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1. Sammendrag
Innføringen av matrikkelloven 1. januar 2010 representerte en matrikkelreform etter 30 år
med delingsloven. For første gang fikk vi ett offisielt eiendomskart for hele landet hvor kartog registerinformasjon blir oppdatert fortløpende i en nasjonal base sentralt og
tilgjengeliggjort for brukerne umiddelbart via API. Det ble innført nye matrikkelenhetstyper,
nye sakstyper og tidsfrister. Det ble gjort presiseringer eller innstramminger der delingsloven
enten var mangelfull eller der det hadde utviklet seg en ”uheldig praksis”. Med Seeiendom.no
ble matrikkelinformasjon lett tilgjengelig for alle slik at det ble mulig å gjøre seg kjent med
hva som er registrert, eventuelt ikke registrert, om sine egne eiendommer.
Fra tidspunktet da lovutvalget med NOU 1999:1la frem forslag til matrikkellov gikk det rundt
seks år før loven ble vedtatt av Stortinget da de behandlet Ot.prp nr. 70 (2004-2005). Deler av
loven ble den gangen vedtatt mot opposisjonens mindretall. Dette i forhold til forslaget om å
dele matrikkelarbeidet i en tjenestedel og en myndighetsdel, som var i tråd med
flertallsforslaget fra lovutvalget. Loven trådde ikke i kraft, og etter regjeringsskiftet i 2005 ble
Ot.prp. nr 57 (2006-2007) utarbeidet og vedtatt mot den nye opposisjonens mindretall.
Da matrikkelloven trådde i kraft 1. januar 2010 var det derfor gått nærmere 15 år fra
lovutvalget fikk sitt mandat og mer enn 10 år siden lovutvalget hadde lagt frem sitt forslag.
Og det var også en lov som gjennom to behandlinger i Stortinget ble endret før den trådde i
kraft.
Denne evalueringsrapporten konkluderer med at reformen bare delvis må sies å være
oppnådd. Samtidig må det sies at det er skjedd endringer i samfunnet siden lovutvalget fikk
sitt mandat som har medført at viktigheten av informasjonen i matrikkelen har økt (betydelig),
både i forhold til offentlig forvaltning, diverse private tjenester, privatrettslige avgjørelser
m.m. Endringer i samfunnet har medført at mer av eiendomsdanningen i dag skjer i urbane
områder, med problemstillinger som i mindre grad ble drøftet av lovutvalget. Utviklingen som
er skjedd siden lovutvalget fikk sitt mandat medfører et behov for å gå gjennom lovgivningen
for eiendomsregistrering på nytt. Og da også sett i tettere sammenheng med andre lover som
også er involvert ved eiendomsdanning og -endring.
Viktige punkter for å anbefale iverksetting av lovrevisjonsarbeid:
-

-

Foreta en gjennomgang av de eksisterende matrikkelenhetstypene i lys av erfaringene
med disse så langt, herunder erfaringene med anleggseiendom. Forhold som bør
vurderes er håndtering av verneområder, ”kløyvd eiendomsrett”, løsrevne
realsameieandeler, bygdeallmenninger og evt. ”midlertidige enheter” for å håndtere
mer kompliserte eiendomsdanninger/-endringer.
Gjennomgå grenseflatene og sammenhengene mellom lover som har med
eiendomsdanning å gjøre. Herunder foreslå nødvendige avklaringer der det i dag er
uklarheter mellom det offentligrettslige og privatrettslige.
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-

-

-

Se på om det i lys av teknologisk utvikling kan tenkes andre og billigere måter å samle
inn og registrere nødvendig informasjon i matrikkelen på. Bl.a. med tanke på å kunne
kvalitetsheve informasjon om eldre matrikkelenheter.
Se på om det er andre måter å organisere føring av f.eks. jordskiftesaker, krav om
retting og saker som gjelder offentlig veg- og jernbanegrunn,.i lys av erfaringene så
langt med at oppdatering av matrikkelen ikke virker å være gitt tilstrekkelig prioritet
og kapasitet,
Vurdere om gjeldende standardkrav har rett nivå, bl.a. i forhold til måling og merking
av grenser.
Vurdere bestemmelsene knyttet til retting og komplettering av matrikkelinformasjon i
lys av erfaringer så langt.
Vurdere om det skal innføres et kompetansekrav i forhold til oppgaver knyttet til
eiendomsdanning og -registrering, og i så fall hva kompetansekravet skal være.
Vurdere reglene for gebyrer.

