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Kommune- og regionreformene

• Våren 2017 vedtok Stortinget to proposisjoner om endringer i 
kommune- og regionstrukturene i Norge; 

• Kommunereform: Prop. 96S (2016 – 2017) 

• Fra 422 kommuner til 356 kommuner

• Regionreform: Prop. 84S (2016 – 2017)

• 19 fylker → 11 fylker 

• totalt 6 sammenslåinger, 5 stk. i 2020 
(202 involverte kommuner med nytt

kommunenummer)

• Totalt 311 kommuner er involvert 

ved årsskiftet 2019/2020





Hovedmilepælene

Tilgjengeliggjøre eksternt 

testmiljø 

Fremskaffe 80 % av 

parameterfilene 

Avklare nedetid matrikkel og 

grunnbok

Fremskaffe 95 % av

parameterfilene
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Uthenting Løpende uthenting

TID →



5055 Heim

1571 Halsa
5011 Hemne
5012 Snillfjord (del av)

5056 Hitra

5012 Snillfjord (del av)
5013 Hitra

5059 Orkland

5012 Snillfjord (del av)
5016 Agdenes
5023 Meldal
5024 Orkdal



4602 Kinn

1401 Flora
1439 Vågsøy

Del av 1439 Vågsøy avgir til 
4649 Stad

4649 Stad

1441 Selje
1443 Eid



Feil og avvik i matrikkel og 
grunnbok



Eiendomsregistrering –
historisk utvikling



Kvalitetsheving

• Avvik matrikkel/grunnbok: Datainnholdet i systemene har 
oppstått over tid, og bakgrunnen for avvikene har ulike 
årsaker. 

• Nærmere 5000 avvik mellom registrene skal rettes i løpet 
av reformperioden på landsbasis.

• Feil i matrikkelen: Erfaringer etter pilotsammenslåingen av 
Sandefjord – Andebu – Stokke, avdekket andre typer feil i 
matrikkelen som må rettes da de er kritiske for den tekniske 
gjennomføringen.

• Avvikene må rettes hos alle de 311 kommunene som får nytt 
kommunenummer i forbindelse med kommune- og 
regionreformene 01.01.2020.

• Retting må gjøres på rett måte slik at interessene til 
involverte parter ivaretas.



Kvalitets-
heving!



Avvik matrikkel/grunnbok
• Grunnbok og matrikkel må ha identiske matrikkelenheter

• Tidkrevende og til dels kompliserte saker



Matrikkelfeil



6. Avvik matrikkel/grunnbok

• Grunnbok og matrikkel må ha identiske matrikkelenheter

• Må rettes i alle de 311 involverte kommunene ved årsskifte 2019/2020

• Tidkrevende og til dels kompliserte saker

• Gjenstår ca. 140 feil.

• Matrikkelenheter som må ha lik status i matrikkel og grunnbok

• Bestående i grunnbok - utgått i matrikkel 

• Bestående i grunnbok – finnes ikke i matrikkel

• Bestående i matrikkel – finnes ikke i grunnbok

• Bestående i matrikkel – utgått i grunnbok



Feil matrikkel – må rettes

7. Matrikkelenheter med forretningsstatus « Skal tinglyses»

8. Matrikkelenheter med forretningsstatus « Skal tinglyses etter delingsloven § 4-2»

10. Bestående festegrunn på utgått/omnummerert grunneiendom

11. Bestående seksjoner på utgått festegrunn / grunneiendom

12. Matrikkelenheter som er utgått, og med registrert «Jordskifte krevd»

13. Matrikkelenheter som er utgått, og med registrert grunnerverv

14. Matrikkelenheter som er utgått, og inngår i samla fast eiendom

15. Matrikkelenheter som er utgått, og har anmerket klage

16. Utgått matrikkelenhet som fortsatt har adresse

17. Adresse uten tilknytning til matrikkelenhet



Aktuelle virkemidler for avvik 
matrikkel - grunnbok

• Målet er å skape samsvar mellom grunnbok og matrikkel – dvs. registrere sammenfallende 
forretningshistorikk

• Sletting av matrikkelenheter – matrikkelenheter som ikke lenger eksisterer

• Aktivering av utgått matrikkelenhet – matrikkelenhet som fortsatt eksisterer, men som 
mangler i ett av registrene

• Maskinell retting i matrikkelen – F.eks. registrering av matrikkelenhet som kun finnes i 
grunnboka

• Sammenslåing av matrikkelenheter



Hvorfor må dette gjøres? 

