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Innledning om 
bygningsdelen i matrikkelen



Bygningsdelen – kan sies å ha vært lite i 
fokus da matrikkelloven «ble til» (1)

NOU 1999:1

Lovutvalget omtaler sine viktigste forslag i kap 4.2. 

Bygningsdelen er ikke direkte omtalt der. 

Og det kan kanskje sies den ikke er indirekte omtalt 
heller.

I forhold til kvalitet på data i GAB, og overføring av 
disse til matrikkelen og fremtidig oppdatering er 
også bygningsdelen lite omtalt, f.eks. kapitlene 11 
og 17. 



Bygningsdelen – kan sies å ha vært lite i 
fokus da matrikkelloven «ble til» (2)

Ot prp nr. 70 (2004-2005)

Hovedtrekk i departementets forslag omtales i kap
1.3. 

Bygningsdelen er ikke direkte omtalt der. 

Men, her er den indirekte omtalt.

I kapittel 8 om matrikkelen gis bygningsdelen «noe 
omtale». Blant annet knyttet til hva som skal være 
matrikkelens rolle og vurderinger av kvaliteten på 
eksisterende bygningsinformasjon i GAB som skal 
over til matrikkelen.



Oppsummering av innledningen

Det var særlig matrikkelenhetsdelen 
(«eiendomsdelen») av matrikkelen som hadde fokus 
da matrikkelloven «ble til». Både hva gjaldt status 
og fremtidig rolle. Bygningsdelen med sin 
informasjon (både eksisterende og den som kommer 
til ny) «ble nok litt mer med på lasset».

Det er også en «dimensjon» at bygningsinformasjon 
i langt større grad enn for matrikkelenhet og adresse 
«blir til» gjennom annen lov, med annet 
veiledningsapparat, enn matrikkelloven.

Dette fokuset og dette skillet har også påvirket 
prioriteringer knyttet til bl.a. regelverks- og 
systemutvikling i årene etter at matrikkelloven ble 
innført.



Et tilbakeblikk med 
utgangspunkt i 2016



Ett av styringsparameterne i Kartverkets 
tildelingsbrev for 2016 (1) 
(ble vist på Geomtikkdagene 2016)



Ett av styringsparameterne i Kartverkets 
tildelingsbrev for 2016 (2) 

Dette var første tildelingsbrev der det 
ble fokusert på komplett føring av 
informasjon i bygningsdelen. 

Frem til da hadde styringsparameterne 
vært vinklet mot føring innen frist.

Bestillingen var en konsekvens av at 
«forrapporten» til forslaget til 
bygningsstrategi for matrikkelen 
synliggjorde manglende utfylling av 
informasjon også for nye bygg. 



Ett av styringsparameterne i Kartverkets 
tildelingsbrev for 2016 (3) 

Resultatet for dette i 2016 ble: 

- 3% redusert fullstendighet *

*Beregnet snitt for bruksareal og bruttoareal (plukket 
ut i samarbeid med noen brukere av 

matrikkelinformasjon)



Fullstendighet i perioden 
2010 - 2019



I 2010
Dette var det første året der fagmiljøene 
forholdt seg til både matrikkelen og 
matrikkellov med forskrift.

På de neste lysarkene velger jeg å følge 
utviklingen kun på parameteren  
«bruksareal» (totalt). Dette fordi denne 
ikke har vært omstridt og må oppfattes 
som å være ganske nøytral også hva 
gjelder tilbakemeldinger om hvordan det 
er å innhente og føre informasjonen i 
matrikkelen.

I tillegg følger vi for noen år tilsynsfunn 
hva gjelder fullstendighet på føring av 
bygningsinformasjon.



For 2010 er det på landsbasis for nye/endra bygg det 
året ikke ført bruksareal for

• 9,4% av eneboligene

• 2 % av to-etasjes boligbyggene

• 3% av fem-etasjes eller mer boligbyggene

• 12,3% av fritidsbyggene

• 28% av kontor- og administrasjonsbyggene

For disse bygningstypene gir dette et snitt på 
10,7% som mangler bruksareal 



For 2012 er det på landsbasis for nye/endra bygg det 
året ikke ført bruksareal for

• 7,7% av eneboligene

• 2,4% av to-etasjes boligbyggene

• 1,9% av fem-etasjes eller mer boligbyggene

• 11% av fritidsbyggene

• 19,5% av kontor- og administrasjonsbyggene

For disse bygningstypene gir dette et snitt på 
8,8% som mangler bruksareal 



For 2014 er det på landsbasis for nye/endra bygg det 
året ikke ført bruksareal for

• 6,1% av eneboligene

• 1,4% av to-etasjes boligbyggene

• 1% av fem-etasjes eller mer boligbyggene

• 8,6% av fritidsbyggene

• 19% av kontor- og administrasjonsbyggene

For disse bygningstypene gir dette et snitt på 
7,2% som mangler bruksareal 



For 2016 er det på landsbasis for nye/endra bygg det 
året ikke ført bruksareal for

