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Hva skal jeg snakke om?

Fredrikstad kommune er enig i mange av 
forslagene som blir fremstilt i høringsnotatet.

Jeg vil derfor ikke legge noe vekt på de forslagene 
vi er enige i, men heller ta for meg de forslagene 
som vi mener bør diskuteres og settes fokus på.  
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Kommunen skal utpeke en landmåler for å utføre hver enkelt 
oppmålingsforretning. Vedkommende må ha gyldig landmålerbrev. 
Dette er ikke et absolutt krav. En landmåler uten landmålerbrev kan 
utføre enkle oppmålingsforretninger helt eller delvis under ledelse av en 
autorisert landmåler. En nyutdannet landmåler må få anledning til å 
opparbeide seg nødvendig praksis for å bli tildelt landmålerbrev.

2.2. Lovvedtaket
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• Slik tekstene er utformet, kan trenden fort bli at kommunen eller 

foretaket som kommunen leier inn, kun baserer seg på å ha en

autorisert landmåler, og mange landmålere uten landmålerbrev. 

• Derfor bør det kanskje presiseres at en autorisert landmåler skal 

være fysisk tilstede under selve oppmålingsforretningen på 

kontoret eller i marka, der partene møter. 

• Når det gjelder forarbeider, praktisk arbeid, beregninger og 

etterarbeid, trenger ikke den autoriserte landmåleren å være 

tilstede fysisk.



• Begrepet «landmåler» er vidt. For å skille mellom en 

landmåler med landmålerbrev og andre landmålere, 

burde betegnelsen «autorisert landmåler» benyttes i 

stedet for «landmåler med landmålerbrev». 

• Dette henger også sammen med at det skal stilles 

større krav til en «autorisert landmåler» og at dette bør 

gjenspeile en annen eller høyere status for de som har 

oppnådd kravene til landmålerbrev.

• Lov og forskrift skiller mellom begrepene «landmåler» 

og «landmåler med landmålerbrev» Det er lettere å 

forholde seg til begrepet «autorisert landmåler» enn 

«landmåler med landmålerbrev»
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Landmåler er den som er pekt ut til å bestyre oppmålingsforretningen.

2.3 Begrepet «landmåler» §2



• Utdanningskravet bør ligge på bachelornivå, 180 studiepoeng. De 

tre emnene landmålingstekniske, matrikulære og juridiske emner 

er et fornuftig utgangspunkt for hva utdanningen skal inneholde. 

• Det settes imidlertid spørsmåltegn ved at det foreslås at 

fagutdanningen skal følge kun ett spesifikt fagprogram, med 

spesifiserte antall studiepoeng for hvert obligatorisk emne.

• Lista over hvilke fag som kreves for å være en god landmåler, er 

ikke uttømmende. 

5

Høringsseminar – Geoforum 2019

Utdanningskravet skal være på bachelornivå, 180 studiepoeng. 
Utdanningen må inneholde landmålingstekniske, matrikulære og juridiske 
emner. 122 studiepoeng skal være obligatoriske fag, og 58 studiepoeng 
skal være frie fag. Departementet kommer med forslag om hvordan de  
obligatoriske studiepoengene skal fordeles på de tre forskjellige emnene, 
samtidig spesifiserer de studiepoengene innenfor hver enkelt fag.

2.6.2 Utdanning §64b



• Eksempler på fag som ikke er dekket eller bare delvis 

er dekket: 

Rettslære og andre juridiske emner som plan- og 

bygningsloven, seksjoneringsloven, konsesjonsloven, 

jordloven, offentlighetsloven, matrikkelloven, 

tinglysingsloven mm, eiendomshistorie, rekonstruksjon, 

tolkning og bruk av eldre offentlige dokumenter, bruk av 

programvare, bruk av kartdata (f.eks. 

flyfoto/laserdata/ØK), protokollskriving, god 

landmålerskikk, mm.   
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2.6.2 Utdanning §64b



• Det settes altså spørsmålstegn til en detaljregulering 

av landmålerutdannelsen i form av antall studiepoeng 

per fag, og om dette vil kunne hindre innovasjon, 

nytekning og videreutvikling innenfor fagområdet. 

• Ved tildeling av landmålingsbrev, så bør kanskje 

Kartverket kunne stole på en bestått 

landmålingseksamen/profesjon fra en godkjent 

utdanningsinstitusjon. 

• For landmålere med utenlands utdannelse, er 

kommunen enig i at kompetansen må kunne 

godkjennes gjennom NOKUT.

7

Høringsseminar – Geoforum 2019

2.6.2 Utdanning §64b



• Det er enklest å administrere dette ved 

hjemmeeksamen, men vi har betenkeligheter med at 

kandidaten da kan få hjelp under eksamen og 

kvaliteten vil da bli dårligere. 