• For at kommune- og fylkesreguleringene skal være riktig 
i matrikkel og grunnbok på sammenslåingstidspunktet
• Tilsvarende i Marty som settes i produksjon på 

høsten i forkant av reguleringene (som skal leses av 
viktige eksterne aktører!)

• For at matrikkelføring og tinglysing i kommune med nytt 
kommunenummer skal fungere på nyåret. 

Matrikkelførere Ola Normann



• Kommunegrenser: 

• Yttergrense for kommunens forvaltningsområde

• Grense mellom eiendommer som er matrikulert i ulike kommuner

• Kan i praksis avvike fra eiendomsgrensene

• Administrative grenser må alltid følge eiendomsgrenser, men en endring i 
eiendomsgrensene kan ikke gi føringer for endringer i administrative grenser. 

• En endring i administrative grenser kan ikke gi føringer for endring av 
eiendomsrettsforholdene.

• Eiendommer kan bli splittet av administrativ grense, slik at det er samme 
eier på begge sider av grensa, men ulikt matrikkelnummer.  

Geodata 2013

Kommunegrense



1. Gårdsnummer

• Matrikkelforskriften § 7

• Ved oppretting av nytt gårdsnummer eller andre 
større endringer i gårdsnummerseriene, skal det 
innhentes godkjenning fra Statens kartverk.

• Grunneiendom skal få samme gårdsnummer som 
eiendommen blir utskilt fra. 

• Anleggseiendom og jordsameie skal få samme 
gårdsnummer som tilliggende grunneiendom. 

• Dersom særlige grunner foreligger, kan enheten få 
annet gårdsnummer. 



1. Gårdsnummer

• Retningslinje for omnummerering av matrikkelenheter 
ved kommunesammenslåing og justering av 
kommunegrense

• Matrikkelloven § 23

• Kommunen kan tildele nytt matrikkelnummer til 
matrikkeleining som ikkje er nummerert i samsvar 
med føresegnene i denne lova.

• Departementet kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak 
eller avgjerd om tildeling av matrikkelnummer.

https://www.kartverket.no/globalassets/kommunereform/retningslinje-omnummerering-av-matrikkelenheter2.pdf


1. Gårdsnummer

• Matrikkelnummeret skal entydig identifisere alle eiendommer (matrikkelenheter) 
innen den enkelte kommune.

• Når kommuner blir slått sammen, eller kommunegrensen mellom to kommuner 
endres (justeres) medfører dette som hovedregel større endringer i 
gårdsnummerseriene i form av bl.a. omnummerering i de berørte kommuner. 

• Omnummerering innebærer at berørte eiendommer tildeles nytt matrikkelnummer 
som sikrer entydig identifisering i ny kommune. 

• Kartverkets oppgave er å sikre at oppretting av nye gårdsnummer og større 
endringer i gårdsnummerseriene følger matrikkellovens bestemmelser og utføres 
på en ensartet måte i hele landet 

• Hovedprinsipp → kommune med flest matrikkelenheter beholder sin gnr- serie



1. Gårdsnummer

• Hovedprinsipp → kommune med flest matrikkelenheter beholder sin gnr- serie

• Legger inn prefiks på neste ledige hundretall på gårdsnummer

• Fra merknadene til matrikkelforskiften § 7

• Matrikkelnummeret skal entydig identifisere hver enkelt matrikkelenhet 
innenfor kommunen. Nummeret skal i prinsippet ikke angi noen form for 
egenskap ved enheten. 



