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Matrikkelforbedringsprosjekt i Valdres

- Bakgrunn

 Vi ser at matrikkelens kvalitet ikke holder mål

 Mange eiendommer finnes ikke i kartet

 Mange eiendommer har for dårlig kvalitet på grenser og areal

 Mye feil og mangler

 Matrikkelen har en stor betydning og bruksverdi i samfunnet 

 Matrikkelen blir brukt veldig mye, og danner grunnlag for omsetning, beskatning, 

statistikk etc

 Større og mer omfattende bruk blant publikum

 Flere og viktige systemer baseres på matrikkelen



 Konsekvenser

 Mer bruk av matrikkelkartet – publikum «tror hva de ser»

 Mange vet ikke hva de eier

 Store landområder som ligger uten matrikkelbetegnelse – hver eier disse?

 Mange kjøper og selger noe annet enn de tror

 ….

Matrikkelforbedringsprosjekt i Valdres

- Bakgrunn



 Samarbeidsprosjekt for seks kommuner

 Prosjektperiode 2015-2017

 Delfinansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Oppland

 650.000 over tre år

 For øvrig basert på egeninnsats

 Mål; forbedre innholdet i matrikkelen i alle seks kommunene, samt utvikle 

system og metoder for videre arbeid med matrikkelforbedring i egne og 

andre kommuner

Matrikkelforbedringsprosjekt i Valdres





Prosjektrapport

 Gjennomføring av kvalitetshevingstiltak

 Finansieringsmodeller

 Avdekke eventuelle mangler i hjemler og tekniske systemer

 Matrikkelforbedring i framtida

 Oppsummering



Gjennomføre kvalitetshevingstiltak



Aktivitet – Georeferere jordskiftekart

 Delprosjekt i samarbeid med Kartverket Hamar

 Tilrettelagt i samarbeid med NOIS som programvareleverandør

 Kostnad georeferering; ca. 551.000 kr

 Kostnad tilrettelegging; ca. 60.000 kr



Aktivitet – Georeferere jordskiftekart



Aktivitet – Georeferere jordskiftekart



Aktivitet – Georeferere jordskiftekart

- praktisk bruk

 Rette opplagte feil og mangler ved systematisk 

gjennomgang

 Kvalitetsforbedring

 Tilgjengelig som informasjon om opprinnelsen for en 

grense

Matrikkelforbedring

Oppmålingsforretning



 Grensebeskrivelsen er viktig 

 kartet stemmer ikke alltid overens med denne

 Ligger i rettsboka; hvor er denne, og hvordan får vi tilgang til den?

 Må i de fleste tilfeller ut og måle – finne igjen gamle grensemerker

 God erfaring med godt merkede grenser av jordskifteretten

 Hva kan vi «tukle med» av rettsfastsatte grenser?

 Tidlig økonomisk kartverk i kommunene er et pluss; færre feil og mangler

 Jordskiftekartene vil være en nyttig informasjon å ha tilgjengelig som 
bakgrunn

Aktivitet – Georeferere jordskiftekart

- erfaringer



Aktivitet – Tilby oppmåling av tomter 

områdevis

 Sender ut tilbud om oppmåling til redusert gebyr

 i utvalgte områder

 i områder hvor det har kommet en rekvisisjon

 Kan resultere i stor arbeidsmengde

 avtale om lengre frist for fullføring; inntil to år





Aktivitet – Oppmåling i forbindelse 

med byggesak

 Endret fokus på plan og bygningsloven § 21-4

 Det stilles krav om oppmåling ved byggesak, eller

 Det anbefales oppmåling ved byggesak

God respons!



Aktivitet – Rydding i kraftverks-

eiendommer

 Vang kommune i samarbeid med de store utbyggerne

 Utgangspunkt:

Eiendommene ligger i hovedsak i fjellområdene

 Ingen ØK, og dårlig kartlagte sameiegrenser ved 

etablering fra ca.1930-1975

Én kraftverkseiendom kunne ha opptil 20 likelydende 

skylddelinger – med gnr/bnr fra hver av partene i et 

jordsameie

 ---> Lite eller ingen informasjon i eiendomskartet



 Raster-innpass av skisser og skylddelingskart

Manuskart

 Leting etter gamle bolter, og innmåling av disse

Aktivitet – Rydding i kraftverks-

eiendommer



Aktivitet – Rydding i kraftverks-

eiendommer

Utskiftingskart fra 1947;

1 sirkeleiendom  i matrikkelen

Eiendomskartet nå;

9 teiger med målte grenser



Andre aktiviteter og tiltak

 Innmåling – målebrev målt i lokalt nett 
(sirkeleiendommer)

 Innmåling – forbedring av grenser med dårlig kvalitet

 Forbedre egenskaper i matrikkelen

 Eiendommer med flere gnr/bnr

 Rydding i hjemmelsforhold på jordsameier

 Jordskiftesaker; veiledning/igangsetting

 Byggvask – forbedring av bygningsdelen i matrikkelen

 Fjerning av opplagt feil grenser

…



Avdekke eventuelle mangler i hjemler 

og tekniske systemer



Innføring av matrikkelloven § 7

 Krav om klarlagte grenser ved hjemmelsoverføring

 Ville gjelde en betydelig andel av eiendommer som blir 

omsatt hvert år

 Kapasitet er ikke et argument mot iverksetting



Nye sirkeleiendommer i matrikkelen

 Det skal ikke være anledning til å legge inn nye 

sirkeleiendommer i matrikkelen (i henhold til retningslinjer 

fra Kartverket)

 Ingen maskinell sperre på dette i matrikkelsystemet

 Fullstendighet før nøyaktighet!



