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Fritt landmålervalg og sentralisering av 
matrikkelføring
- konsekvenser 

06.03.2018 Geomtaikkdagene - Loen



Åpenhet, innsyn og likebehandling 

https://drive.google.com/file/d/1iSIjlf6vvm4tLXuU3XZbHvXP9fQYieuM/view


Bakteppe
Matrikkelen drøftes på mange arenaer

Flere pågående nasjonale prosjekter baseres på 
sentrale forutsetninger om et “kvalitetsriktig” 
datagrunnlag

En rekke utfordringer er underkommunisert



Regjeringens digitaliseringsprogram

3 basisregistre

7 felleskomponenter
▪ NÅR vi dette ved å privatisere og 

sentralisere ?

ID-porten

Altinn

Enhetsreg MatrikkelFolkereg

Sikker digital 

postkasse

Kontaktregister 

med reservasjon

Nye felleskomponenter
Løsnings-

komponenter

Grunndata-

registre



Matrikkelloven - tatt muligheten
▪ Økt kompetanse

▪ Bachelore, 3 årig utdannelse, med landmålingsteknisk bakgrunn

▪ Eiendomsjuss.

▪ Profesjonalitet /autorisasjon/god landmålerskikk

▪ Bedre faglig hjelp, både internt og eksternt
▪ Til søknaden

▪ Forhåndskonferanse

▪ Vegretter, gjerder, ledninger osv.

▪ Vanskelige naboer

▪ Uttalelser fra andre offentlige instanser

▪ Kommunikasjon

▪ Lavere pris

▪ Kortere saksbehandlingstid
▪ selvbetjening

▪ Bedre Matrikkelen



Bedre kvalitet på MATRIKKELEN ?



Høringsuttalelsen(e)
Trondheim kommune har en meget velfungerende kommunal tjeneste. 

Trondheim kommune mener at eiendomsopprettelse og -endringer bør 

være et samfunnsansvar for best mulig å sikre allmennheten.

Trondheim kommune leverer i dag tjenesten vesentlig raskere enn lovpålagt 

frist. 

På den annen side mente utvalget at det fortsatt er sider ved seksjoneringssakene som gjør det ønskelig og nødvendig å 

ha en geografisk nærhet til eiendommen som skal seksjoneres. Det gjelder både i saker der det er behov for befaring og 

i saker hvor det kreves oppmåling av utendørs tilleggsdeler. Videre mente utvalget at det er en betydelig fordel for 

publikum at den som behandler seksjoneringssaken, har en geografisk nærhet til eiendommene. Søkeren har da 

mulighet til å gjennomføre forhåndskonferanser og til å ha en løpende dialog med saksbehandleren underveis. Oppstår 

det spesielle problemstillinger under behandlingen, kan saksbehandleren og søkeren samarbeide for å løse disse. En slik 

samhandling og dialog med tinglysingsmyndigheten har derimot vist seg å være vanskelig å få til etter at Kartverket 

fikk rollen som sentral tinglysingsmyndighet. Det har blant annet sammenheng med den fysiske avstanden mellom 

Kartverket og de fleste brukerne.

AVVIK i uttalelser fra dep. ?

(Eierseksjonslov. Prop. 39 L(2016-2017))



Matrikkelens formål og hensikt

Sikre et ensartet og pålitelig register over alle 

faste eiendommer i landet

Inneholde opplysninger som er nødvendig for 

planlegging, utbygging, bruk og vern av fast 

eiendom



Utfordringer 
▪ 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
▪ Fullstendighet på bygg er mangelfull

Kilde: Kartverket 17.11.2017



Utfordringer (II)
▪ Det jobbes med å modellere romlige 

reguleringsplaner
▪ Byggesaksløsninger forberedes for BIM
▪ Stadig mer komplekse bygnings- og 

eiendomsforhold i byene (kamp om arealer!)
▪ Matrikkelen er “flat”...
▪ Dagens komplekse bygg og eiendommer lar seg 

ikke entydig matrikkelføre
▪ Motstridende og mangelfullt lovverk
▪ HVORFOR privatisere og sentralisere ?



Igangsettings-/brukstillatelse - kun 1 gang?

Eksempel fra byggesak i Oslo kommune



Volumeiendommer - kun i 2D?

Stadig mer av undergrunnen utnyttes:

▪ Vegprosjekter (hvor dypt går bygningene og 
hva finnes under bakken?)

▪ Underjordiske 
parkeringsanlegg,

tilfluktsrom osv

Eksempler fra Stavanger kommune



Bruksformål - pr. etasje?

Hovedbruk for hele bygget føres i dag, ofte lite 
dekkende:

▪ Garasje i U
▪ Næring i U,1,2,3,4
▪ Bolig i delvis 4 + i

5,6,7,8
▪ Grunneiendom, 

anleggseiendom, 

seksjonert eiendom Eksempel fra Trondheim kommune



Gevinstrealisering?

▪ 526 mrd omsetning
▪ Økt kvalitet og effektivisering?

▪ 100 000 søknader hvert år, inntil 15 statlige 
aktører høres
▪ Økt kvalitet og effektivisering?

▪ Gevinsten ikke realisérbar hvis kvaliteten på 
basisregistrene er for dårlig…

▪ HVORFOR privatisere og sentralisere ?



Nødvendige aksjonspunkter
▪ Regjeringen må prioritere kostnad og tiltak for et 

gedigent kvalitetsløft
▪ Utrede kvalitet, beslutte tiltak, bevilge penger

▪ Regjeringen må sørge for et harmonisert lovverk
▪ Lovverk og system må tilpasses en verden i 3D

▪ Faktisk utbygging må være lovlig og mulig

▪ Kommunenes deltakelse er sentral for å sikre 
nødvendig utvikling av datakvalitet, system og lovverk



Konsekvenser
tap av viktig eiendomskompetanse i kommunen, samtidig som deler av 

arbeidet sentraliseres og overføres til staten.

endringen vil ikke i tilstrekkelig grad ivareta matrikkelens kvalitet som 

grunnlag for offentlig forvaltning og andre samfunnsprosesser. synergier 

svekkes, planprosesser forlenges

private er opptatt av å gjøre den jobben de får betalt for, blir matrikkelen 

mer troverdig ? Store utbyggere/grunneiere vil tjene på dette mens det vil 

bli dyrere for folk flest.



Konklusjon fra Prop 148L 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-148-l-

20162017/id2556488/

● “basert på en totalvurdering av resultatene i denne analysen 

konkluderer vi med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å 

gjennomføre tiltaket som innebærer at eiendomsoppmåling i Norge 

organiseres som en profesjonsregulert tjenesteytende næring, med 

matrikkelføring samlet hos Kartverket".

● Trondheim kommune har gitt klare føringer på at et kommunalt foretak 

ikke skal opprettes.

● Avvikling av oppmålingstjenesten i kommune

○ Starter så snart lovendringen er vedtatt

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-148-l-20162017/id2556488/

