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Stavangers visjon: 
Sammen for en levende by

■ Er til stede

■ Vil gå foran

■ Skaper framtiden
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By- og samfunnsplanlegging
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• 3 200 innbyggere

• 312 ansatte

• 133 000 innbyggere

• 9000 ansatte

• 4 900 innbyggere

• 470 ansatte

Nye Stavanger kommune 2020

Foto: Harald M. Valderhaug

Foto: Harald M. Valderhaug
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Utfordringer ved bygningsdelen i matrikkel

Bruk av bygningsdata i kommunen

1. Støttedata for saksbehandling PBL

2. Støttedata for saksbehandling seksjonering

3. Gebyrberegning vann og avløp (Stipulert forbruk)

4. Grunnlagsdata for fastsettelse av eiendomsskatt
(Sjablonverdi for bygningstype, etasje og bruksareal)

5. Grunnlagsdata for kommunal forvaltning av bygg (BEF)

6. Antall igangsatte/fullførte boenheter (boligbygging)

Kommunene har stor egeninteresse av bygningsdelen!
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Fremtidige behov og bruksområder for bygningsdelen?

■ Strategi for bygningsdelen

■ Hva skal lagres i bygningsdelen?

■ Samordning av regler PBL  Matrikkel, osv

■ Revisjon av standard NS3457 bygningstyper

■ Revisjon av standard NS3940 areal og 

volumberegning av bygningerM

A1

B1

Matrikkelen

§§

Bilde lånt fra Kartverkets nettsider
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Digitale byggesøknader
Hvilke data skal tilflyte bygningsdelen?

KS- Pågående prosjekter
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Revisjon av bygningstyper

■ Revisjon av NS3457

■ Stanset pga gjenbruk av bygningstyper 

■ Innføre flere bygningstyper 

■ Kombinasjonsbygg

■ Revisjon og iverksettingsdato
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Bygningstyper og kombinasjonsbygg

■ Største andel av bruksareal gir bygningstype

■ Byggtype 311 Kontor, adm, rådhus 

■ Svømmehallen i sentrum bygningstype 311 Kontor, adm, rådhus 

■ Byggtype 143 Stort frittliggende boligbygg 

(Boligblokk med bensinstasjon i U01)

■ Butikk/bolig (Byggtype % bruksareal næring/bolig) 
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Bygningstyper for kombinasjonsbygg og bruksenheter

Bygningstype 136, næringsgr G Varehandel  

■ Ny bruksenhetstype for næringsvirksomhet?

Eller 

■ Bygningstype for kombinasjonsbygg?

Boligblokk med bensinstasjon

Kunne vært løst med U0101 «Bensinstasjon»?

Bygningstype 136 Andre småhus

■ 2 stk leiligheter H02 og 2 stk H03

■Butikk i hovedetasje H0101 Annet enn bolig

Foto: Stavanger kommune
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1. BYA-Bebygd

2. Ant boenheter

3. BRA-bolig

4. BRA-annet

5. BRA-totalt

6. BTA-bolig

7. BTA-annet

8. BTA-totalt

9. OPA-Åpent areal (Carport 

i Alt1 eller Alt2)

10.Bruksareal-Bruksenheter 
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BYA-Bebygd areal

■ BYA er for å sikre at utnyttelsen etter PBL ikke blir større 

enn oppgitt i reguleringsplanen. 
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BYA-Bebygd areal
Saksbehandlere trenger bare svar om BYA er innenfor krav i regulering

■ BYA tomt = Bruttoarealbygg + takutstikk < 5 m + terrasse + trapper + boder 

+ drivhus + parkering for biler

■ Hvorfor ikke forenkle BYA tomt = Takflate + terrasse + trapper + boder 

+ drivhus + +

■ Nasjonal beregning av BYA via FKB-data?

■ Lagring i Nasjonal BYA-base eller i matrikkelen (BYA-tomt % + dato)

+ +
+

BYA fra FKB

Ikke meldt matr

(Mangler info)

Boligbygg

Annet bygg

Tiltak under 

oppføring

Eiendoms-kart

xx/tomt = BYA % 

+

= xx

BYA % lagres på matrikkelenhet m/dato 
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BRA-Bolig

BRA-Annet

BRA-Totalt

■ Viktige data for kommunen

■ En søknad krever ofte splitting/føring av flere 
bygninger i matrikkelen

■ Hva med garasje i bolig, carporter? 
(Åpne areal) 

Bygg 1

Bygg 2

Bygg 3
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Manglende utfylling trenger ikke være feil!
Bygg i Stavanger uten bruksareal

■ Jordkjellere uten måleverdig areal (h<1,9 m)

■ Gamle boliger uten tilstrekkelig takhøyde (h< 1,9)

■ Carporter uten måleverdig bruksareal

Skal vi slette jordkjellerne registrert av Riksantikvaren? OPA-Ikke måleverdig bruksareal
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OPA-Åpent areal

■ Arealet er ikke måleverdig som 

bruksareal etter NS3940

■ Uten vegger, en eller to vegger. 

