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Tema

• Hvorfor en masterplan?

• Hva står i tildelingsbrevet?

• De tre delprosjektene

• Hvem sitter i referansegruppa?

• Prosjektets mål – effektmål og resultatmål

• Økt datakvalitet – delprosjekt 3



Hvorfor en masterplan?

1. Vi er (nesten) ferdige med matrikkelreformen

2. Stort engasjement – mange ønsker, initiativer og krav 
om hva matrikkelen skal være

3. Økt fokus og prioritering fra regjeringen – øremerking 
innenfor Kartverkets budsjett

4. Vi mener en masterplan er svaret for å bistå oss i
sentral matrikkelmyndighet til riktige prioriteringer



Tildelingsbrev fra KMD 2019

Punkt 3.2 

• Styringsparameter: Øke kvaliteten på matrikkelen og sikre at denne holder et forsvarlig teknologisk nivå og 
kommuniserer godt som nasjonal felleskomponent, jf. oppdrag 3 og pkt. 4. 

• Oppdrag 3: Forberede gjennomføringen av vedtatte endringer i matrikkellova, og herunder bistå 
departementet i å utarbeide høringsnotat om endringer i forskrifter og systemendringer. Frist: 
31.12.2019

• Oppdrag 4: Gjennom masterplan for matrikkel etablere et flerårig kvalitetshevingsarbeid i samarbeid 
med aktuelle aktører. Frist: 30.4.19



Delprosjekt 1:
Tekniske forbedringer
Jan Olav Knutsen 

Delprosjekt 3:
Økt datakvalitet
Siri-Linn Ektvedt

Delprosjekt 2:
Funksjonelle forbedringer
Beate Aase 

Masterplan 
matrikkel

Siri-Linn Ektvedt



Tekniske forbedringer 
–Delprosjekt 1

2019
• Java 11
• GIT
• SonarQube
• Flatebyggingsalgoritme
• Tilpasninger av rammeverket 

SKIF til Hibernate

http://www.woodenskis.com/bindings.htm

https://www.tu.no/artikler/slik-satser-rottefella-pa-teknologi-for-a-overleve/459130



Funksjonelle forbedringer 
–Delprosjekt 2

Mai 2019 (versjon 3.15)
• Integrasjon matrikkel – SSR
• Innsnevre innsynsmuligheter (GDPR)
Februar 2020 (versjon 3.16)
• Geointegrasjon til KS sin FIKS-

plattform
• Forbedre matrikkelbrev
• Konsesjonsmodul



Økt datakvalitet
–Delprosjekt 3

2019
• Lage en langsiktig 

datakvalitetsstrategi
• Utarbeide søknad om 

satsing/finansiering til KMD
• Samfunnsøkonomisk analyse



Referansegruppen 
Referansegruppa er viktig!

Navn Arbeidssted

Byfuglien, Siv Etnedal kommune 

Gagnat, Marit Statens vegvesen

Hemnes, Anders Skatteetaten 

Iversen, Arild GB (geomatikkbedriftene)

Larsen, Hilde Grevskott DiBK

Lomsdal, Tine Statskog 

Mjøen, Geir Kartverket (fylkeskartsjef)

Nystuen, Ingvild NIBIO

Strand, Morten Domstoladministrasjonen

Sve, Dagfinn SSB

Sælid, Knut Kartverket (IT-avdelingen)

Tveit, Kristin Oslo kommune

Øie, Astrid Sofie Trondheim kommune

Øksenvåg, Astrid KS



• Å få økt bruk av matrikkelen som basisregister og nasjonal 
felleskomponent  

• Å få raskere og enklere oppdatering av data

• Å forlenge systemets levetid 

• Å få økt effektivitet i saksbehandlingen

• Å få økt forståelse og kunnskap om datakvalitet

• Å få bedre datakvalitet 

Prosjektets effektmål 

• Hvorfor har vi et prosjekt?
• Langsiktige mål



Prosjektets resultatmål 
Prosjektet skal: 

• forankre masterplan matrikkel og etablere en 
kommunikasjonsstrategi mot interne og eksterne aktører.

• gi matrikkelsystemet bedre brukervennlighet.

• tilrettelegge for flere digitale og automatiserte prosesser.

• forberede og implementere vedtatte endringer i 
matrikkelloven og matrikkelforskriften.

• effektivisere integrering av regelverksendringer i 
matrikkelsystemet.

• etablere en overordnet strategi, forankre og organisere et 
langsiktig datakvalitetsprosjekt med tilhørende handlingsplan.

Hva skal prosjektet levere?

Hva skal prosjektet levere?



