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Institutt for Byggfag

› Tekna sine synspunkt rundt kompetanse
› HVL sine foreløpige inntrykk av høringsnotatet
› Personlige betraktninger
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Landmåling og eiendomsdesign

› 52 studenter tatt opp i 2019
› Eneste utdanning i Norge
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Master i Areal og Eiendom
› 26 studenter tatt opp i 2019
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Ansatte på Institutt for Byggfag involvert i fagfeltet
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Ole Gunnar Søgnen – førsteamanuensis (dr. ing)
Carolyn Ahmer – førsteamanuensis (Sivilarkitekt - dr. ing)
Tonje Nordås – høgskolelektor (landskapsarkitekt)
Hans Jacob Roald – Dosent
Akkelies van Nes – professor (sivilarkitekt – dr. Scientiarium)
Wendy Tan – førsteamanuensis (PhD - Urban design)
Remco Eric de Koning – stipendiat (Master - Urban design)
Connie Reksten – førsteamanuensis (PhD - etnolog
Ane Margrethe Lyng – Høgskolelektor (ressursøkonom)
Loftur Thor Jonsson høgskolelektor (forstkandidat) fra 1.12
Fredrik Ingemar Boge – Høgskolelektor (geograf)
Arve Leiknes instituttleder (jordskiftekandidat)
Helge Nysæter – høgskolelektor (siv. ing)
Kirsti Lysaker – høgskolelektor (siv. Ing.)
Stig Frode Samnøy – høgskolelektor (siv. Ing.)
Petter Sæterdal - høgskolelektor (siv. Ing.) 50 %
Trond Nordvik – Førsteamanuensis dr.Ing
Børge Aadland – førsteskolelektor (jurist)
Leiv Bjarte Mjøs – førsteamanuensis (jordskiftekandidat, dr. Philos)
Frode Aleksander Borge – førstelektor (jurist)
Per Kåre Sky – professor II 20 % (Jordskiftekandidat dr. scient.)
Lars Kvestad – førstelektor (jurist)
Sjur Dyrkolbotn – Førsteamanuensis PhD Jus PhD Informatikk



Tekna sine synspunkt i tidligere høringer
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Teknas synspunkt på høring i 2016

› Tekna er veldig glade for regjeringens forslag om 
kompetansekrav og autorisasjon. 

› En god landmåler vil kunne hjelpe partene til å få 
registrert den riktige grensen. 

› Dette setter krav til kompetanse hos landmåler og et 
regelverk for registrering av eiendomsgrenser er 
hensiktsmessige. 

› Innføring av reelle og tydelige kompetansekrav med 
sanksjonsmuligheter, vil kunne bidra til økt kvalitet i 
matrikkelen, og øke profesjonaliteten og nøyaktigheten i 
bransjen. 
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Teknas synspunkt på høring i 2016
› Tekna støtter forslaget om 3-årig utdannelse med relevant fagkrets. De 

som oppnår autorisasjon må ha godkjent utdanning / realkompetanse, 
bestått eksamen og nødvendig 2-årig praksis. 

› Krav til regelmessig etter- og videreutdanning av autoriserte landmålere 
› Det bør være krav om at alle dagens utøvere som skal praktisere etter 

loven må bestå en eksamen, inkludert de som ønsker å oppnå 
autorisasjon basert på realkompetanse. Denne eksamenen må være på et 
nivå som gjør at forståelsen av å måle opp eiendom harmoniseres mellom 
utøverne. En slik harmonisering er viktig om målet om et ensartet 
register skal nås.

› Landmåleren som er ute og møter grunneierne, må være autorisert. 
Landmålers kompetanse må sikre at de kan håndtere saker fra de enkle til 
de mer komplekse. Vi anbefaler at eksamen må utarbeides og sensureres 
i samarbeid med høgskoler og universiteter, i alle fall i en startfase. 

› Det må utredes nærmere om autorisasjon er evigvarende eller skal 
fornyes jevnlig. 