• Spørsmålet er om dette bør ligge på samme nivå som 

fagbrev/fagprøve i andre yrkesgrupper, eller er det 

tilstrekkelig med nettbasert eksamen?

8

Høringsseminar – Geoforum 2019

Departementet foreslår at autorisasjonsprøven utarbeides, arrangeres og 
bedømmes av Kartverket. Prøven skal ikke være en ny bacheloreksamen, 
men en praktisk anvendelse av teori i oppmålingsarbeid, gjerne 
casebasert. Prøven skal tas som tidsbasert hjemmeeksamen gjennom 
portalen Altinn. Karakterbedømmelsen skal være «bestått» eller «ikke 
bestått» Kandidaten kan ta ny prøve etter 3 måneder, dersom prøven 
ikke blir bestått. Det skal også gis klageadgang på avslag om søknad om 
landmålerbrev.

2.6.5 Autorisasjonsprøve §64a



• Kommunen er enig i at det skal fattes vedtak om tilbaketrekking 

av landmålerbrev dersom det skjer overtredelser. 

• Overtredelser i forhold til gjeldende lovverk er greit å forholde seg 

til, men hva er «god landmålerskikk»? Det er uklart hva som 

menes med «god landmålerskikk». Det er utarbeidet noe fra 

Geoforum og noe fra Tekna sentralt, men utover dette, har det så 

langt, vært opp til den enkelte kommune å tolke hva som menes 

med «god landmålerskikk»
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Landmålerbrev kan trekkes tilbake ved brudd på bestemmelsene eller 
tillatelser gitt i eller i medhold av matrikkelloven, plan- og bygningsloven 
eller seksjoneringsloven. Gjentatte brudd på «god landmålerskikk» kan 
også gi grunnlag for tilbaketrekking av landmålerbrevet. Kartverket skal 
foreta en konkret vurdering i hver enkelt sak, basert på 
alvorlighetsgraden i overtredelsen og fatte vedtak om midlertidig eller 
varig tilbaketrekking av landmålerbrev. 

2.9. Tilbaketrekking av landmålerbrev §64d



I Fredrikstad kommune har vi denne formuleringen:

• Landmåleren skal behandle alle parter med respekt, være en god ambassadør 

for Fredrikstad kommune og stå inne for kommunes verdigrunnlag (MERK)          

• Landmåleren skal vise interesse for partenes behov ved å lytte aktivt, stille 

spørsmål og være tilstede mentalt

• Landmåleren skal behandle partene på en nøytral måte og sørge for at begge 

parters påstander blir dokumentert på en objektiv måte selv om den ene 

partens påstand framstår som urimelig eller uriktig

• Landmåleren skal være løsningsorientert, utdype og forklare vanskelige 

sammenhenger og være behjelpelig med å finne det beste alternativet i den 

enkelte sak, i samsvar med lov og forskrift

• Landmåleren bør forsøke å mekle mellom partene, men skal være forsiktig 

med å komme med løsninger som kan oppfattes eller gi fordeler for den ene 

parten

• Landmåleren skal gi tilbakemeldinger om videre prosess i saken, overholde 

det som blir lovet og beklage dersom noe blir glemt 
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2.9. Tilbaketrekking av landmålerbrev §64d



• Dersom brudd på «god landmålerskikk» skal være 

grunnlag for å kunne trekke tilbake landmålerbrev, er 

det ønskelig at dette blir utarbeidet sentralt, slik at 

landmålerne vet hva de skal forholde seg til.
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2.9. Tilbaketrekking av landmålerbrev §64d



• Saksbehandling i forbindelse med «fradeling» fra 

«festegrunn» er krevende. I dag må festetomta 

innløses, før arealet kan endres utover arealgrensen 

for grensejustering. Forslaget om å gjøre en del 

forretninger enklere, er derfor etterlengtet.
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Departementet foreslår å innføre to nye sakstyper «endring av 
festegrunn» og «splitting av festegrunn», samt tre presiseringer av 
eksisterende sakstyper. Overføring av areal mellom festegrunner skal 
håndteres som «endring av festegrunn» og ikke arealoverføring. Ved 
«splitting av festegrunn», må den gamle og den nye enheten omfatte 
eksakt samme areal som festetomta hadde før splitting. 
Det er grunneier som må søke, og fester må samtykke

3.1. Oppretting og endring av festegrunn §33



• For oss vil sakstypen «endring av festegrunn» få 

positiv betydning for de som ønsker å utvide eller 

innskrenke festeretten, men «splitting av festegrunn» 

vil ikke bli en reell sakstype. 

• Praksisen hos oss, og kanskje flere kommuner, er at vi 

ikke lenger oppretter nye festetomter med 

festenummer. Eiendommen blir fradelt som 

grunneiendom og grunneier «fester» bort 

grunneiendommen. 
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3.1. Oppretting og endring av festegrunn §33



• Spørsmålet er hvorfor dette skal legges i matrikkelens 

bokdel, uten at rettigheten skal registreres i kartet? 

