
 

 

 

Velkommen til fagdag 
matrikkel 

 

 
25. september i Sandnes rådhus 

GeoForum Rogaland inviterer til fagdag  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet forteller om forslag til endringer i 
matrikkelforskriften. Vi får svar på vanlige problemstillinger rundt vei-
eiendommer, siste nytt fra Kartverket og om endringene som kommer når 
Fylkeskommunen overtar oppgaver fra Statens Vegvesen og kommunale gang- 
og sykkelveier.  
 
Sted:  
Rådhusgata 1, Sandnes.   
God buss og togforbindelse. For de som kjører bil er det parkeringsmuligheter i 
nærheten (merk at parkeringen på Ruten er stengt), bruk digital løsning for 
betaling (Easypark) 
 
Påmelding  
https://geoforum.pameldingssystem.no/fagdag-matrikkel-geoforum-rogaland  
 
Påmeldingsfrist: 11. september 
 
 

https://geoforum.pameldingssystem.no/fagdag-matrikkel-geoforum-rogaland


 

 
Pris:  
Kr 1000,- for medlemmer i GeoForum eller ansatte hos bedriftsmedlemmer. Et 
tillegg på kr 500,- for andre. Prisen inkluderer lunsj, pausebuffet m/ kaffe og te.  
Faktura for deltakeravgift sendes fra GeoForum.  
 
Spørsmål eller problemstillinger rundt temaene: 
Hvis du har konkrete problemstillinger eller spørsmål til temaene som tas opp, 
så send dem på epost til tollef.sira@sandnes.kommune.no i god tid før fagdagen. 
Vi vil bringe spørsmålene videre, slik at foredragsholderen kan forberede gode 
svar.   
 

 

 

Program  
Fra 09:15  Registering/ kaffe 

9:45-10:00  Velkommen til fagdag matrikkel 

Steinar Wergeland, Geoforum/Fylkeskartsjef 

10:00-10:30 Fritt om seksjonering   

Jarbjørg Grøtte, Partner  
Advokatfirmaet Schjødt AS 

10:30-10:45 Pause 

10:45-11:15  Kartverkets halvtime 

• Typiske mangler ved tilsyn 
• Gjentakende problemstillinger til matrikkelhjelpen 

Roar Haugland, Kartverket 

11:15-12:00  Lunsj 
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12:00-12:30 Siste nytt om høringen - endring i matrikkelforskriften  

• Innføring av krav om landmålerbrev mv.  
• Forslag til endringer i matrikkelforskriften  
Dag Høgvard  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

12:30-12:45 Spørsmål til KMD/diskusjon 

12:45-13:00  Pause 

13:00-13:30 Masterplan matrikkel  

• Hva skjer med masterplan matrikkel 

Siri-Linn Ektvedt, Kartverket 

13:30-14:00 Vei og matrikkel 

• Omklassifisering av gang- og sykkelveier og omorganisering 
av Statens vegvesen 

Geir Magnus Tungland og Leif Lauvås 
Statens vegvesen 

14:10-14:15  Pause 

14:15-14:45  Vei og matrikkel fortsetter 

• Eiendomsgrenser og vei 
• Arealoverføring eller grensejustering, tinglysing eller ikke..  
• Praktiske eksempler 

Send gjerne inn spørsmål til temaet  

Kartverket  

14:45-15:00 Oppsummering og kjapt om FIG 

   Steinar Wergeland, Geoforum/Fylkeskartsjef 