› Autorisasjonen / eksamen også bør gjelde dagens og framtidige 
matrikkelførere. 
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Teknas synspunkt på høring i 2016

Sertifisering
› Forslaget om en sertifisering av landmåler innenfor en 

forvaltningsmodell vil etter vårt syn kunne fungere hvis 
rammene rundt oppgaver og ansvar klargjøres. 

› Det framstår noe uklart i høringsnotatet hvilket ansvar 
kommunen påtar seg. 

› Det er for eksempel vanskelig å se for seg at 
kommunen kan saksøkes dersom det oppstår feil. 
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Teknas synspunkt på høring i 2016

Undersøkelsesplikt
Innføring av undersøkelsesplikt vil være et av de virkelige gode 
virkemidlene for å bedre fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelen. 
Det å hele tiden arbeide etter et mål om at matrikkelen skal 
gjenspeile den faktiske situasjonen mellom eiendommer, vil kunne 
bidra til mer effektive plan- og byggeprosesser og dermed en god 
samfunnsutvikling. 
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Teknas synspunkt på høring i 2016

Andre moment I
Tekna ønsker at sondringen mellom privat rett og offentlig forvaltning 
kommer tydeligere fram i lovforslaget. Ut fra juridisk litteratur og 
rettspraksis hører eiendomsgrenser til i privatretten. Det offentlige har 
imidlertid en viktig oppgave med å sørge for at arealbruk bidrar til god 
samfunnsutvikling. Landmåleren er etter vår mening sentral i 
prosessen der nye eiendommer skal dannes. Først for å sikre at 
grunnlaget for arealbruk og planer er så godt som mulig. Dernest at 
de forhold som må avklares for å etablere gode nabolag, faktisk blir 
avklart slik at man er sikret mot uheldige situasjoner senere. Usikre 
grenser gir dårlig samfunnsutvikling. 
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Teknas synspunkt på høring i 2016

Andre moment II
Når departementet foreslår å legge inn også bruksretter inn i matrikkelen 
er dette etter TS mening et forhold som må utredes grundigere. Tekna
foreslår å utsette dette spørsmålet i denne omgang. 
Når det gjelder den tekniske utførelsen av arbeidet med oppmåling, er 
det beskrevet i stedfestingsstandarden i dag. Vi anbefaler at standarden 
gjennomgås med sikte på forenkling. Våre naboland utfører og 
dokumenterer teknisk oppmåling etter enklere prinsipp enn hos oss. 
Vi ber videre om at det utredes hvilket produkt grunneieren eller kunden 
skal få etter gjennomført oppmålingsforretning. Tekna mener at et 
produkt der grunneieren i stor grad skal kunne rekonstruere 
eiendomsgrensene uten ytterligere kostnader vil være positivt. Eksempel 
er et måleblad der eiendomsgrenser er tegnet inn sammen med utmål til 
for eksempel bygninger.
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Teknas synspunkt på høring i 2016

Avsluttende bemerkninger 
Det er viktig at man benytter muligheten denne lovendringen 
gir til å klargjøre definisjoner og viktige begrep og rollen både 
grunneiere, landmåler og matrikkelmyndighet skal ha.
Denne muligheten bør også i neste omgang benyttes til å 
oppdatere hele det lovgrunnlaget som legger forutsetninger for 
landmålers og matrikkelførers oppgaver. Det gjelder spesielt 
plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven og regelverket 
som regulerer særlig tinglige retter (servitutter, pant etc.) 
Tekna vil anbefale at settes i gang en evaluering med 
internasjonale og nasjonale eksperter for å finne 
forbedringspotensial og effektivisere planprosesser og 
eiendomsdannelsen.
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Teknas synspunkt på høring i 2016

Oppsummert på høring i Stortinget i 2018 av Tekna
› Det Tekna ønsker, er å gi en tydelig beskjed til de 

partiene som kommer til å stemme mot en avvikling av 
det kommunale monopolet, at det er ikke nødvendig å 
skrote autorisasjonsordningen sammen med 
avviklingen av det kommunale monopolet. 