Bruttoareal uten annen utfylling?

■ Mange kommuner fører åpneareal 

i feltet Altareal1 eller -2 

(Tilleggsdel)

■ Hva med å innføre nytt arealfelt for 

carporter o.l. «OPA-Åpent areal»?  

NS3940 Åpent overbygd areal

Nytt felt? OPA-

Åpent overbygd 

areal

Hva når bygget er ett åpent trelastlager (Uten vegger), 

bensinpumpeanlegg eller carport?
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BTA-bolig

BTA-annet

BTA-totalt 
(BTA =Bruttoareal)

■ Søknadskjema inneholder kun sum 

bruttoareal

■ Vi mener at innføring av BTA er en 

medvirkende årsak til redusert 

troverdighet til areal i matrikkelen

x2

KOSTRA-rapportering

■ Bygg driftes som IKS

■ Bygg som eies i andre kommuner

■ Bygg som leies i egen/andre kommuner

■ Skal ikke ta med avtaler inkludert drift 

og vedlikehold
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Ant. boenheter

■ Boenhetene er viktig for å følge boligbyggingen

■ Ulike regler for boenheter etter PBL og 

matrikkelloven

■ Føringsinstruksen for matrikkelen har ingen krav om 

godkjente boenheter

■ Matrikkelen teller «Hybler» som fullverdige 

boenheter  

■ Boenheter som er ført i matrikkelen, kan etableres 

som selvstendige enheter i borettsregisteret, selges 

og pantsettes

+



Fremtidig innhold i B-delen 
av matrikkelen?



STAVANGER KOMMUNE

Fremtidig B-delen
Bygningsregisteret må i fremtiden håndtere:

• Seksjon har Avvik på tinglyst formål for seksjonsnummer og bruksenhetstype 

(Næring  Bolig)

• At det at to seksjonerte leiligheter lovlig ombygges til en boenhet

• Hvilken seksjon skal i tilfelle knyttes til bestående bruksenhet?

• Alt 1 Automatisk krav om reseksjonering

• Alt 2 Matrikkelen takler at flere seksjonsnr kan ha knytning til samme 

bruksenhet

Seksjon 6

Seksjon 7
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Fremtidig bygningsdel
Bygningsregisteret må håndtere:

Ominnredning av en underetasje i en enebolig. 

Byggesaksvedtaket lyder «formål er utleie av del av egen bolig».

- Etter plan- og bygningslovens bestemmelser skal bolighuset fortsatt kalles en 

enebolig med hele arealet knyttet til en bolig.

- I henhold til føringsinstruksen skal bygget endres til type 112, (enebolig m/ 

hybel/sokkelleilighet) og ny bruksenhet til bolig registreres i underetasjen og 

arealet fordeles mellom de to bruksenhetene. 
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Fremtidig bygningsdel
Bygningsregisteret må håndtere:

Boligen markert med gul strek, er en selvstendig 

bruksenhet ihht. føringsinstruksen, mens søknad og 

godkjennelse i byggesaken PBL omtaler boligen som en del av bolig E3. 

Resultatet er at bygningen i eksempelet er registrert med 72 bruksenheter til bolig i 

matrikkelen, mens det er godkjent 67 boliger i byggesaken PBL. 
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Fremtidig bygningsdel

■Dagens bygningsregister takler ikke midlertidig bruksattest på deler av 

bygget:

■ Må være mulig å gi midlertidig bruksattest for % eller m²

■ Mulig å gi flere IG og MB på samme bygg?

■ Mulig å gi bruksenheter IG eller MB i store boligbygg? 

Bygningsregisteret må håndtere:
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Midlertidig bruksattest:

■Må være mulig markere hvilke 

bruksenheter som har fått 

midlertidig bruksattest m/dato

-Vitaminveien 7   Leil H0101-H0604 Midlertidig bruksattest 24 stk

-Vitaminveien 9 Leil H0101-H0604 Igangsettingstillatelse 24 stk

-Vitaminveien 11  Leil H0101-H0604 Rammetillatelse 24 stk  

Fiktive data

Fremtidig bygningsdel
Bygningsregisteret må håndtere:
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Skal matrikkelen utvides med P-rom fra Skatteetaten?

