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Tema

• Hvorfor en masterplan?

• Tildelingsbrevet

• Organisering og delprosjekt

• Referansegruppa

• Prosjektplan – effektmål og resultatmål

• Delprosjekt 3 – økt datakvalitet 



Hvorfor en masterplan

1. Vi er (nesten) ferdige med matrikkelreformen

2. Mange ønsker og initiativer

3. Stort engasjement i mange miljøer som innebærer 
ønsker og krav om hva matrikkelen skal være fremover

4. Økt fokus og prioritering fra regjeringen i form av
øremerking innenfor Kartverkets budsjett

5. Vi mener en masterplan er svaret for å bistå oss som
sentral matrikkelmyndighet til riktige prioriteringer
fremover



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 

rammerverket SKIF til 
Hibernate



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! Sælid, Knut Kartverket (IT-avdelingen)

Lomsdal, Tine Statskog 

Øie, Astrid Sofie Trondheim kommune

Larsen, Hilde Grevskott DiBK

Sve, Dagfinn SSB

Hemnes, Anders Skatteetaten 

Byfuglien, Siv Etnedal kommune 

Nystuen, Ingvild NIBIO

Strand, Morten Domstoladministrasjonen

Gagnat, Marit Vegvesenet

Mjøen, Geir Kartverket (fylkeskartsjef)

Tveit, Kristin Oslo kommune

Iversen, Arild GB (geomatikkbedriftene)
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Prosjektplan under arbeid

• Vil presentere  

• Effektmål

• Resultatmål

• Dette er utkast

• Behandles i ledermøte i 
Kartverket



• 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 



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.



Tre-årig prosjekt

3 år2 år1 år

Her er 
vi nå

Datakvalitet 
vil (trolig) 
pågå over 
lengre tid



Delprosjekt 3 – økt datakvalitet



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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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

• 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?

• Vi må prioritere 

• Eiendomsgrenser?

• Bygninger? 

• Adresser?

• Flere? 

• Grunnlag for bestilling av den 
samfunnsøkonomiske analysen



Hvor skal vi sette inn støtet?

• Referansegruppemøte diskuterte dette i møte 
12. mars 2019 

• Det er nødvendig å prioritere både bygg og 
eiendomsgrenser 

• Mange bykommuner – god fullstendighet og 
kvalitet på grenser, men store utfordringer 
med komplisert bygningsmasse

• Mange landkommuner – utfordringer med 
manglende fullstendighet og kvalitet på 
eiendomsgrenser

• Mange aktører er opptatt av digitale 
prosesser for bygninger



Vi ba om innspill fra…

…referansegruppa den 12. mars

Hvordan skal vi løse 
eiendomsgrenser/bygg?

• Forslag til tiltak for eiendomsgrenser? 

• Forslag til tiltak for bygg?



Tiltak eiendomsgrenser

• Gratis, rask og enkel tilgang til skylddelinger, jordskiftesaker, målebrev, 
registreringsbrev osv. 

• Georeferering av gamle grenser (ferdigvegkart, gamle jordskiftesaker, 
konduktørkart) 

• Subsidiere oppmålingsforretninger – en type samfinansiering med grunneier

• Innføre § 7 – krav om oppmålingsforretning før salg

• Kartverket kan bistå med matrikkelføring

• Vegvesenet/Fylkeskommunen kan jobbe for å forbedre sine grenser mot veg

• Prosjektstillinger – til gravearbeid

• Påvirkningsarbeid mot kommunene

• Få kommunene til å bli bevisst på PBL bestemmelsen der man i forbindelse 
med byggesak kan kreve at det først gjennomføres oppmålingsforretning. 



Tiltak eiendomsgrenser

• Fly på nytt – drone/fly, eller bruke satellittbilder om mulig

• Matrikkelkommisjon med vedtaksmyndighet. Kan brukes sammen med forrige punkt 
og andre tidligere punkt.

• Jordskiftesaker – opplyse om muligenten.

• Kommunikasjonsarbeid – hvordan få folk flest til å forstå.

• Innføre unntakstilstand i noen år. Rette opp i matrikkelen i 10 år? 

• Lempeligere regelverk i perioden.

• Border Go. 

• Prosjektpott – Statens administrerer en pott. Kommuner og andre kan søke.

• Etablere tekniske lab’er



Tiltak bygg

• Følge opp et av de kommunale kvalitetshevingsprosjektene som pågår for å se hva 
som gjøres, og for å gi innspill til sentrale løsninger/sentral veiledning.

• Veiledningsmateriell for å kvalitetsheve eksisterende bygg.

• Kartverket bør utarbeide felles veiledningsmateriell for å sikre at man får til en 
kvaliteshevning. 

• Digitale løsninger for kommunikasjon med eiere om hva som er blitt registrert og 
deres muligheter for å få dette korrigert.

• Løsningen bør inneholde krav/funksjonalitet knyttet til krav til dokumentasjon dersom 
en eier ønsker endringer av grunnlaget som er registrert, videre bør løsningen 
inneholde mulighet for å legge ved relevante vedlegg av dokumentasjon.



Vi ba om innspill fra…

…Matrikkelforum den 14. mars

(Forum for Norge Digitalt-parter)

Hvordan skal vi løse 
eiendomsgrenser/bygg?

• Forslag til tiltak for eiendomsgrenser? 

• Forslag til tiltak for bygg?



Tiltak

• Innføre matrikkelloven §7 – økt kvalitet når eiendommene selges.

• Reguleringsplan – innføre at ikke bare yttergrensene for reguleringsområdet måles 
opp, men også de interne eiendomsgrensene innenfor planområdet.

• Etablere et sett med «målepunkter» for kommunene. For de kommunene som faller 
under disse målene kan staten komme inn og gjør en jobb for disse når det gjelder 
matrikkelarbeid (føring, adressering, annet). 

• Kommunene tilføres ressurser slik at kvalitetsheving kan gjennomføres.

• Kan Kartverket f.eks. ha et «landmålerteam» som ble tilbudt aktuelle kommuner for å 
komme en sommer / ett år og gjennomføre MF, MUF og annen 
«matrikkellandmåling»?



Tiltak

• Kan en få koblet sammen studenter med kommuner gjennom sommerjobber 
(finansiert fra staten) for å gi de bl.a. matrikkelerfaring i studietiden?

• Kan Kartverket finansiere traineeordninger knyttet til matrikkelarbeid i noen 
kommuner?

• Hvordan få alle kommuner til å forstå ansvaret det er å være lokal matrikkelmyndighet 
og saksbehandler for et nasjonalt basisregister som matrikkelen som skal dekke 
nasjonale behov. Hvordan få de til å skjønne sitt «nasjonale ansvar» selv om de 
jobber innenfor sin kommune?



Hva er innspillene…

…fra Geomatikkdagene i Norland 20. mars?

Hva tenker dere? Hvordan skal vi løse 
eiendomsgrenser/bygg?

• Forslag til tiltak for eiendomsgrenser? 

• Forslag til tiltak for bygg?

siri-linn.ektvedt@kartverket.no

Bytte ut bilde over med bilde av dere her!

mailto:siri-linn.ektvedt@kartverket.no


Spørsmål?



Takk for meg!


