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Den neste halve timen ...

• Om Eiendomsdivisjonen i Kartverket

• Kommune og regionreformene

• Adresse

• Masterplan matrikkel, ny versjon matrikkelen

• Endringer i matrikkelloven

• Administrative grenser, riksgrense, valgkretser

• Føringskurs, lovkurs

• Utvikle seeiendom

• Opplæring og tilsyn i føring av matrikkelen



Om 
Eiendoms-
divisjonen 

i Kartverket



Eiendomsdivisjonen 
- Hva gjør vi?

• 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

• Tinglysingsmyndighet

• Tinglyse rettigheter 

• Drifte, forvalte og formidle fra grunnboken



Hva gjør vi ellers?

• Sentral matrikkelmyndighet

• Opplæring av de som fører matrikkelen i 
kommunene

• Bistå i komplekse saker

• Fører i matrikkelen for enkelte kommuner

• Tinglysing

• Totalt ca. 1,5 mill rettsstiftelser pr år

• Hvorav ca. 37% kommer inn elektronisk 
og ca. 32% behandles helelektronisk



Innledning - For Kartverket har gjennomføring 
av matrikkelreformen som fulgte 
med matrikkelloven vært en 
sentral oppgave «helt til for få år 
siden».

- Vi har fått konkrete innspill til 
hvordan løse dette gjennom bl.a. 
matrikkel faggruppe, rapporten 
NIVI-analyse kom med, 
evaluering av matrikkelloven 
m.m.

- Siste grep i Kartverket er 
etablering av en egen 
eiendomsdivisjon.



Målbilde for Eiendomsdivisjonen 2020

1. All eiendomsinformasjon er tilgjengeliggjort 
enhetlig

2. Vi utøver en tydelig myndighetsrolle innenfor 
matrikkelområdet

3. Vi har en brukerdrevet kvalitetsutvikling 

4. Vi har bidratt til  innovasjon av eiendomsfaget 
både internt og eksternt

5. Vi er en profesjonell aktør som tiltrekker oss nye 
oppgaver



Overordnede mål 2018 (TDB)

• Elektronisk tinglysing

• Videreutvikle elektronisk tinglysing deriblant 
starte utvikling av publikumsportal.

• Matrikkelen

• Sikre høy kvalitet og forsvarlig teknisk nivå

• Kommune- og regionreformene 
2018/2020

• Effektivisere saksbehandling for 
stedsnavnsaker



Bestillinger

Det årlige tildelingsbrevet fra 
departementet er viktig 
premissleverandør om hva som 
forventes av oss som sentral 
matrikkelmyndighet. 

Dette både på kortvarig, litt mer 
langvarig og varig sikt. 



Viktig i 2019

• Kommune- og regionreformen

• Masterplan matrikkel

• Mulig endring i lovkurs

• Digitalisering

• Oppdatere kursmateriell



Kommune og 
region-

reformene



Kommune- og regionreformene 2018/2020

Prosjektmål 2018/2020:

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

• Kommunereformen: 111 kommuner blir til 43

Arbeidsoppgaver:

• 6 regionsammenslåinger gjennomført i test innen 1. oktober

• 1945 avvik matrikkel/grunnbok rettet innen 1. november

• Utarbeide plan for arbeidet med ny adm. inndeling på Svalbard

Bemanning i 2018:

• 6 årsverk midlertidig i 2018



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



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



Avvikslister matrikkel/grunnbok

Grunnbok og matrikkel må ha identiske matrikkelenheter. 



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



Sammenslåinger i Østfold, Vestfold og Telemark



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



Adresser og 
bygg



Vegadresser



Fremdrift i 2018
Fylkesnavn 01.01.2018 10.10.2018 Fremdrift

Sogn og Fjordane 51,32 78,07 26,75

Troms 83,14 91,73 8,59

Møre og Romsdal 81,56 89,82 8,26

Buskerud 80,93 88,89 7,96

Nordland 77,15 84,42 7,27

Finnmark 68,99 76,20 7,21

Vest-Agder 87,48 92,75 5,27

Hordaland 92,62 96,61 3,99

Aust-Agder 89,97 93,74 3,77

Telemark 93,10 95,99 2,89

Hedmark 94,14 96,50 2,36

Oppland 93,37 95,49 2,12

Trøndelag 90,54 92,48 1,94

Østfold 97,17 98,79 1,62

Rogaland 95,85 96,45 0,60

Akershus 99,00 99,20 0,20

Vestfold 99,44 99,45 0,01

Oslo 99,93 99,77 -0,16

Norge 91,97 93,73 1,76

100 %

93,73 %



Adressemerker

• Endring i rutiner

• 2019

• Matrikkelforskriftens

§ 57 tredje ledd

• Ansvar for merking



Administrative grenser

Foto: Ole Theodor Holth

• Grenseoppgang mot Russland er avsluttet i 2018

• Grenseoppgang mot Sverige starter i 2019

• Valgkretser 2019

• Kommune- og regionreformene



Byggesak

• Digitalisering

• Deltagelse GeoLett

• Automatisering 



Masterplan 
matrikkel



Masterplan matrikkel



Masterplan matrikkel

• Masterplan matrikkelarbeid 2019 – 2021

• Spørreundersøkelse utsendt

• Fire foreløpige hovedpunkter

• Systemforbedringer

• Videreutvikling

• Tilpasninger til lovendringer

• Datakvalitet



Kvalitet i matrikkelen

• Føring i matrikkelen

• Prioritere 
kvalitetsheving



Matrikkelen, nytt i 3.13



Nytt i 3.13 forts.



