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Tema for presentasjonenTema for presentasjonen

• Formålet med matrikkelen og dens rolle i dagens samfunn

• Bruk av matrikkelen

• Kvalitet i matrikkelen
• Kort historikk om matrikkelinformasjon
• Status matrikkelinformasjon

• Hva skjer fremover
• Masterplan matrikkel
• Bygningsstrategi



Matrikkelens formål og hensiktMatrikkelens formål og hensikt

§ 1 Formålet med matrikkellova

Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det 
blir ført eit einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over alle 
faste eigedommar i landet, og at grenser og eigedomsforhold blir 
klarlagde. 
Lova skal vidare sikre tilgang til eit felles geodetisk grunnlag, jf. 
kapittel 8. 



Matrikkelens formål og hensiktMatrikkelens formål og hensikt

Spesielt viktig

• Alle offentlige virksomheter skal  i den grad det er mulig bruke 
matrikkelen som kilde til informasjon i sin tjenesteproduksjon. 
(Matrikkelen som nasjonal felleskomponent)

• Øke kvaliteten på matrikkeldata. Matrikkeldata er autoritative 
og skal jf matrikkelloven benyttes til bl.a. søknader og offentlig 
saksbehandling knyttet til utbygging og bruk av fast eiendom, 
og vern om eiendomsretten.



Bruk

Matrikkelen definert til et av de tre nasjonale 
basisregistrene 

Bruk

Matrikkelen definert til et av de tre nasjonale 
basisregistrene 

• Folkeregisteret (grunndata 
om person – hvem?)

• Enhetsregisteret 
(grunndata om virksomhet 
– hva?)

• Matrikkelen (grunndata om 
eiendom – hvor?)

Illustrasjonen viser dataflyten inn og ut av matrikkelen, og er ikke uttømmende.



Bruk
Matrikkelen er et av 7 nasjonale felleskomponenter



Bruk av matrikkelenBruk av matrikkelen

2013: 
637 
million
er

2014: 
1,3 
milliard
er

2015: 
2,1 
milliarder

2016: 
2,5 
milliarder

2017:2,8 
milliarder 

Økning i bruk av 
matrikkelen 
(antall kall)



Bruk av matrikkelenBruk av matrikkelen

• Enklere tilgang av data 

• Digitale prosesser som setter krav til kvalitet



eByggeSøknad

Matrikkel

Byggesaksbehandler

BIM

FKB-bygning?

3D

Sikkerhet

GDPR



Kvalitet i matrikkelenKvalitet i matrikkelen

• Matrikkelens datakvalitet

• Matrikkelens systemkvalitet



Historikk matrikkelenhetHistorikk matrikkelenhet
• Matrikkelenheter opprettet før 1980 (veldig forenklet):

• Byer: Oppmåling fra kanskje tilbake til nærmere 1900
• Tettbygde strøk: Oppmåling fra 1965 (bygningsloven) –

med generalplanen kunne også oppmålingsplikt innføres i 
områder utenfor tettbygde strøk

• Utenfor urbane områder: Utarbeidelse av Økonomisk 
kartverk (ØK) i perioden ca. 1965 til ca. 2003.

• I tillegg kommer enheter som har vært oppmålt i 
forbindelse med utskiftning (fra 1859) fulgt av jordskifte 
(fra 1951 -)

• Matrikkelenheter opprettet 1980 – 2010:
• Oppmålt etter reglene i delingsloven, ”delvis” registrert ihht

regler i delingsloven. De fleste kommuner hadde etter hvert 
digitalt eiendomskart (DEK), men ikke alle hadde det.

