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Kartverkets roller

1) Som teknisk koordinator skal Kartverket:

• Synliggjøre og aktualisere utfordringene som ligger i IKT-systemer for offentlig sektor i 

forbindelse med reformene. 

• Koordinere at store statlige aktører tilpasser og utvikler sine IKT-systemer til å takle 

reformen. 

• Skal synliggjøre HVA som må gjøres og NÅR - Ikke HVORDAN.

• Gjelder IKT – utfordringer innenfor alle fagområder i kommunen

• Koordinere og kanalisere spørsmål - fagetater følger opp sitt fagområde.

• Vise vei til verktøykassen  www.kartverket.no/kommunereform

2) Som sentral matrikkelmyndighet skal Kartverket:

• Gi faglig støtte innenfor fagområdet matrikkel.

http://www.kartverket.no/kommunereform


Overordnet

• Våren 2017 vedtok Stortinget to proposisjoner om endringer i 
kommune- og regionstrukturene i Norge; 

• 356 kommuner  totalt 43 sammenslåinger

(109 involverte kommuner)

• 11 regioner  totalt 6 sammenslåinger 

(202 involverte kommuner)

• Totalt 311 kommuner er involvert ved årsskiftet 2019/2020!

• 2 splitting av kommuner (Snillfjord og Tysfjord)

• Justering av kommunegrenser er ekstra krevende. 

• Foreløpig 11 vedtak



Splitting av en kommune

Kommunesammenslåing:
Hitra + del av 

Snillfjord
= 5056 Hitra

Kommunesammenslåing:
Hemne + Halsa + 
del av Snillfjord
= 5055 Heim

Kommunesammenslåing:
Orkdal + Agdenes + 

Meldal +
del av Snillfjord
= 5059 Orkland 

Halsa
Snillfjord:

• Deling av Gårdsnummerserier
• Hele veier og deling av veier 

som sammenslåes inn i ny vei
• Krets flyttes og krets som 

splittes



Grensejusteringer

Kommunesammenslåing:
Verran + Steinkjer 

= Steinkjer 

Kommunesammenslåing:
Namdalseid + Fosnes

+ Namsos 
= Namsos

Kommunesammenslåing:
Vikna + Nærøy = 

Nærøysund
Grensejustering: 
Lund grunnkrets

Grensejustering:

Grensejustering:
Verrabotn

Kommune:
Indre Fosen

Kommune: 
Bindal 

(Nordland)

Kommune: 
Leka 

(Trøndelag)

Grensejustering: 
Austra



Godt i rute med forberedelse av endringene som trer i kraft 1.1.2019:

• Ny administrativ inndeling på Svalbard

• Endret fylkestilhørighet for Rindal kommune

• Grensejusteringer:

• Hornindal  Stryn (Maurset)

• Birkenes  Evje og Hornnes (Hovlandsdalen)

01.01.2019



01.01.2020

Godt i gang med forberedelse av endringene som trer i kraft 
1.1.2020:

• 28 av 43 gårdsnummerserier er godkjent

• Prosesser knyttet til adressering pågår

• Stor kvalitetsheving av matrikkel og grunnbok

• Omfang av endringer ca. 103 mill. objekter i matrikkelen

• Ytelsestest av datamengde planlagt primo 2019

• Marty – mulig å teste på forhånd

• Tidskritisk – adresser (NAV, Skatt og Helse)



Marty



Tidsplan høsten 2018

Etablere 
Marty

Test 
Marty

Eksterne test 
miljøer

Test 
Tilbakeføring

General prøve

3 4 21 3 4 2 3 41 2 1

OKT. NOV. DES.

31.12.2018

Rindal
Svalbard

2 Kommunegrensejusteringer

3.13
Matrikkel

3.13
Marty



Avklaringer i forhold til 2019/2020

Under avklaring internt i Kartverket: 

• Tidsplan for testmiljøer i 2019

• Dato for produksjonssetting av Marty i 2019

• Nedetid matrikkel og grunnbok i desember 2019

• Skal utgåtte matrikkelenheter også overføres?

Avklart:

• Marty skal ikke inneholde alle landets kommuner

• Det vil ikke bli etablert en annen løsning som leser både       
Marty og matrikkelen sin endringslogg



Utfordringsbildet

Kommunesektoren:

• Fokus på IKT-tekniske utfordringer, sammen med 

organisasjonsutviklingen.

• Stor variasjon i kommunenes digitale modenhet.

• Variasjon i kapasitet og kompetanse.

• Kommunen har stort behov for informasjon fra 

fagmyndigheter i omleggingen. 

