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Masterplan matrikkel
2019 – 2021



Overordnet om prosjektet

• Treårig prosjekt (2019-2021)
• 15 millioner i budsjett i 2019
• Tre delprosjekt



Tildelingsbrev fra KMD 2019 

• 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



Prosjektets effektmål 

• 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 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.

Hva skal prosjektet levere?



Referansegruppa

• Vi har vektlagt:
• Bredde
• Nasjonal felleskomponent forståelse
• Offentlig
• Privat
• Eiere

• Møter 2019:
• 1. møte 12.3
• 2. møte 16.5
• 3. møte 28.6
• 4. møte 23.8
• 5. møte 14.10

Navn Arbeidssted
Byfuglien, Siv Etnedal kommune 
Gagnat, Marit Statens vegvesen
Hemnes, Anders Skatteetaten 
Iversen, Arild GB (geomatikkbedriftene)
Larsen, Hilde Grevskott DiBK
Lomsdal, Tine Statskog 
Mjøen, Geir Kartverket (fylkeskartsjef)
Nystuen, Ingvild NIBIO
Strand, Morten Domstoladministrasjonen
Sve, Dagfinn SSB
Sælid, Knut Kartverket (IT-avdelingen)
Tveit, Kristin Oslo kommune
Øie, Astrid Sofie Trondheim kommune
Pande-Rolfsen, Michael KS



Masterplan matrikkel
Siri-Linn Ektvedt

Delprosjekt 1:
Tekniske forbedringer

Jan Olav Knutsen

- Oppgradering til Java 11
- Spatial Flag Oracle 12.2
- Nytt versjonskontrollsystem
- Ny flatebyggingsalgoritme
- Tilpasninger i rammeverket
- Flere mindre saker
- SonarQube

Delprosjekt 2:
Funksjonelle forbedringer

Beate Aase

- Integrasjon mellom matrikkel og 
SSR

- Panteboka via matrikkelen 
(gratis)

- Innsnevre innsynsmulighet
- Flere mindre saker
- Forbedringer av matrikkelbrev
- Geointegrasjon til KS sin FIKS-

plattform
- Anleggseiendom (forenklet 

løsning)

Delprosjekt 3:
Økt datakvalitet
Siri-Linn Ektvedt

- Samfunnsøkonomisk analyse
- Satsingsforslag om midler til 

datakvalitet til KMD (2021-
midler)

- Rapport som beskriver et 
langsiktig datakvalitetsprosjekt

- Oppstart overvåkingssystem 
(tiltak 1)?

- Massivoppdateringer?

Leveranser 
2019



Staten v/Kartverket

• Vi har gått videre med staten v/Kartverket

• Planen var at Kartverket skulle levere 
«satsingsforslag» til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for å få midler – frist 4. 
november 2019, som gjaldt midler i 2021.

• Så kom statsbudsjettet for 2020 – med ekstra 
bevilgninger til matrikkel og grunnbok

«I 2018 ble bevilgningen til 
Kartverket økt med 15 mill. 
kroner til videreutvikling av 
matrikkelen. Regjeringen 
foreslår en ytterligere 
økning på 30 mill. kroner i 
2020, slik at det kan settes i 
gang et langsiktig arbeid 
med oppgradering og 
systemendring av 
matrikkelen.» 



Referansegruppa mente:
Både bygg og eiendomsgrenser 

Bykommuner – god fullstendighet og 
kvalitet på grenser – store utfordringer 
med komplisert bygningsmasse

Landkommuner – manglende 
fullstendighet og kvalitet på 
eiendomsgrenser

Mange aktører er opptatt av digitale 
prosesser for bygninger

Hvor skal vi sette inn støtet?



Samfunnsøkonomisk analyse 
Kvalitet i matrikkelen

• Identifisert tiltak for å øke datakvaliteten

• Forenklet samfunnsøkonomisk analyse

• Følger DFØ sin veileder for samfunnsøkonomiske analyser

• Utarbeidet av Pure Logic på vegne av Metier for Kartverket

• Tidsperspektiv: mai til oktober 

• Arbeidsgruppe med representanter fra referansegruppa og Kartverket



5 tiltak med ulike avhengigheter er utviklet for å til sammen 
sørge for at kvaliteten i matrikkelen blir høy

14

Identifiserte tiltak

Kartlegging av 
databruk og 

konsekvenser av 
kvalitetsproblemer 

Samme data har ulik 
kvalitet for ulike 
brukergrupper

1

Identifisering av 
eksisterende data

Bevisstgjøring
av nøyaktighet

Verifisering 
av føringer

Manglende data kan 
hentes fra eksisterende 

kilder som vedlikeholder 
kvaliteten

«Direkte feil» data er 
resultatet av misforstått 

nøyaktighet

Sikre at ny data som 
legges inn ikke er feil

2 3 4

Innhenting av 
ny data 

Innhente data som ikke 
finnes eller som ikke har 

god nok nøyaktighet

5

Uavhengige 
tiltak

Tiltak med 
avhengigheter



Har du spørsmål eller kommentarer
ta gjerne kontakt med prosjektleder:

siri-linn.ektvedt@kartverket.no



Kommune- og 
regionreform

Status fra prosjektet pr. 18. oktober 2019



109 kommuner slås 
sammen…

Hva skjer 1. januar 2020?