Matrikkelen er i dag koplet opp mot grunnboken, og 

saksbehandlere kan finne tinglyste dokumenter via 

matrikkelen
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Det skal innføres en ordning om registrering av tinglyste stedfeste 

rettigheter i fast eiendom. Registreringen skal være en frivillig ordning, og 

det skal ikke være noen begrensninger bakover i tid for når rettigheten ble 

tinglyst. Landmåler bør bistå til at rettighetene blir klargjort under 

oppmålingsforretningen, men det er fortsatt partenes ansvar å rydde opp. 

Både personlige og reelle rettigheter, kan matrikkelføres. Varigheten på 

rettigheten må være minst tre år. Det skal være automatiske 

meldingsrutiner mellom grunnbok og matrikkel, slik at når en rettighet 

slettes i grunnboken, avregistreres den også i matrikkelen. 

3.2.2. Opplysninger om stedbundne rettigheter - Nærmere avgrensning av ordningen §3



• Bør vi ha private avtaler inn i matrikkelen? Dersom 

personlige rettigheter skal legges inn, bør disse få en 

tidsavgrensning. Grunnboken har utallige private 

avtaler som ikke lenger er «gyldige», og som aldri har 

blitt slettet. 

• Dersom matrikkelklienten med tiden skal videreutvikles 

for å kunne legge inn rettigheter i kartdelen, bør det 

også åpnes for å legge inn grenser for naturreservater, 

verneområder, jordskiftegrenser osv. 
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3.2.2. Opplysninger om stedbundne rettigheter - Nærmere avgrensning av ordningen §3



• Dette forslaget innebærer en god del merarbeid for 

landmålerne. 
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Landmåler skal være med å rydde opp i tinglyste rettsforhold i 
fradelingsaker. Det er tilstrekkelig at grunnboken er undersøkt, og at 
landmåler har tatt opp relevante heftelser med partene på 
oppmålingsforretningen. Krav om matrikkelføring skal avvises, dersom 
det ikke foreligger nødvendige rettigheter som er fastsatt som vilkår i 
fradelingsvedtaket etter plan- og bygningsloven. Ved innføringen av 
elektronisk grunnbok, blir alle heftelser overført direkte ved fradeling. Det 
er derfor lettere å ta stilling til hvilke rettigheter som kan slettes og hvilke 
som skal gjelde for den aktuelle eiendommen. Protokollen skal inneholde 
opplysninger om rettighetsforholdene. Departementet foreslår at det bør 
legges til rette for at heftelser kan slettes, samtidig med tinglysing av ny 
eiendom. (tinglysingsloven §31) Dette vil redusere henvendelser til 
tinglysingen om sletting i etterkant.

3.3 Dokumentasjonskrav og landmålers undersøkelsesplikt



• Dersom heftelser skal slettes ved tinglysing av ny 

matrikkelenhet, må det legges opp til smidige 

løsninger for å få dette gjort. 

• Av erfaring er det ikke alltid så enkelt å få slettet 

heftelser, dersom rettighetene er gamle, med døde 

rettighetshavere osv. Det er også en utfordring å få folk 

til å levere inn dokumentasjon og få forståelse for 

hvordan grunnbok og matrikkel fungerer sammen.

• Dersom sletting av heftelser skal gjøres samtidig med 

fradelingen, vil dette fort kunne forsinke og fordyre 

prosessen i f.eks. utbyggingsprosjekter. 
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3.3 Dokumentasjonskrav og landmålers undersøkelsesplikt



• Det må poengteres at det er viktig at kommunene ikke 

skal ta stilling til privatrettslige avtaler utover det som 

er satt som vilkår for fradeling. Avtaleretten mellom 

partene må respekteres. 

• På en annen side er det også viktig at rettigheter blir 

ordnet opp i så langt det går, slik at partene unngår 

uoverensstemmelser i ettertid. 
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3.3 Dokumentasjonskrav og landmålers undersøkelsesplikt



• Dette gjør det vanskelig å legge eiendommer f.eks. 

inntil veier i boligfelt. Radius er nesten alltid oppgitt i 

plankartene, og veiene er utarbeidet og profilert med 

kurver. Vi mottar også stikningsdata fra oppdragsgivere 

der kurver er en naturlig del av veien.

• Hvorfor er det så viktig at det må være rette linjer 

mellom alle punkt? 
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Etter gjeldende lovverk, skal det ikke brukes radius eller legges inn 
kurver på eiendommer i matrikkelen. Det skal legges inn knekkpunkter 
med rette linjer imellom. Alle knekkpunktene i en linje trenger ikke å 
merkes fysisk i terrenget.

3.9. Andre endringer, spørsmål under arbeid i andre utredninger mv.



Takk for 

oppmerksomheten!

Spørsmål?