Viser ellers til kap. 6 for vurdering og anbefalninger med bakgrunn i de innspill som er
kommet i dette evalueringsarbeidet, og som presenteres som sammendrag i kap 5.

2. Introduksjon
2.1. Bakgrunn og formål med evalueringen
Med innføringen av delingsloven i 1980 fikk Norge for første gang et landsdekkende
regelverk med bestemmelser om merking, måling og registrering av eiendomsgrenser og
eiendomsopplysninger.
Det ble etter hvert avdekket at delingsloven hadde en del svakheter og mangler, i tillegg til
teknisk utvikling og endringer i samfunnet ellers. Dette medførte et behov for å oppdatere
regelverket på området eiendomsregistrering.
Den 15. januar 1996 ga Miljøverndepartementet et mandat for revisjonen av delingsloven. I
NOU 1999:1, kap. 4.1 er de viktigste grunnene for å revidere delingsloven oppsummert. Selve
mandatet er å finne i NOU 1999:1, kap 1.3.
Formålet med denne evalueringen er å vurdere om en har oppnådd forbedringer på de
områder som dannet grunnlag revidering av delingsloven.

2.2. Oppdragsgiver
Miljøverndepartementet ga Kartverket oppdraget med å evaluere matrikkelloven gjennom
tildelingsbrevet til Kartverket for 2013. Etter regjeringsskiftet 2013 er Planavdelingen flyttet
fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som dermed skal
motta rapporten.
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2.3. Viktige rammer eller føringer
Justis- og politidepartementet kom i 2009 med veilederen ”Evaluering av lover”. Jf. kap 2.2 i
veilederen er evalueringer nedfelt i reglement for økonomistyring i staten § 16. Bestemmelsen
er nært knyttet til ansvaret for å rapportere tilstrekkelig og relevant informasjon til Stortinget.
Evalueringer skal supplere den løpende styrings- og kontrollinformasjonen.
Denne evalueringen har fulgt veilederen ”Evaluering av lover”, oppdragsgiver ble informert
23. oktober 2013 om dette.
Oppdragsgiver bevilget ekstra midler for å gjennomføre en møterunde på fire samlinger rundt
om i landet med deltakere fra diverse kommuner. Denne møterunden har derfor vært en føring
for arbeidet.
Det har vært en viktig ramme for arbeidet at oppdraget for øvrig skulle løses innenfor
ordinære rammer. Reglement for økonomistyring i staten § 16 sier: ”Alle virksomheter skal
sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse
og resultater…… . Frekvens og omfang av evalueringene skal bestemmes ut fra
virksomhetenes egenart, risiko og vesentlighet”. Dette ansees som at sentral
matrikkelmyndighet med en viss frekvens skal foreta evaluering av matrikkelloven. Det
ansees derfor som en ramme for arbeidet, at evalueringen gis et omfang som gjør det mulig å
foreta tilsvarende evalueringer i fremtiden innenfor ordinær ramme.
Kartverket har i rollen som sentral matrikkelmyndighet i det daglige et særlig ansvar knyttet
til å følge opp lokal matrikkelmyndighet. Det er derfor en udiskutabel tett kontakt mellom
sentral og lokal matrikkelmyndighet.
Samtidig har matrikkelloven en forhistorie, særlig knyttet opp til hva som skal være lokal
matrikkelmyndighet sin rolle, og hva som evt skal være tjenester som kan utføres av en privat
bransje. Dette jf. Stortingets behandling av hhv Ot.prp. nr. 70 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 57
(2006-2007). Det er fortsatt et tema som skaper diskusjon.
For sentral matrikkelmyndighet har det derfor vært viktig å finne en fremgangsmåte for denne
evalueringen der vi ikke legger lokk på, eller tar stilling i denne og andre diskusjoner. Dette er
en selvvalgt føring for arbeidet. Vi kommer tilbake til dette nedenfor i kap. 4.1.
Det er også en avgrensning for arbeidet at dette, kf. veilederen kap 2.5, er en etterevaluering.
Det er også en avgrensning som er selvsagt, men som likevel er viktig å understreke. Det å
danne eller endre fast eiendom, det å bygge nytt eller endre eksisterende bygg og det å
adressere eller omadressere eller det å rette eller utlevere informasjon. Det er prosesser som
(kan) involvere mange lover både innen det privatrettslige og offentligrettslige. Denne
evalueringen gjelder matrikkelloven, som for en stor del er en prosesslov for å gjennomføre
og registrere tillatelser gitt etter materielle regler i annet lovverk. Men, som omtalt i bl.a. kap
5.3 og 6.3 nedenfor, så gjengis det innspill og gis også vurdering og anbefalning som likevel
går utover denne rammen.
Det er også en viktig ramme for arbeidet at dette er en evaluering og ikke en lovrevisjon.
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2.4. Om evalueringsprosessen
Det er første gang Kartverket gjennomfører en evaluering etter veilederen ”Evaluering av
lover”. Sentral matrikkelmyndighet er heller ikke kjent med andre lovevalueringer utført etter
veilederen. Med unntak av ”gjennomgangen” av ny tvistelov som etterpå ble brukt som
eksempel da veilederen ble utarbeidet.
Det var på Evalueringsportalen.no ikke registrert noen lovevaluering utført etter at veilederen
kom i 2009, da dette evalueringsarbeidet ble i gangsatt. Det har derfor vært lite å støtte seg på
i forhold til å gjennomføre evalueringen.
Evalueringen har foregått ved å stille de samme spørsmålene knyttet til de samme temaene til
diverse aktører, som dermed er primærkilder for denne evalueringen med sine vurderinger og
anbefalninger.
I tillegg har det vært behov for å benytte noen sekundærkilder, særlig i forbindelse med et
evalueringstema der tilbakemeldingene fra de forskjellige primærkildene ”spriket”.
I kap 4.2 er det informasjon om hvem som har vært kilder og hvorfor disse er valgt ut som
kilder.
Avdelingsdirektør for matrikkel- og stedsnavnavdelingen har vært evaluator og hatt ansvaret
for å gjennomføre møter, føre referat fra disse og sende ut invitasjon til de som har sendt inn
skriftlige tilbakemeldinger. Med seg har han hatt fem personer som har ledet hver sine møter,
mens evaluator har ført referat.
Utarbeidelse av evalueringsopplegget, valg av tema og spørsmål til disse, har vært diskutert
med en intern gruppe i Kartverket, og har vært sendt over som informasjon til oppdragsgiver.