• Jordskiftesaker
• Matrikkelenheter opprettet fra og med 2010:

• Oppmålt og registrert etter reglene i matrikkelloven
• Jordskiftesaker



Historikk bygningsinformasjonHistorikk bygningsinformasjon
• 1983 – iverksatt rutiner for rapportering til bygningsdelen i 

GAB for alle nye bygg, tilbygg og påbygg. Men fortsatt fantes 
det ikke data for bygg fra før 1983. (GAB - register for landets 
Grunneiendommer, Adresser og Bygninger, erstattet av matrikkelen 2007-2009) 

• Fylkesforsyningsnemdene registrerte noen nye bygg etter 2. 
verdenskrig. Disse ble lagt inn i GAB

• Massivregistrering av manglende bygninger i perioden 1993 –
1995. Plassering, bygningstype og peker til eiendom ble 
registrert

• SEFRAK (SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner i 
Norge) – samordnet med GAB i 1995. I Trøndelag -
opplysninger om alle bygg satt opp før år 1900

• Noen kommuner har kvalitetshevet bygningsdelen i forbindelse 
med eiendomsskatteprosjekt



Historikk adresseinformasjonHistorikk adresseinformasjon

• Med iverksetting av delingsloven i 1980 og innføringen av GAB 
ble kommunen definert til å være adressemyndighet og tildelte 
adresser skulle registreres i GAB

• Mange manglet veiadresse, spesielt på landet. Disse hadde 
Folkeregisteret gitt matrikkeladresse (gnr, bnr, evt. fnr pluss 
evt. løpenr)

• Adressekoordinatprosjektet 1996 – 1997. Alle adresser ble fikk 
en koordinat

• Boligadresseprosjektet 2000 – 2002. Brukesenhetsnummer ble 
innført slik at boliger i flerboligbygg fikk egen adresse. Eks. 
H0101

• Vegadresseprosjektet 2011 – 2015



Matrikkelens datakvalitetMatrikkelens datakvalitet

Status matrikkelenhet i Trøndelag pr. 14/1-2019

• 7049 (2,7 %) matrikkelenheter uten teig

• 8395 (3,3 %) matrikkelenheter med kun fiktiv geometri



Matrikkelens datakvalitetMatrikkelens datakvalitet
• 41 midlertidige forretninger (MF)
• 168  oppmålingsforretninger der frist for fullføring er passert 

(MUF)

Status vegadresser i Trøndelag pr. 14/1-2019

• 92,4 % vegadresser

• Viktig med gode rutiner for vedlikehold av vegadresser
• Større bygninger med flere bruksenheter og flere ytre 

innganger er i noen tilfeller feil adressert
• Mulighet for registrering av adkomstpunkt kommer



Matrikkelens datakvalitetMatrikkelens datakvalitet
Status bygninger i Trøndelag pr. 14/1-2019

• 82 % føres innen 5 dagers fristen. Gjennomsnittlig 6,18 dager 
fra vedtak til føring

• Stort forbedringspotensial på fullstendighet i føring av 
bygningsinformasjon på nye bygg
• Lite føring av bruttoareal, oppvarming og energikilde
• For 54 % av nye bygg blir vannforsyning og avløp registrert      



Matrikkelens datakvalitetMatrikkelens datakvalitet

Utfyllingsgrad på bygningsareal matrikkelen, alle bygg i 
hele landet

• 31 % mangler bruksareal (BRA). Utfyllingsgrad ved 
nyregistrering 94 % 

• 84 % mangler bebygd areal (BYA). Utfyllingsgrad ved 
nyregistrering 88 % 

• 98 % mangler bruttoareal (BTA). Utfyllingsgrad ved 
nyregistrering 22 % 



Masterplan matrikkel 2019-2021
Hovedområder:
Masterplan matrikkel 2019-2021
Hovedområder:

• Del-1: Sanering av teknisk og funksjonell gjeld 

• Del-2: Nyutvikling/Tilpasninger til matrikkelloven 

• Del-3: Økt datakvalitet



Masterplan matrikkel 2019-2021
Bakgrunn:
Masterplan matrikkel 2019-2021
Bakgrunn:

• Teknisk og funksjonell kvalitet i matrikkelsystemet er ikke på et 
ønsket nivå

• Matrikkelsystemet er et av landets tre basisregistre og er 
definert som en nasjonal felleskomponent

• Matrikkelsystemet må fortsatt settes i stand til effektivt å 
håndtere og tilpasse seg til det nye digitale samfunnet

• Datakvaliteten må gjennom mange tiltak heves til et pålitelig 
og ensartet nivå for en nasjonal felleskomponent. 