■P-Areal er basert på veileder NS3940 

■Datakilden må flagges i matrikkelen 

■Forenkle overføring av formuesgrunnlag til 

kommunal eiendomsskatt

BOA, P-rom, S-rom, P-areal, S-areal 

Fremtidig bygningsdel?
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Anleggseiendom «Bygg»

■ Loven tillater deling over- og under bakkenivå

■ Lov og forskrift har snart virket i 8 år

■ System har nå vært i bruk i 10 år

■ Systemet kan fortsatt ikke lagre volum

L
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■ Bygningsdelen kan bli fremtidig nasjonalt «NAV» for lagring/visning:

■ Energimerking

■ Eiendomstakster m/dokumentasjon

■ Borehull for grunnvarme 

■ BIM eller byggegodkjente tegninger (format)

■ Høyde bygg (moh)

■ Dybde bygg (moh) eller antall etasjer under bakken?

■ Data som ikke sikres ajourhold, fjernes eller flyttes til historiske data:

■ Avløp, Vannforsyning, Energikilder, Oppvarmingsformer

■ Næringsgruppe, BYA, BTA

Fremtidig bygningsdel



Kvalitetsheving
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Kvalitetshevning

■ Hvilke data skal defineres som primærdataene i 

matrikkelen og som skal ha 100 % utfylling?

■ Bruksareal bolig og -annet 

■ Bygningstype, byggstatus, statusdato, 

■ Bolignummer med kobling til adresse/eiendom

■ Kvalitetsprosjekter for å stimulere kvalitetsheving

Bygningstype
Antall 

totalt

Antall bygg 

med 0 i areal
Ca. % av total

Enebolig/kjedehus 27389 8724 32 %

Tomannsboliger 14125 3918 28 %

Rekkehus 15473 3605 23 %

Andre småhus 2395 569 24 %

Boligblokker 10468 2965 28 %

Eksempel fra Oslo kommune
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Kvalitetsheving
■Kvalitetsprosjekter for utvalgte datafelt

■ Prosjektmidler

■ Prosjektveileder

■ Lasting av kvalitetshevede data:

■ Matrikkelen burde kunne motta datalister med kvalitetshevinger

■Uttaksrutine

■Lasterutine 
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Kvalitetshevning
■ Kvalitetsprosjekter gir mye endringer i matrikkelen

■ Eier må varsles etter matrikkelføring med klageadgang

■ Hva om det ble laget en automatisk digital informasjonsflyt 

fra matrikkel til eiere og videre visning på «min side»?

■ Automatisk utsendelse av varsel om endring?

SvarUt?

Min side?
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Hvordan sikre at alle blir hørt i utviklingen av 

matrikkelen?

Faggruppe matrikkel
■ Sentralmatrikkelmyndighet (Kartverket)

■ X1

■ X2 osv

■ Lokal matrikkelmyndighet (KS/Kommunene)

■ Y1

■ Y2 osv

Skate?

■ Difi (Steffen Sutorius)

■ Skatteetaten (Hans Christian Holte)

■ Kartverket (Anne Cathrine Frøstrup)

■ KS (Inger Østensjø)

■ Oslo kommune (Arild Sundberg)

■ NAV (Sigrun Vågeng)

■ Brønnøysundsregistrene (Lars Peder Brekk)

■ Direktorat e-helse (Christine Bergland)

■ Statens lånekasse (Marianne Andreassen)

Hvem tar strategiske valg til samfunnets beste?

- Sentralmatrikkelmyndighet (Kartverket)

- Lokal matrikkelmyndighet Kommunene

Eksisterer det en styringsgruppe for strategisk utvikling av matrikkelen?

Bilde lånt fra Kartverkets nettsider
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Oppsummering

■ Strategi for bygningsdelen

Hvilke behov skal matrikkelen dekke i fremtiden?

■ Revisjon av ulike standarder

■ Samordning av register og ulike tilgrensende 

lovverk 

■ Utvikling av system

■ Utfasing av enkelte datasett

■ Kvalitetsheving av utvalgte datasett 

(Primærdataene)

Etablere styringsgruppe for matrikkelen?



Takk for 
oppmerksomheten!

Jan Inge Torgersen

Kart og digitale tjenester

Stavanger kommune, By- og samfunnsplanlegging