3. Evalueringstema og evalueringsspørsmål
3.1

Formål

Formålet med evalueringen er å gi svar på om målene med matrikkelreformen er nådd.

3.2

Evalueringstema

Det er valgt ut tre evalueringstemaer:
-

Tema 1: Har vi oppnådd de forbedringer som var bakgrunn for lovutvalgets mandat?
Nedenfor i kap 3.3.1 gjengis de sju punktene i mandatet som innledning til
spørsmålene som er stilt til hvert av punktene.

-

Tema 2: Ensartet og pålitelig register.
Nedenfor i kap 3.3.2 gis en innledning til temaet.
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-

Tema 3: ”Etterkontroll” / uklare juridiske tolkninger / rettstomme rom / normer og
rettigheter
Nedenfor i kap 3.3.3 gis en innledning til temaet.

3.3 Evalueringsspørsmål til de tre evalueringstemaene
3.3.1 Til tema 1 – lovutvalgets mandat
Spørsmål (4 stk) til mandatets pkt 1:
Gjennomgang av hvilke objekter som skal registreres som egne registerenheter i eiendomsregisteret (GAB)* og som derved
vil kunne tjene som realsikkerhet for pantelån. Blant annet foretar enkelte kommuner registrering av volumer i undergrunnen
uten at dette er lovregulert. Også etablering av eiendommer på «lokk» over bakkenivå må vurderes.
*Matrikkelen har overtatt for GAB

1. Dekker de fem matrikkelenhetstypene (grunneiendom, festegrunn, eierseksjon,
anleggseiendom og jordsameie) behovet for registerenheter?
2. Er det noen av de fem matrikkelenhetstypene som kan utgå?
3. Er det noen av de fem matrikkelenhetstypene som trenger endres eller klargjøres?
4. Registreres matrikkelenhetene med tilstrekkelig informasjonsinnhold og kvalitet i
forhold til matrikkelens rolle (se også evalueringstema 2)?
Spørsmål (2 stk) til mandatets pkt 2:
Gjennomgang av forholdet mellom delingsloven* og andre lover som regulerer bruksretter i fast eiendom, blant annet
eierseksjonslov, tomtefestelov, vassdragslov og plan- og bygningslov.
*Matrikkelloven har overtatt for delingsloven