• Vil ha behov for ekstern assistanse

• Kartlegging viser at kommuner har opptil 600 ulike 

fagsystemer  som bruker kommunenummer



Utfordringsbildet

Privat sektor:

• Erfaring viser at kommuner trenger støtte fra sine 

leverandører i prosesser

• Få leverandører i kommunemarkedet 

• Kapasitetsutfordringer hos leverandørene

• Det viktigste først:

• Helse, sosial, barnevern



Hvordan vi jobber med utfordringsbildet

• Statlige etater og dataflyt

• Løpende oppdatering av sjekklisten med nye erfaringer

• Kommunesektoren:

• Fortsatt trykk på direkte møtevirksomhet

• Pressedekning/ media

• Leverandørmarkedet:

• Tilbyr pakker til kommunene 

• Workshop



Støtte fra Kartverket

• Sentrale prosjekt/ medarbeidere

• Nasjonale etater

• Privat sektor

• Støtte for Fylkeskartkontor og Ullensvang

• Fylkeskartkontor

• Direkte oppfølging av sine kommuner

• Gjennomføring av regionalt prosjektlederforum 

• Kundesenteret i Ullensvang

• Første linje for alle

• Videreformidler kontakt om nødvendig

• Støtte og veiledning til «Hvermansen» 

www.kartverket.no/kommunereform

http://www.kartverket.no/kommunereform


Støtte fra Kartverket



Støtte fra Kartverket



Flere typer feillister må rettes

• Datainnholdet i matrikkel og grunnbok har oppstått over tid, og bakgrunnen for 
avvikene mellom systemene har ulike årsaker. 

• Nærmere 5000 avvik mellom registrene skal rettes i løpet av reformperioden

• Erfaringer etter pilotsammenslåingen av Sandefjord – Andebu – Stokke, har avdekket 
andre typer feil i matrikkelen som må rettes da de er kritiske for den tekniske 
gjennomføringen i Marty (må evt. rettes med patcher etter 1.1.2020…)

• Felles for avvikene, er at de må rettes hos alle kommunene som får nytt 
kommunenummer i forbindelse med kommune- og regionreformene.

• Vi har delt feillistene inn i MÅ- og BØR-lister



Kvalitets-
heving!



Avvikslister matrikkel/grunnbok

Grunnbok og matrikkel må ha identiske matrikkelenheter. 

Marit

Gunn 
Ragnhild

Kristin



Feillister matrikkel - kommunereform



Feillister matrikkel - regionreform



Adressearbeid, som følger av reformene

• Lokale adresseforskrifter

• Doble – likelydende adressenavn

• Like adressekoder

• «Gjennomgående veger», veger som krysser dagens kommunegrenser



Lokale adresseforskrifter

• Finnes det lokale adresseforskrifter?

• Om så ...               samordning



Doble – likelydende adressenavn

• Finnes det doble – likelydende adressenavn

• Krav til entydighet, matrikkelforskriftens § 51 – 1. ledd

• Praktisk bruk

• Enkelt å finne frem – for alle

• Rapporter med oversikt



Doble – likelydende adressenavn



Like adressekoder

• Hva er en adressekode

• Krav til entydighet, matrikkelforskriftens § 51 – 2. ledd

• Tilflyter vegnett                  navigasjonsløsninger

• Rapporter



Like adressekoder

Alternativ 1

Kommune A:   1562

Kommune B:   1562

I forkant:

Kommune A:   1562 (Består)

Kommune B:   3453 (Tildeles)

Gir: 

Unike adressekoder i den nye      
sammenslåtte kommunen, 
utført i forkant

Alternativ 2

Kommune A:   1562

Kommune B:   1562

Ved nyttår:

Kommune A:   1562 (Består)

Kommune B:   3562 (1562 + 2000)

Gir:

Unike adressekoder i den nye sammenslåtte 
kommunen, gjennom bruk av parameterfil og 
maskinell overføring via Marty, ved nyttår



Gjennomgående veger

• «Gjennomgående veger», 

veger som krysser dagens kommunegrenser



Kontaktinformasjon

Teknisk koordinator;

Bernt Audun Strømsli
bernt.audun.stromsli@kartverket.no
Tlf: 32 11 87 84 / 93 60 34 25

Prosjektleder Matrikkelutvikling;

Wenche Rognås
wenche.rognas@kartverket.no

Tlf: 32 11 84 42 / 99 74 79 44

Abonner på nyhetsbrev fra Kartverket for 
nyheter vedr. kommune- og regionreformene!

mailto:bernt.audun.Stromsli@kartverket.no
mailto:wenche.rognas@kartverket.no

