
 

 

GeoForum inviterer til  
 

Høringsseminar 
Forslag til endringer i matrikkelforskriften 

 

9. oktober på Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo 

Endringene som ble vedtatt i matrikkelloven i lov den 20. april 2018 nr. 12 medfører et behov for 
endringer i matrikkelforskriften. Departementet sendte forskriftene på høring den 1. august med 
høringsfrist 15. november. 
 
Målet med høringsseminaret er å informere om innholdet i forslaget og få frem ulike synspunkt.  
 
De viktigste endringene i forskriften er nye, utfyllende bestemmelser knyttet til innføring  
av en autorisasjonsordning for landmålere som skal utføre oppmålingsforretninger. 
 
Kommunen skal utpeke landmåler med landmålerbrev som er ansvarlig for hver 
oppmålingsforretning.  Krav om kompetanse på bachelornivå og 2 års relevant erfaring for å få 
landmålerbrev.  
 
Kommunen er ansvarlig for at hver oppmålingsforretning utføres av landmåler med 
landmålerbrev enten ansatt i kommunen, interkommunalt samarbeid eller ved hjelp av innleid 
konsulent. Det gis mulighet for at oppmålingsforretning kan utføres av andre hvis landmåler har 
behov for å opparbeide seg nødvendig kompetanse, men da under ledelse av en landmåler med 
landmålerbrev. 
 
Overgangsordninger til kompetansekrav innføres. De som i dag ikke oppfyller utdannings-
kravene, kan ta tilleggsutdanning innenfor den fagkretsen de mangler. Lang praksis kan erstatte 
manglende utdanning. De som vil søke om landmålerbrev i henhold til bestemmelser i 
overgangsordningene må søke innen 1. januar 2023. 
 
Departementet foreslår at Kartverket blir autorisasjonsmyndighet. Søknad om landmålerbrev 
rettes til Kartverket, og departementet foreslår et selvkostgebyr for å få landmålerbrev. 
Landmåler må ha bestått en godkjent autorisasjonsprøve for få landmålerbrev. 
 
Det er foreslått at forskriftene skal tre i kraft tidligst 1. september 2020.  
Link til et kort utdrag finnes her  
Link til høringsforslaget i sin helhet: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/daea56362d1540a08d297ca0bacffc95/horingsnotat
_endringer_i_matrikkelforskriften.pdf 
 

http://wpstatic.idium.no/geoforum.no/2019/09/Matrikkelforskrift-flere-tema.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/daea56362d1540a08d297ca0bacffc95/horingsnotat_endringer_i_matrikkelforskriften.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/daea56362d1540a08d297ca0bacffc95/horingsnotat_endringer_i_matrikkelforskriften.pdf


 

 

 
Program 
Med forbehold om mindre endringer i programmet 
   
09.30 – 10.00  Registrering 
  Lett servering  
  
10.00 – 10.10 Velkommen,  
  Forventninger til dagen 
   
 
10.10 – 11.00  KMD informerer om høringsforslaget  

Innføring av en autorisasjonsordning  
o Krav til utdanning og relevant praksis 
o Overgangsordning 

o Festegrunn, forslag til endringer 
o Retting 
o Stedbundne rettigheter 
o Med mer 

  Cathrine Rosmer / Dag Høgvard, KMD 
 
11.00 – 11.30  Synspunkter fra NITO- geomatikk 

Espen Brandshaug, NITO geomatikk, Moss kommune  
 
11.30 – 12.30 Lunsj 
 
12.30 – 13.15 Hva mener kommunene om forslaget til forskriftene? 
 Inger Helene Salhus, Fredrikstad kommune 
 
Synspunkt fra liten kommune blir også presentert 

o Hvordan vil overgangsordningene fungere for en liten kommune?  
   
13.15 – 13.30  Pause 
 
13.30 – 14.00 Hvorfor var kompetansekravet viktig for Tekna i lovrevisjonen? 

Hvorfor er kompetansekravet viktig for for matrikkelen, utøverne og kundene? 
  Arve Leiknes, Høgskulen på Vestlandet 

 
14.00 – 14.45 Synspunkter til utdanningskravene fra høgskoler og universitet 

o Kapasitet 
o Rekruttering 
o Forslaget inneholder detaljerte krav til utdanningen  
o Etterutdanning er ikke tatt med i forslaget 

Kirsti Lysaker, leder av GeoForum sin faggruppe Utdanning – og forskningsgruppa  
Helén Elisabeth Elvestad, NMBU   

 
14.45 – 15.10 Ekstra tid avsatt til spørsmål og avklaringer 
 
15.10 – 15.15  Avslutning og oppsummering 