1. Er det uklarheter i forholdet mellom matrikkelloven og tilgrensende lover?
2. Hvis ”ja”, hvilke lover er dette, og hva er uklarheten(e)?
Spørsmål (2 stk) til mandatets pkt 3:
Styrking av bestemmelsene om kommunenes rapportering til eiendomsregisteret,blant annet i lys av de endringer som har
skjedd mht. elektronisk grunnbok og digital eiendomskartlegging, og samfunnets behov for effektiv tilgang til
eiendomsinformasjon.
N.B:Da mandatet ble skrevet var det en helt annen form for rapportering enn med dagens føring av en sentral
database. Så spørsmålene i forhold til evalueringen vinkles derfor til om kommunenes føring av (”rapportering til”)
matrikkelen oppfyller krav / forventninger som samfunnet stiller til at data skal være oppdatert og med tilstrekkelig
kvalitet (se også evalueringstema 2). Her må fokuset nødvendigvis være knyttet til de nye dataene som føres inn, ikke
de gamle som ble konvertert med sine feil og mangler over fra GAB og DEK?

1. Overholdes tidsfrister, slik at matrikkelen bl.a. føres på en måte som er i tråd med
matrikkelens publisitetsfunksjon (f.eks. føres saker etter matrikkelforskriften §§ 46 og
48 umiddelbart når det er mottatt av kommunen)?
2. Gjennomføres registrering i tråd med kravene til registrering av fullstendighet,
kvalitet, koding og annet i lov, forskrift og instruks?
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Spørsmål (3 stk) til mandatets pkt 4:
Forenkling av arbeidsoperasjoner, rapporteringsrutiner, skjemaer og lovens begrepsbruk, samt redusere unødvendige
standardkrav for den praktiske gjennomføringen av sakene.
N.B. Da mandatet ble skrevet var eiendomskart og register en helt annen løsning enn dagens matrikkelsystem. Til dette
kulepunktet har vi derfor spørsmålene:

1) Hvordan oppleves arbeidsoperasjonene (for de som fører matrikkelen)?
2) Hvordan oppleves rapporteringsrutinene (for hhv de som fører matrikkelen og rekvirent,
part, bruker av informasjon som har behov for at informasjonen blir registrert i tide i
matrikkelen i forhold til bl.a. tinglysing, folkeregistrering, statistikk m.m.)?
3) Standardkravene for gjennomføring av saker skulle reduseres. Er standardkravene på et
akseptabelt nivå i dag, eller er det ønsker om mer tilbake til tiden før matrikkelloven? I
såfall – hva ønskes mer standardisert enn i dag?
Spørsmål (1 stk) til mandatets pkt 5:
Gjennomgang av reglene for omgjøring, retting av feil og klage, herunder forholdet til forvaltningsloven.

1) Er alle partenes interesser ivaretatt på en god måte gjennom regelverket i forhold til
omgjøring, retting av feil og i forhold til å informeres om klageadgang?
a) Når det er matrikkelmyndigheten selv som tar initiativ til å legge til, gjøre om eller
rette informasjon?
b) Når krav om retting fremsettes av en part og denne selv ikke har vært i kontakt med de
andre partene ang kravet?
Spørsmål (4 stk) til mandatets pkt 6:
Gjennomgang av den kommunale monopolsituasjon, der en vurderer om det vil være hensiktsmessig å la privat sektor utføre
enkelte av tjenestene, og i så fall om det bør innføres autorisasjonskrav for de personer eller virksom heter som skal forestå
arbeidene etter loven. Det må også foretas en gjennomgang av forholdet mellom kommunene og blant annet Jordskifteverket
og Statens vegvesen når det gjelder saker etter delingsloven.
N.B. Litt om dette mandatpunktet i forhold til dagens situasjon:
Lovutvalget gjennomgikk den kommunale monopolsituasjonen og dette medførte at loven i første omgang ble vedtatt
med en ny organisering av matrikkellovarbeidet der en skilte mellom oppmåling som en tjeneste og matrikkelføring
som myndighetsoppgave. Dette ble senere endret tilbake med en lovendring før matrikkelloven ble satt i kraft.
Forholdet mellom kommunene og hhv jordskifterettene og Statens vegvesen ble i liten grad endret utover krav til
rapportering av krav om jordskifte eller avtale om grunnerverv o.l.

