
Lokale geomatikkdager i Nordland 2019

15 minutter om matrikkelen



Matrikkelhjelp - Kvalitetsheving – Adressering…



Kommunereform = Prioritet 1





Kartverkets rapportverktøy gir oversikter til bruk i kvalitetsheving

Har dere i kommunene behov for lister, analyser og grunnlagsdata for arbeidet deres – ta kontakt



Midlertidige forretninger etter delingsloven – Fylkesmannen følger utviklingen
Status pr 1 mars 2019

Kategorisering av saker GRØNN – GUL - RØD ?
Tema i forskrift-høringen ?



Relativt stabile tall i Nordland

Nedgang siden fagdager 2018 ☺

Husk kriterier for MUF!

OBS – utfordringer ved flere etapper i OF…



Påminning  - Nøyaktighet

Måle nye grenser etter standarden!
Standardavvik < 3 cm

Beskrivelse / kontroll mot terrengdetaljer !
Forstår parter ?

Forstår planleggere ?





Kart og Plan

Regler Retting

«Kvalitetsskille» ?

http://www.kartogplan.no/Artikler/KP4-2013/Okonomisk kartverk og eiendomsgrenser.pdf
https://www.kartverket.no/globalassets/matrikkel/kurs/lovkurs/2016-lovkurs-presentasjoner/12-sakstyper-felles-retting-og-sletting-av-opplysninger-i-matrikkelen.pdf


Jevn pågang / interesse for:
• Flybilder
• Stikklister



Plott fra førstegangs-
kartlegging i Nordland 
«gjenfunnet»

WMS N5 blir oppdatert !



Når forretningen blir krevende …

Behov for ytterligere klargjøringer (evt forenklinger) i forskrift / 
«systemet»?

Veiledning for parter
• Sette parter i stand til å bli enige / ivareta sine interesser
• Landmåler og kommunens rolle

Veiledning for kommunene
• «Kommunisere» usikkerheten i matrikkelkartet
• Muligheter for etterregistrering



Fortsatt frustrasjon i fylket vedrørende manglende registrering / visualisering av rettigheter.
Tegneregler i kart-tjenster!

Spennende å se hva ny matrikkelforskrift foreslår…  …benytt muligheten til å gi innspill!

Når skogteiger «forsvinner»…



Fler ressurser blir tilgjengelig til systemforbedringer ?

Import av KOF (evt andre format) i matrikkelklient!





Fin progresjon sist år!

Av 242 772 registrerte bosatte personer i Nordland har 96,2% Veiadresse !



Kontakt oss gjerne for å «fullføre» adresseprosjekt







Hjemmel gis nå i matrikkelloven

Kommunene har hovedrollen



Arealdiskusjonen fortsatt uavklart  - en Utfordring!

Enhetlig og pålitelig…?

Hva når kommune med «BTA» slår seg sammen med en «BRA» kommune ?





…klipp fra høringsrunden…



Nye muligheter til å engasjere seg når 
matrikkelforskrift kommer på høring