Delprosjekt 3 – økt datakvalitet

Dugnad for matrikkelen?

https://www.sigdal.no/aktuelt/baner-vei-i-fykende-fei



Brukerundersøkelsen 2018
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De tre viktigste områdene er:
1. Kvalitetsprosjekter
2. Innovasjonsarbeid/kvalitetsheving
3. Forbedring av matrikkelsystemet

Hva er de tre viktigste områdene Kartverket bør prioritere i sitt arbeid med økt 
kvalitet i matrikkeldataene?



Hvem har størst ansvar for å øke matrikkelens kvalitet? Velg inntil to 
aktører.
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Lokal matrikkelmyndighet Kommuneledelsen Virksomheter med avtale

79,2% i kommuneledelsen og 76,6% i lokal 
matrikkelmyndighet mener at det er kommunen selv som 
har størst ansvar for å øke matrikkelens kvalitet, mens det 
er 64,6% og 63,8% som mener det er Kartverket som har 
størst ansvar. 



Hvis Kartverket skal sette i gang kvalitetsprosjekter, hvem bør finansiere 
prosjektene? Velg inntil to av alternativene nedenfor.
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Lokal matrikkelmyndighet Kommuneledelsen Norge Digitalt parter Virksomheter med avtale

• 81,3% i kommuneledelsen og 78% i lokal 
matrikkelmyndighet mener at det er Kartverket 
som bør finansiere kvalitetsarbeidet

• 49% og 56% mener det bør skje som 
samfinansiering mellom Kartverket, kommuner og 
andre statlige etater

• 1% og 0,7% mener at det er kommunene som bør 
finansiere arbeidet.



Staten v/Kartverket

• Vi går videre med staten v/Kartverket

• Kartverket søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om 
midler («Satsingsforslag»)

• Må følge Utredningsinstruksen - Instruks om utredning av statlige 
tiltak. 



Satsingsforslag

«I tilfeller hvor tiltak berører 
mange og i stor grad, vil tiltaket ha 
vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, og 
det følger av instruksen at det er krav om å 
gjennomføre en samfunnsøkonomisk 
analyse.»

Figur 2.2 Illustrasjon av når det etter instruksen er krav til at man 
skal gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse.



Hvor skal vi sette inn støtet?

Hva skal vi søke om midler til?

Prioritere 
▪ Eiendomsgrenser?
▪ Bygninger? 
▪ Adresser?
▪ Flere? 

Grunnlag for bestilling av den samfunnsøkonomiske 
analysen



Referansegruppa mener:
Både bygg og eiendomsgrenser 

Bykommuner – god fullstendighet og 
kvalitet på grenser – store utfordringer 
med komplisert bygningsmasse

Landkommuner – manglende 
fullstendighet og kvalitet på 
eiendomsgrenser

Mange aktører er opptatt av digitale 
prosesser for bygninger

Neste steg: tiltak!

Hvor skal vi sette inn støtet?



Vi ba om innspill fra…

…referansegruppa den 12. mars
…Matrikkelforum den 14. mars
…Geomatikkdagene i Nordland 20. mars

Hvordan skal vi løse eiendomsgrenser/bygg?
▪ Forslag til tiltak for eiendomsgrenser? 
▪ Forslag til tiltak for bygg?

Vi liker innspill!



Innspill til tiltak – eiendomsgrenser

Subsidiere oppmålingsforretninger

Kartverket kan bistå med matrikkelføring

Jordskiftesaker 

Først ti-års kvalitetsprosjekt – deretter gir 
matrikkelen rettskraft

Border Go

Tekniske lab’er 

Reguleringsplan – både eksterne og interne grenser i 
planområdet må måles

Kommuner under x % dekning eiendomsgrenser – tilbud om 
bistand fra Kartverket

«Landmålerteam» i Kartverket som ble tilbudt aktuelle 
kommuner i en periode

Ikke glem grenser i sjø- og vassdrag 

Internship/sommerjobber/traineeordninger – samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner



Mottatte innspill til tiltak – bygg

Kartverket følger et kommunalt kvalitetshevingsprosjekt – få innsikt, se 
muligheter og få innspill til sentrale løsninger/sentral veiledning

Kartverket utarbeider felles veiledningsmateriell for 
kvalitetsheving av eksisterende bygg

Digitale løsninger for kommunikasjon med eiere – inkludert 
vedlegg

Systemendringer – forenkling av kvalitetsheving av eksisterende bygg

Massivoppdateringer



Innspill og reaksjoner?

Velkommen til speakers corner i pausen!
siri-linn.ektvedt@kartverket.no

mailto:siri-linn.ektvedt@kartverket.no


Oppsummering
Vi er i gang i gang med masterplan matrikkel!

▪ Delprosjekt 1 og 2 er godt i gang
▪ Delprosjekt 3 – økt datakvalitet

• Søke om satsingsmidler til KMD i 2019
• Gjennomføre samfunnsøkonomisk analyse
• Levere datakvalitetsstrategi i inneværende år



Takk for meg!