1. Gårdsnummer - eksempel
0715 Holmestrand 3802 Holmestrand

Eksisterende gårdsnummer Nye gårdsnummer

Gårdsnummer

Antall 
matrikkel
enheter Gårdsnummer

Antall 
matrikkel
enheter

1 485 1

2 101 2

3 56 3

4 212 4

5 73 5

6 30 6

7 16 7

8 67 8

9 27 9

10 67 10

0704 SANDE 3802 Holmestrand

Eksisterende gårdsnummer Nye gårdsnummer

Gårdsnummer

Antall 
matrikkel
enheter Gårdsnummer

Antall 
matrikkel
enheter

1 6 301

2 119 302

3 288 303

4 32 304

5 3 305

6 13 306

7 7 307

8 6 308

9 2 309

10 1 310

• Sammenslåing av kommunene Sande og 
Holmestrand i Vestfold

• Holmestrand og Hof ble slått sammen i 2018



Eksempel ved ny kommunegrense

Re kommune

Ny kommunegrense

Opprettet ny grunneiendom 
1/66 - hel teig fradelt 1/2.

Holmestrand kommune



1. Gårdsnummer

0716 Re 3802 Holmestrand

Eksisterende gårds- og bruksnummer Nye gårdsnummer

Gnr Bnr Merknad Gnr Bnr Merknad

7 Hele gnr serien 507 Hele gnr serien

8 Hele gnr serien 508 Hele gnr serien

9 Hele gnr serien 509 Hele gnr serien

3 127 Hele gnr serien 512 Hele gnr serien

3 143 Hele gnr serien 513 Hele gnr serien

9 313 Hele gnr serien 515 Hele gnr serien

1 1 501 1

1 2
Teiger på begge sider av ny 
kommunegrense, må deles 501 2

1 3 501 3

1 4 501 4

1 5 501 5

1 6 501 6

1 7 501 7

1 10 501 10

• Grensejustering mellom Re og Holmestrand fra 
01.01.2020

• Matrikkelenheter må legges til rett 
kommune



19. Gap i kommunegrense

Kommune A Kommune B

Teig matrikulert i Kommune B, 
ligger i Kommune A



Kommunegrense

1/5

1/5 -> 1/30

8/3

Må omnummereres til 
matrikkelnummer i riktig 

kommune og samme 
hjemmelshaver som 1/5 i 

nabokommune

X X
8/20



20. «Konstruerte gårdsnummer» mv. 

• I gårdsnummerseriene er det eldre elementer som ikke vil bli ført videre:

• Matrikkelnummer opprettet fiktivt, brukt i forbindelse med:

• MA bygg registrering der tilknytning til matrikkelenhet var ukjent. 

• Gnr. 10000

• Behov for avgiver ved oppretting av nye matrikkelenheter i 
uregistrert jordsameie

• Gnr. 9999

• Gårdsnummer som angir egenskaper 

• Omnummereres til enten nytt gårdsnummer (første ledige) eller samme 
som tilliggende grunneiendom. Gjelder som oftest:

• Offentlige veger (ofte med vegnummer for fylkesveg eller riksveg)

• Jernbane

• Anleggseiendommer



Oppsummering



Oppsummering

• Kommune- og regionreformene medfører store tekniske virkninger for offentlig sektor

• Matrikkelen er et av tre nasjonale basisregistre som må være mest mulig pålitelig når 
reformene trer i kraft 01.01.2020

• Avvik mellom grunnbok og matrikkel kan medføre som konsekvens at 
matrikkelenheter kan bli utilgjengelige for matrikkelføring

• Matrikkel stenges for føring 13. desember 2019. Kartverket anbefaler ferdig 
behandling av saker innen 29. november 2019 som gjelder reseksjonering og 
oppheving av seksjoner, matrikkelenhet satt historisk og festenummer gitt 
bruksnummer

• Grunnboka stenges for tinglysing 27. desember 2019



Våre nettsider

• www.kartverket.no

• Kontaktinformasjon matrikkelhjelp

• E-post: matrikkelhjelp@kartverket.no

• Telefonnummer: 32 11 81 70 (betjent fra kl. 08.30-14.00)

http://www.kartverket.no/
http://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Brukerstotte-for-matrikkelen/
mailto:matrikkelhjelp@kartverket.no

