- fritidsbolig

– Aktivitet 3: SMS-kontakt med innbyggere i Asker kommune

– Aktivitet 4: BIM som kilde til oppdatering av matrikkelen og FKB



MatrikkeLett
https://projects.invisionapp.com/share/RQEPGWH5Y#/screens/267696403

https://projects.invisionapp.com/share/RQEPGWH5Y#/screens/267696403


Status bygningsstrategi

• Prosjektleder Helge Wangen, Wangen Consult

• Workshop 7. februar 2018

• Bredt sammensatt – deltakere

• Svært ulike behov blant deltakerne

• Tema

• Arealbegreper

• Hvem skal kunne registrere opplysningene i matrikkelen

• Data fra BIM i matrikkelen

• Hva skjer videre?

• Høringsnotat er under utarbeidelse

KMD planavdelingen

Byggkvalitetseksjonen i KMD

KS

Kristiansand kommune

Trondheim kommune

Oslo Kommune

Stavanger kommune

Kristiansand kommune

DiBK

Ambita

Evry

Geodata

Norconsult

Norkart

SSB

Standard Norge

Prognosesenteret



Samarbeid mellom Asker kommune og Kartverket

• 1550 SMS-er angående bygningsinformasjon ble 
sendt ut 13. desember 2017

• 407 registrerte tilbakemeldinger

• Rapporten er under utarbeidelse

• Foreløpige konklusjoner:

• Mulig kanal å benytte

• Budskapet må være kort og enkelt

• Brukervennlig

• Tydelig avsender



Oppdateringer i matrikkelen

• Saker registrert i Jira – fra matrikkelhjelp:

• Søknader om massivoppdateringer fra eksterne klienter (Norkart og Nois)

• 2009: mottatt tre søknader - to ble godkjent

• 2010: mottatt én søknad - godkjent

• 2011: mottatt én søknad - godkjent

• 2012: mottatt to søknader – godkjent

• 2016: mottatt en søknad – mye aktivitet, men ikke endelig løst

• 2017: ingen mottatt

• 2018: Geolettprosjektet - utprøving av maskinell oppdatering

Pr. 20.02.2018 2017 2016 2015 2014 Sum

Åpne saker 8 2 4 6 7 27

Løste saker 14 54 35 42 47 192

Sum antall Jira-saker 22 56 39 48 54 219



Egen seksjon

• 7 årsverk

• 2017: 17 kommuner har fått hjelp

• Føring av veggrenser

• Føring av gamle og nye jordskiftesaker

• Føring av sirkeleiendommer og 
matrikkelenheter uten teig

• Nye prosedyrer 

Kompetansedeling internt i ny divisjonen

• Tinglysing – matrikkel

Matrikkelhjelp og kundesenteret

• Avklarer spørsmål fra kommunene



Regelverkshindringer?
Entydighet og harmoni mellom PBL og krav til 
føring i matrikkelen

• Kartverket gjennomgikk regelverket sammen med Matrikkel faggruppe – ingen hindringer

• Er entydig ordbruk med hensyn til definisjoner utfordringen?

• Harmonisering av regelverket

• Hva er likt?

• Hva kunne vært likt?

• Hva må man se nærmere på?

• Styringsgruppen for Geointegrasjon (samarbeid KV og KS) besluttet i møte 9. februar 
gjennomgang av lov og forskriftsbestemmelser i PBL

• Det nedsettes en arbeidsgruppe der representanter fra Kartverket, KS, DiBK og noen 
utvalgte kommuner inviteres



Kommune- og regionreformene 
2018/2020

Prosjektmål 2017:

• Regionreformen: 2 fylker ble til 1  involverte totalt 54 kommuner

• Kommunereformen: 8 kommuner ble til 4

Prosjektmål 2018/2020:

• Regionreformen: 18 fylker blir til 11  involverer totalt 202 kommuner

• Kommunereformen: 109 kommuner blir til 43

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/6aGGO/Arets-stortingsvalg-kan-bli-det-siste-med-dagens-valgordning


Kvalitetsheving av matrikkelen 
– kommune- og regionreformene

Enorm innsats fra berørte kommuner i fjor
• 2017: avvik matrikkel/grunnbok (911  5)

Arbeidsoppgaver i 2018
• 6 regionsammenslåinger gjennomføres i test 

innen 1. oktober -18

• 2018: 1945 avvik innen 1. november av totalt 
3889 avvik matrikkel/grunnbok rettes

• Ny administrativ inndeling på Svalbard fra 01. 
januar -19

• Endret fylkestilhørighet for Rindal kommune?



Matrikkelnytt oppsummert

• Bygningsstrategien

• 8,3 mill til utviklingsarbeid
• Betydelige midler - forvalter og forlenger levealderen til matrikkelen

• Digitalisering krever økt kvalitet
• Grunnboka

• 5 rettsstiftelser digitalisert mellom matrikkel og grunnbok
• Konsesjon behandles nå i matrikkelen (tilleggsmodul)

• I kommunikasjon med Landbruksdirektoratet om forenklinger, som vil 
innebære mindre bruk av egenerklæringsskjema

• Kommune- og regionreformene – stor digital ryddejobb
• ca 4800 feil rettes matrikkel/grunnbok
• Inititativ fra kommunene

• Rydding i adresser – (f.eks Larvik hadde tripple adresser)

• Datakvalitet er et hinder for digitalisering av matrikkelen
• GeoLett



Vi ønsker å digitalisere – vi må samarbeide godt 
for å nå ønsket mål – økt kvalitet i matrikkelen!