• Vi trenger en ny totalplan for matrikkelområdet som gjør 
Kartverket i stand til å sette i verk de rette tiltakene til rett tid

• Kartverket har til nå ikke hatt nok ressurser til effektivt å 
håndtere kravene som stilles til systemet og fagområdet både 
fra offentlige og private brukere



Masterplan matrikkel 2019-2021
Mål:
Masterplan matrikkel 2019-2021
Mål:
• Sikre matrikkelen som en pålitelig, effektiv og korrekt 

felleskomponent i Norge
• Forlenge levetiden på systemet
• Få systemet opp på et forsvarlig teknisk og funksjonelt nivå
• Fortsatt tilpasse systemet til det nye digitale samfunnet
• Kunne håndtere nye krav til systemet på en effektiv måte
• Heve datakvaliteten i matrikkelen med hensyn på pålitelighet 

og fullstendighet
• Forankre og formidle en totalplan for matrikkelområde hos våre 

eiere og våre samarbeidspartnere 

Brukerundersøkelsen fra høsten 2018 skal sammen med 
andre initiativ danne grunnlag for prioriteringer i 
masterplan matrikkel 



BygningsstrategiBygningsstrategi

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte ut 
høringsnotat før jul. Høringsfrist 22. mars 2019

• Kartverket kommer til å gi innspill. Oppfordrer kommunene til 
sette seg inn i høringen og gi tilbakemeldinger til KMD

• KMD ber høringsinstansene konkretisere forventninger, behov 
og krav de setter til informasjon i bygningsdelen i matrikkelen. 
KMD har i notatet stilt spørsmål til høringsinstansene. 



BygningsstrategiBygningsstrategi
• KMD anbefaler at arealopplysninger fortsatt skal registreres for 

bygnings som helhet, fordelt pr. etasje og pr. bruksenhet.

• Åpner for å innrapportere opplysninger for den enkelte bygning 
i form av en standardisert digital bygningsmodell (BIM)

• KMD foreslår det som tilstrekkelig at kommunen fører opp-
lysninger om bruttoareal eller bruksareal, det er altså opp til 
kommunen hvilken de velger



BygningsstrategiBygningsstrategi

• Høringsinstansene bes også vurdere om føringen av bebygd 
areal kan utgå  

• Foreslås at føring av bygningsopplysninger i matrikkelen og 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven samordnes bedre 

• «Min matrikkelside» - Rettighetshaver skal selv ha mulighet til 
å registrere utvalgte opplysninger om bygninger i matrikkelen. 
«Min matrikkelside» foreslås opprettet som egen side i 
matrikkelen



BygningsstrategiBygningsstrategi
• Det skal alltid knyttes opplysning om grunnlaget for 

registreringen til de enkelte verdiene. Matrikkelen må kunne 
skille mellom:
• Formell verdi som godkjent av kommunen i byggesak
• Faktisk verdi som innrapportert av rettighetshaver
• Faktisk verdi som legges til grunn av offentlig myndighet

• Ingen endring foreslås i kommunal tilleggsdel, men KMD uttaler 
at det på sikt bør fastsettes en felles nasjonal datamodell for 
denne

• Ingen vesentlige endringer i datainnholdet i matrikkelens 
bygningsdel



BygningsstrategiBygningsstrategi

• Forslag til presiseringer i regelverket 

• i matrikkellova §27 om at eier eller annen rettighetshaver 
kan legge inn opplysninger om egen eiendom eller bygning 
på frivillig grunnlagMed utfyllende bestemmelse i 
matrikkelforskriften §60

• i matrikkelforskriften §3 om at opplysninger om bygninger 
og bruksenheter kan modelleres som digitale 
bygningsmodeller (BIM)

• i byggesaksforskriften §4-3 om at underretning om tiltak 
etter visse andre lover også skal omfatte opplysninger som 
kommunen trenger for å oppdatere matrikkelen 

• i byggesaksforskriften §5-4 om opplysninger som skal gis 
ved søknad, skal situasjonsplanen angi eventuell oppdeling i 
bruksenheter





Matrikkelfagdager i 2019Matrikkelfagdager i 2019

• 25. april og 31. oktober. Forslag til tema mottas tom. 24. 
januar.



Takk for meg! 