› Det er fullt mulig, og vi ber hele komiteen om å 
støtte dette: At man innfører en 
autorisasjonsordning, uavhengig av hvordan man 
stiller seg til å avvikle det kommunale monopolet
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Høgskulen på Vestlandet sine foreløpige kommentarer
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Henter fra høringsnotatet til forskriften

› Fra oppmålingsfaglig hold har det vært et ønske om 
formelle krav til kvalifikasjoner for landmålere i lov og 
forskrift. Kravene skal sikre at landmålerne kan stå 
ansvarlig for alle typer oppmålingsforretninger etter 
matrikkellova, bidra til å sikre kvaliteten i 
oppmålingsarbeidet og bidra til å heve kvaliteten i 
matrikkelen.

Hva betyr dette?
Matrikkelloven § 1: Formålet med lova:

Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta 
og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste eigedommar i landet, og at grenser og 
eigedomsforhold blir klarlagde.
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Henter fra høringsbrevet til forskriften

› Formelle krav til kvalifikasjoner – diskutert i 
høringsnotatet

› Ansvarlig – hva betyr ansvarlig? 
› Hvilket ansvar påtar landmåler seg? 
› Hvilket ansvar påtar kommunen seg? 
› Ansvarlig for feil utført oppmålingsforretning?
› Ansvarlig for at det blir feil i matrikkelen?
› Ansvarlig for dokumentasjonen?
› Ansvarlig for unøyaktigheter?
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Henter fra høringsbrevet til forskriften

› Kvaliteten i oppmålingsarbeidet – hvilke 
kvalitetskriterier skal brukes?

› Målenøyaktighet?
› Kvalitet på protokoll?
› Registrert riktig grense mellom grunneiere?
› Registrert partenes påstander?
› ….
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva er kvalitet? Høgskolene har krav om økt kvalitet i utdanningene. Hva er det og hvordan måles det? Stort fokus på prosesser og rapportering uten at det nødvendigvis gjør at kvaliteten blir bedre



Henter fra høringsbrevet til forskriften

kvaliteten i matrikkelen? Hvilke kvalitetsmål?
› Nøyaktighet på oppmålte grenser/rettigheter?
› Fullstendighet?
› Samsvar mellom faktiske grenser og grenser i 

matrikkelen?
› …..
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HVL er positiv til kompetansekrav

› Videreutvikling av studiene
› Matrikkelsemester i samarbeid med kommuner

› Videreutdanninger
› Forskning

› Kvalitetskriterier?
› Utvikling av kvalitet?
› Finnes den feilfrie matrikkel?
› Hvilke muligheter gir en feilfri matrikkel for 

samfunnsutvikling?
› Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner
› Samarbeid med kommuner, Kartverket og andre aktører

20



HVL er positiv til kompetansekrav

› Utdanningskrav og praksiskrav
› Overgangsordninger
› Osv

HVL er opptatt av at det blir et 
kompetanseløft og at kompetansekravet er 
reelt
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Øvrige tilbakemeldinger fra HVL

Festegrunn

Retting og komplettering

Håndtering av rettigheter
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Personlige betraktninger

23



Personlige betraktninger

Vil forskriftsendringen bidra til økt kvalitet 
og mer ensartet utførelse av 
oppmålingsforretninger?

Vil forskriftsendringen bidra til økt kvalitet i 
matrikkelen?

Hvem skal betale de økte utgiftene med 
innføring av forskriftsendringen?

HB styemøte onsdag 27. april 2016 24



Personlige betraktninger

De store spørsmålene må avklares:

Landmålerens undersøkelsesplikt 3.3

Grunneiernes avtalefrihet

Registreringsplikt ved endring av grenser
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Takk for oppmerksomheten
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