• 7,1% av eneboligene

• 3% av to-etasjes boligbyggene

• 3,5% av fem-etasjes eller mer boligbyggene

• 7,4% av fritidsbyggene

• 23,5% av kontor- og administrasjonsbyggene

For disse bygningstypene gir dette et snitt på 
7% som mangler bruksareal 



For 2017 er det på landsbasis for nye/endra bygg det 
året ikke ført bruksareal for

• 6,3% av eneboligene

• 1,2% av to-etasjes boligbyggene

• 4,8% av fem-etasjes eller mer boligbyggene

• 5,8% av fritidsbyggene

• 31% av kontor- og administrasjonsbyggene

For disse bygningstypene gir dette et snitt på 
6,2% som mangler bruksareal 



For 2018 er det på landsbasis for nye/endra bygg det 
året ikke ført bruksareal for

• 5,3% av eneboligene

• 1% av to-etasjes boligbyggene

• 1,9% av fem-etasjes eller mer boligbyggene

• 5,3% av fritidsbyggene

• 14% av kontor- og administrasjonsbyggene

For disse bygningstypene gir dette et snitt på 
5,2% som mangler bruksareal 



For 2019 er det på landsbasis for nye/endra bygg så 
langt i år ikke ført bruksareal for

• 5,8% av eneboligene

• 1% av to-etasjes boligbyggene

• 1,8% av fem-etasjes eller mer boligbyggene

• 5,8% av fritidsbyggene

• 21% av kontor- og administrasjonsbyggene

For disse bygningstypene gir dette et snitt på 
5,7% som mangler bruksareal 



Tilsyn med føring av fullstendighet for 
bygningsinformasjon

Kartverket startet opp å føre tilsyn med føringen av 
fullstendighet for bygningsinformasjon i 2014.

Nedenfor vises andelen kommuner vi hadde tilsyn med 
som fikk avvik fordi det for nye bygg ikke ble ført 
fullstendig informasjon:

- 2014: 73%

- 2015: 71%

- 2016: 50%

- 2017: 70%

Kartverket har i denne perioden ført tilsyn med tilfeldig 
utvalgte kommuner. Forenklet kan vi si at snittet av 
tallene ovenfor viser at 34% av landets kommuner har 
ført informasjon om nye bygninger fullstendig i perioden 
vi har ført tilsyn med dette temaet.



Oppsummering av perioden 2010 – 2019 (1)

Selv for en lite «omstridt» informasjon som 
bruksareal produseres det «hele tiden» nye 
behov for kvalitetsheving. 
Oppsummert lysarkene vi har vært gjennom er 
det f.eks. 3.936 eneboliger registrert/oppdatert 
disse aktuelle årene fra 2010 som helt mangler 
bruksareal.

I tillegg er det de samme årene registrert 235 
eneboliger med «mistenkelig lavt» bruksareal  
(1 – 30 m2)



Oppsummering av perioden 2010 – 2019 (2)

Tendensen for det konkrete feltet «bruksareal» 
går i riktig retning, og det er bra. 

Så viser tilsynsrapportene tre ting:

1)Det er mulig å føre bygningsinformasjon 
komplett

2)Mange kommuner fører ikke 
bygningsinformasjon komplett

3)Vi skaper derfor «hele tiden» behov for 
fremtidige kvalitetshevingsarbeider for 
matrikkelinformasjon



Bygningsdelen i matrikkelen 
«akkurat nå»



Akkurat nå er

Bygningsdelen «historisk synlig»:

-Det foregår mange fornyings-, digitaliserings-
/forenklingsprosjekter både i offentlig og 
privat regi som legger opp til bruk av 
forskjellig bygningsinformasjon.

-Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
har nettopp avsluttet høringsfristen på forslag 
til ny strategi for bygningsdelen i matrikkelen. 
45 høringsinstanser har kommet med svar 
(noen få av disse er «ingen kommentarer»).

-Kartverket har satt i gang masterplan 
matrikkel



I påvente av diverse resultater er det viktig

-At flere enn 34% av kommunene fører 
komplett informasjon for nye bygg i 
matrikkelen

-At det føres riktig informasjon, og f.eks ikke 
«mistenkelige verdier» der eneboliger oppgis 
å være 1 m2

-Husk: Matrikkelen er en nasjonal 
felleskomponent. Den rollen krever at aktører 
som forholder seg til informasjon fra mange 
kommuner kan legge til grunn at matrikkelen 
føres ensartet og pålitelig.



Kvalitet på lang sikt er billigere en vi tror!

Tenk digitalt og vær bevisst på 
kvalitet

• Alt skal være digitalt

• Brukervennlig 

• Enklere, lettere og raskere

HUSK! 

Kvaliteten som lagres i matrikkelen 
i dag, er grunnlaget for den jobben 
som skal gjøres i morgen!



Takk for meg