Opprinnelseskoding på grenser i 

matrikkelen

 Informasjon om hvordan en grense har oppstått er viktig;

Jordskifteretten (eks.dom)

Kart- eller oppmålingsforretning

Fra økonomisk kartverk

Målt inn uten forretning

 Har vært et sterkt ønske fra innføringen av matrikkelen

 Informasjonen ble borte ved overgang fra DEK



Varslingsrutiner og adgang til retting i 

matrikkelen

Omfattende regime for varsling

Ønsker at det åpnes for et friere kommunalt skjønn i 

vurderingen

 Redusere terskelen for å gjennomføre små men viktige 

rettinger



Utvikling og forbedring av 

matrikkelsystemet

 Det blir brukt for lite ressurser til feilretting, utvikling og 

forbedring av matrikkelsystemet!

 Kartverket har en lang liste med forbedrings- og 

utviklingsønsker som er meldt inn, men som ikke blir 

gjennomført.

Matrikkelsystemet er allerede «en gammel mann», og 

bør avløses av neste generasjon.



 Kommunene kan ikke selv endre bygningsstatuskode fra 

«Utgått» eller «Revet/brent»

Må sende skriftlig søknad til Kartverket:

Endring av bygningsstatuskode



Finansieringsmodeller



Finansieringsmodeller

 Delfinansiering med gebyrer;

Eiere av grenser, utbyggere, kjøpere og selgere

 Finansiering sentralt/nasjonalt

Georeferering og tilgjengeliggjøring av jordskiftekart

 Tilgjengeliggjøring av skylddelingsforretninger mm

Forbedring av grenser mot offentlig veg



Oppsummering



Valdres – utgangspunkt og status

Etnedal Sør-Aurdal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang

Matrikkel-enheter i 
kommunen

4766

(4694)

7617

(7538)

11123

(11083)

5570

(5432)

7825

(7579) 

4079

(4036)

Matrikkel-enheter 

som mangler i 
matrikkel-kartet

275

(354)

189

(192)

399

(523)

161

(177)

20

(20)

222

(285)

Matrikkel-enheter 

med kun fiktive 

grenser; inkl. 

«sirkel-
eiendommer»

747

(870)

1098

(1292)

2275

(2456)

158

(222)

680

(940)

214

(268)

Etnedal Sør-Aurdal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang

Andel eiendommer 

i kartet
94,2 %

(92,5 %)

97,5 %

(97,5 %)

96,4 %

(95,2 %)

97,1 %

(96,7 %)

99,7 %

(99,7 %)

94,6 %

(92,9 %)

Andel 

sirkeleiendommer
15,7 %

(18,5 %)

14,4 %

(17,1 %)

20,5 %

(22,6 %)

2,8 %

(4,1 %)

8,7 %

(12,4 %)

5,2 %

(6,6 %)



Oppsummering

 Det er fortsatt et stort behov for forbedring av kvaliteten i 
matrikkelen – på flere områder

 Matrikkelforbedring er tid- og ressurskrevende

 Jobben må gjøres lokalt

 Store kvalitetsløft er vanskelig å gjennomføre uten sentral 
finansiering og støtte

 Matrikkelens kvalitet må være et samfunnsansvar 
– ikke bare kommunalt



Matrikkelforbedring i framtida



Matrikkelforbedring i framtida

- tips

 Sirkeleiendommer

 Kommunen eller andre store grunneiere

 Samarbeid med Statens vegvesen lokalt

 Jordskifteretten

 Forbedring av egenskaper

 Utvikling av matrikkelsystemet



 Ny matrikkellov?

Kommunene vil ikke lenger ha samme ansvarsforhold til 

matrikkelen

Vil bli avhengige av initiativ fra den private kunden, og 

kostnadene vil falle på den

Matrikkelforbedring ute i kommunene vil stoppe opp!

Matrikkelforbedring i framtida



Matrikkelforbedring i framtida

 Nasjonalt matrikkelforbedringsprosjekt!

For å kunne gi matrikkelen et stort og 
nødvendig kvalitetsløft, må det avsettes 
midler til en nasjonal satsing!

Jobben må i stor grad gjøres lokalt, med 
finansiering og drahjelp fra sentralt hold!



Spørsmål?

Takk for meg!