Endringer i 
matrikkelloven



Stortingets vedtak – Innstilling 165 L (2017-2018) –
med merknader fra Prop 148 L (2016-2017)



Innledning (1)
Kan være krevende å få oversikt i ny lov.

Merknadene er en blanding fra Prop 148 L og 
Innst. 165 L. 

Så lenge forskrifter mangler kan det bli avdekket 
forhold som må lov- eller forskriftsreguleres. 

I det følgende påpekes endringer som må 
avvente «detaljene».



Om stedbundne retter ML § 4 Matrikkelen

• tidligere ordlyd

•

• Departementet kan i forskrift gi nærare reglar 
om innhald i matrikkelen.

• Lovendring 2018, tredje og 
fjerde ledd 

• Matrikkelen kan vise til 
opplysningar om fast eigedom i 
andre register. 

• Departementet kan gi forskrift 
om innhaldet i matrikkelen, til 
dømes om geografiske 
opplysningar om rettar i fast 
eigedom. 



Om stedbundne retter ML § 17 Klarlegging av 
eksisterande grense, punktfeste og stadbundne rettar

• tidligere ordlyd

• Følgjande kan krevje klarlegging av 
eksisterande grenser utført som særskilt 
forretning:

•
• Departementet kan i forskrift gi nærare reglar 

om klarlegging av eksisterande grense og om 
kven som kan krevje dette, under dette frita 
frå krav om oppmålingsforretning.

• Lovendring 2018, 

• Matrikkelføring av klarlegging av 
eksisterande grenser, punktfeste 
og stadbundne rettar, utført 
som særskild forretning, kan 
krevjast av: 

•
• Departementet kan gi forskrift 

om klarlegging av eksisterande
grense, punktfeste, stadbundne
rettar, om kven som kan krevje
dette, og om fritak frå krav om 
oppmålingsforretning. 



Om stedbundne retter ML § 22 Generelt om føring av 
matrikkelen

• tidligere ordlyd

• Departementet kan i forskrift gi nærare reglar 
om føring av matrikkelen, under dette om 
informasjon til heimelshavar eller andre saka 
vedkjem, om tidsfristar, rapportering, 
kvalitetssikring og oppbevaring av 
matrikkelopplysningar, og om godkjenning av 
person som skal føre opplysningar i 
matrikkelen

• Lovendring 2018, (sjuende ledd) 

• Departementet kan gi forskrift 
om føring av matrikkelen og 
organ som kan utføre 
matrikkelføringsoppgåver, til 
dømes om informasjon til 
heimelshavarar eller andre saka 
vedkjem, om tidsfristar, 
rapportering, kvalitetssikring og 
oppbevaring av 
matrikkelopplysningar, og om 
godkjenning av personar som 
skal føre opplysningar i 
matrikkelen. 

•



Om stedbundne retter ML § 26 Retting av opplysningar i 
matrikkelen og sletting av matrikkeleining

• tidligere ordlyd

• Ein part kan krevje at matrikkelen blir retta 
når det blir dokumentert at opplysningane er 
urette eller ufullstendige, eller at grunnlaget 
for registreringa er falle bort.

• Lovendring 2018, (fjerde ledd) 

• Opplysningar om grenser og 
geografiske opplysningar om 
punktfeste og stadbundne rettar 
kan berre supplerast eller 
endrast på grunnlag av ny 
oppmålingsforretning, jf. § 17, 
rettskraftig avgjerd ved 
domstolane, jf. § 22 andre ledd, 
eller avtale mellom partane når 
vilkåra for dette er til stades, jf. 
§ 19. 



Om stedbundne retter ML § 33 Oppmålingsforretning

• tidligere ordlyd

• Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje 
og beskrive grenser og rettar i tråd med 
partane sine påstandar og framlagde 
dokument, og elles bringe fram opplysningar 
og dokumentasjon som er nødvendig for 
matrikkelføring og eventuelt tinglysing. Den 
som utfører oppmålingsforretninga, skal ta 
vare på alle partar sine interesser og utføre 
forretninga i samsvar med god 
landmålarskikk.

• Lovendring 2018, (første ledd) 

• Ei oppmålingsforretning går ut 
på å klarleggje og beskrive 
grenser og rettar i tråd med 
påstandane til partane og 
framlagde dokument, og elles 
bringe fram opplysningar og 
dokumentasjon som er 
nødvendig for matrikkelføring og 
eventuelt tinglysing. Den som 
utfører oppmålingsforretninga, 
skal ta vare på interessene til 
alle partar og utføre forretninga 
i samsvar med god 
landmålarskikk. 

•



Stedbundne retter  

• Det er allerede i dag et høyt antall 
«MUF’er» som er gått ut på frist. 

• Hvordan vil landmålerkapasiteten være i 
forhold til å håndtere evt endrede krav til 
klarlegging og beskriving av servitutter?

• Hvordan sikre at servitutter blir behandlet 
likt over hele landet? 

• Kan man anta at registrerte servitutter kan 
bli «eiendomsskattobjekter» på sikt?

• Grenseflaten festegrunn og servitutt. Hvor 
skal den trekkes hvis det er store 
kostnadsforskjeller på matrikulering vs
«annen» kartlegging, beskriving og 
registrering?

- Krav om å få registrert 
servitutter vil forventes å skje 
raskere og billigere enn 
matrikulering. 

- Hvor greit vil fagmiljøene 
tilpasse seg det?

- Økt behov for samhandling 
tinglysing og matrikkel for å 
sikre både arbeidsflyt og at 
etablering /endring / sletting 
skjer på «samme objekt» i 
begge registre



Takk for meg☺