…til 43 nye kommuner 1. januar 2020: 
356 kommuner

• 2 splitting av kommuner (Snillfjord og Tysfjord)

• 16 vedtak om grensejusteringer mellom kommuner
22



• 11 fylker  totalt 6 sammenslåinger 
Involverer 202 kommuner

• Oslo, Rogaland, Møre- og Romsdal og Nordland 
beholder dagens fylkesnummer

• Reformene involverer totalt 311 kommuner ved 
årsskiftet 2019/2020

• Reformene genererer drøye 110 millioner endringer 
ut av endringsloggene til matrikkel og grunnbok

1. januar 2020: 
11 fylker

Hva skjer 1. januar 2020?



Endringer i gårdsnummer:
• Kartverket har godkjent alle gårdsnummerseriene
• Fradeling/rydding gjenstår i noen grensejusteringsområder

Endringer i adresser:
• Rydding i adressenummerering/navn for å sikre entydig 

adressering i ny og sammenslått kommune

Endringer i kretser: 
• Noen få avklaringer gjenstår

Avvik matrikkel/grunnbok pr. 16. oktober:
• 173 avvik

Datagrunnlaget i 43 nye kommuner



Parameterfiler – input til Marty
I de 43 nye kommunene er 98 % av parameterne klare, og følgende gjenstår: 

• 3030 Lillestrøm: Avklaring vedr. beliggenhet av matrikkelenhet i grensejusteringsområde

• 4204 Kristiansand: Avklaring angående spesifikk adressekode

• 1103 Stavanger: Vedtak av skolekrets gjenstår

• 1108 Sandnes: Opprydding av matrikkelenhet 11/1, samt deling av mnr. vann mangler 
i fjell i grensejusteringsområdet. 

Bekymring  kommunene gjør endringer i matrikkelen produksjon, som ikke 
samsvarer med allerede innmeldte parametere for ny kommune.
Kartkontorene er varslet og følger opp.





Eksterne aktører og Marty 

Store og viktige aktører vil 
benytte seg av Marty, og 
starter med å oppdatere sine 
registre fra den 22. oktober. 

Etablert driftsmeldingsside: 
https://kartverket.no/kommun
ereform/driftsmeldinger/

https://kartverket.no/kommunereform/driftsmeldinger/


Kommunikasjonsaktiviteter

• Ukentlige kommunikasjonsmøter:
• Gjennomgang av pågående og planlagte kommunikasjonsaktiviteter

• Vedr. stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2019:
• Brev til alle kommuner/jordskifterettene hvor Kartverket anbefaler kommunene å 

ferdigbehandle alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november.
• E-post til alle prosjektlederne i de 43 nye kommunene
• Store utbyggere, de største grunneierne

• Utarbeidet flyer med informasjon om Marty, JSON, nedetider matrikkel/grunnbok
• Planlegger besøk fra KMD i desember
• Egen kommunikasjonsplan under utarbeidelse: Før-under-etter kommende årsskifte
• Internt: Løpende dialog med kartkontor og felles informasjonsmøte
• Eksternt: nyhetssaker, media, foredrag og infomrasjonsmøter



Viktige datoer 

• 22. oktober 2019 – eksterne begynner å lese Marty
• November 2019 – generalprøve for gjennomføring
• 29. november – anbefalt siste frist for innsending av saker 

som skal til tinglysing fra kommunene
• 13. desember 2019 – matrikkel stenges
• 27. desember 2019 – grunnbok stenges
• 1. januar 2020 – ikrafttredelse av reformene. 

Matrikkel og grunnbok skal være klare!

• 02. januar 2020  Etterarbeid…

Vårt budskap: Planlegg høsten godt og vær tidlig ute!



Matrikkel nytt



Oppdaterte veiledere på kartverket.no

Sist oppdatert: 29.05.19Sist oppdatert: 16.04.19 Sist oppdatert: 22.08.19



MUF
pr. 3. september 2019 for landet 

Sum 10 397
01 ØSTFOLD 435
02 AKERSHUS 1 058
04 HEDMARK 636
05 OPPLAND 1 176
06 BUSKERUD 2 347
07 VESTFOLD 300
08 TELEMARK 568
09 AUST-AGDER 418
10 VEST-AGDER 860
11 ROGALAND 423
12 HORDALAND 452
14 SOGN OG FJORDANE 251
15 MØRE OG ROMSDAL 408
18 NORDLAND 393
19 TROMS 255
20 FINNMARK 54
50 TRØNDELAG 363



Kurs i matrikkelføring fra 2020

• Del 1 gir saksbehandleren innføring i temaet fra et overordnet perspektiv, før de ulike 
leksjonene gir mer inngående kunnskap om regelverket, herunder saksprosess og 
sakstyper. Del 1 er et e-læringskurs som erstatter tidligere 3-dagers kurs med 
forelesninger, og det må derfor påregnes at denne delen tar i underkant av 3 
arbeidsdager å gjennomføre.

• Del 2 gir saksbehandleren en kort repetisjon av viktige tema fra del 1 som innføring til 
å føre konkrete saker i matrikkelen. Kurset gjennomføres ved oppmøte i kurslokale, og 
saksbehandler skal i løpet av 3-dagerskurset ha ført alle tre delene av matrikkelen: 
matrikkelenhet, adresse og bygg.

• Følg med på nettsiden vår!

https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Kurs-i-foring-av-matrikkelen/


Del 1 e-læringskurs

• Saksbehandler skal tilegne seg 
kunnskapen «på egenhånd» via 
leksjoner på nett.

• Leksjonene vil ta for seg ett og 
ett tema og bygge på hverandre

• De fleste leksjonene vil være 
obligatoriske, enkelte er frivillige



Nye rekvisisjonsskjema kommer snart



Spørsmål
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