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Kartverkets Internasjonal tjenester

• Egen enhet i Kartverket fra 2005. “Internasjonale tjenester”  
opprettet etter initiativ fra Utenriksdepartementet

• Kartverket planlegger og gjennomfører prosjekter
– I det vesentlige med søsterorganisasjoner på Balkan og i Øst‐Europa 

• Prosjektene er finansiert av Utenriksdepartementet
– Kartverket har siste årene fått ca. 40 millioner kroner for bruk hvert år



Globale utfordringer på vårt fagområde

• 75 % av jordens befolking bor uten sikker rett
• Bare i 30 ‐35 land har “folk flest” mulighet for å få lån med 

sikkerhet i eiendom
• Utviklingsland og fattigere land i Europa mangler gode

eiendomsregistre og kart
• Størst behov for bistand på våre fagområder i Afrika, Latin‐

Amerika, Asia
• Men, Kartverket har jobbet mest i Sør‐ og Øst‐Europa 

– Politisk styrt innsats for fred og økonomisk utvikling i nærområdet



Kartverkets prosjekter utenlands

• Fokus på oppbygging av offentlige tjenester for de nye
eiendomsmarkedene i privat eiendom på Balkan og i Øst‐
Europa; 

• for sikring av privat eiendomsrett
• for sikker omsetning og belåning med sikkerhet i eiendom, 
skattlegging, planlegging mv. 

• Svært viktig for sosial og økonomisk utvikling
– Har nå prosjekter i 6 land på Balkan og i 4 tidligere Sovjet stater
– Dessuten partner i noen EØS prosjekter

• 5 medarbeidere, men trekker  på eksperter i hele  Kartverket
• Vekt på å administrere prosjekter

• Alle større leveranser går ut på anbud, internasjonalt og lokalt I 
mottakerland



Balkan
• Makedonia;

• lidar skanning og digital høydemodell

• Albania; 
– støtte til oppbygging av helt nytt kartverk 
– modernisere sjøkartverket, sjømåling

• Montengero; 
– digitalt eiendomsarkiv, adresseregister
– sjøkartlegging

• Bosnia Herzegovina; 
– digitalt eiendomsarkiv, referansestasjoner for satellittposisjonering

• Kosovo;
– IT løsning for matrikkel og tinglysing, adresseregister og ‐ skilting

• Serbia; 
– IT sikkerhet



Tidligere Sovjet stater
• Moldova; 

– IT system for matrikkel og tinglysing og nye “FKB”  kart

• Ukraina;  
– Satellittbasert posisjoneringssystem og topografiske kart 1:50 000.

• Georgia; 
– Ortofoto og “FKB” kart  

• Kirgisistan; 
– Ortofoto og “FKB” kart for statistikkproduksjon



Andre regioner
• Pakistan     ‐ Overføring av kompetanse til Kartverket i Pakistan for 

moderne kartproduksjon – midler fra ambassaden
• Sudan         ‐ GIS enhet hos oljemyndigheten –milder fra Olje for utvikling



Slik kan arkivet på et 
registerkontor se ut . Dette
er fra Armenia.



… og eiendomskartet kan se slik ut



Tilbake til privat eiendomsrett på
Balkan og i Øst‐Europa   

• Gjenoppretting av privat eiendomsrett
skjedde svært raskt fra 1989 –
– Tiltak for å hindre tilbakegang til kommunisme – ledet av USA 
– Store arealer er fortsatt i statlig eie

• Herunder all skog

– I byer er bare areal under bygninger privatisert, areal mellom
bygninger eies fortsatt av kommunene
• Mangler bindende arealplaner



Privatisering – Restitusjon
• Privatisering – fordeling av eiendom i tidligere
Sovjet stater
– Privat eiendomsrett avskaffet på 1920 –tallet
– Beboere på kollektivbrukene fikk andeler

• I svært liten grad tatt i bruk som individuelle gardsbruk

– Småhus og leiligheter ble tildelt til beboerne, gratis 
• Ingen ordning som for våre boligsameier eller borettslag – store problemer med 

vedlikehold

• Restitusjon av gammel eiendomsrett i andre
tidligere sosialistiske land i Europa 
– Tilbakeført til eiere etter andre verdenskrig,  eller til deres arvinger
– For landbrukseiendom gjort på ulike måter – svært uheldig oppdeling



Dårlig datakvalitet
• Ofte dårlig dokumentasjon av grenser

– Privatisering/restitusjon gjort raskt uten profesjonell oppmåling

• Ofte manglende samsvar mellom eierinformasjon
og kart 

• Store arbeider pågår med å forbedre datakvalitet
– Nymåling område for område med avklaring av eierforhold
– Utføres av private landmålerforetak
– Resultatet “henges opp” på rådhuset
– Grunneiere kan klage
– Endelig avgjørelse av en lokal kommisjon



Moderne registertjenester

• Registertjenester er rimelig godt utviklet
– Digitale løsninger
– Data på Internet
– Matrikkel og tinglysing i ett register – felles lokale kontorer
– Rimelig raskt å registrere eiendomsorverdragelse
– Oppmåling gjøres av private landmålere
– Har beholdt notarer med monopol til å skrive alle
dokumenter for tinglysing

– Men ikke alltid trygt å kjøpe, ingen statlig garanti





The documents are scanned 



Hva gir suksess

• Politisk vilje
• Gode ledere
• Fokus på korrupsjon



Yerevan Cadastre Office 
opened on 2. January 2012



Draw a queue number



Make your payment



Watch for your number to come up



Deliver your documents



Watch the daybook being filed 



Meet a public notary/registrar if needed 



Scanned documents are transferred to the 
registration office for checking and registration 