1) Fungerer den kommunale monopolsituasjonen bedre / annerledes nå enn før lovutvalget
kom med sine forslag? (Har kommunen tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre saker
innen lovens frister og er gebyrene for matrikkelarbeidet mer like fra kommune til
kommune nå enn tidligere)?
2) Autorisering av landmåler var et tema hvor lovutvalget delte seg i et flertall og et mindre
tall hvor begge pekte på muligheten til formelt å stille krav til kompetanse hos landmåler
(enten denne var privat eller offentlig). Er det innenfor dagens lov ønske om / behov for
gjennom lov og forskrift å stille konkrete kompetansekrav til landmåler? Hvis ja – hva
slags kompetanse bør det stilles krav om?
3) Fungerer forholdet mellom kommunen som lokal matrikkelmyndighet og jordskifterettene
i saker som gjelder eiendomsregistrering? Hva burde evt være annerledes?
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4) Fungerer forholdet mellom kommunen som lokal matrikkelmyndighet og Statens
vegvesen i saker som gjelder eiendomsregistrering og hvor Vegvesenet utfører deler av
det matrikulære arbeidet etter avtale med kommunene? Hva burde evt være annerledes?
Spørsmål (1 stk) til mandatets pkt 7:
Det skal foretas en fullstendig gjennomgang av lovens bestemmelser, der en også vil legge vekt på å gjøre loven og
forskriftene språklig og systematisk bedre og lettere tilgjengelig.

1) Er lov og forskrift språklig og systematisk tilfredsstillende? Hvis ikke, hva kan bli bedre?

3.3.2 Til tema 2 – Ensartet og pålitelig register
Et av formålene med matrikkellovreformen var å sikre tilgang til viktige
eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over
alle faste eigedommar i landet.
Siden lovutvalgets arbeid er matrikkelens rolle i samfunnet betydelig endret. Matrikkelen er
ett av tre basisregistre og èn av fem felles komponenter. Vi vet av erfaring at vi har en
utfordring ved at eldre informasjon er til dels mangelfull hva gjelder kvalitet og komplethet.
Derfor vet vi også det er viktig at ny informasjon registreres med tilstrekkelig kvalitet,
komplethet og i henhold til frist på en ensartet og pålitelig måte.
1) Har vi oppnådd dette gjennom lovrevisjonen og den måten vi organiserer
matrikkelføringsarbeidet? Hvis ikke, hva kan evt gjøres annerledes?

3.3.3 Til tema 3 – ”Etterkontroll” / uklare juridiske tolkninger /
rettstomme rom / normer og rettigheter
Jf veilederen for lovevaluering kap 2.3 vil et eller flere sentrale spørsmål være knyttet til
erfaringene fra ”regelverksanvenderne” og andre. Vi har derfor følgende fire spørsmål til
Tema 3:
1) Ivaretas normer og rettigheter gjennom loven og forskriften? Hvilken ivaretas evt ikke?
2) Finnes det i loven og forskriften uklare juridiske tolkninger? Hvilken er i så fall disse?
3) Finnes det rettstomme rom i loven og forskriften? Hva savnes det i så fall bestemmelser
om?
4) Finnes det i loven og forskriften overflødige bestemmelser (herunder matrikkelenhetstyper
og sakstyper)? Hvilken er i så fall disse?
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4. Metode og datagrunnlag
4.1.

Valg av analysemetode

Jf veilederen kap 2.5
Det var som nevnt under kap 2.3 en føring at det skulle avholdes møterunde der
kommuner ble invitert til å komme med innspill. Dette ble på mange måter også en føring
for valg av metode, og det er derfor valgt kvalitativ metode. Dette er uansett en god
metode for denne evalueringen, jf. det vi er omtaler i kap 2.3. Gjennom utelukkende å
bygge evalueringen på intervju av kilder som er plukket ut fra etterprøvbare kriterier, og at
vurderingene og anbefalingene i rapporten bygger utelukkende på tilbakemeldingene fra
disse kildene. Så har Kartverket som sentral matrikkelmyndighet ikke tatt stilling til de
forskjellige innspillene, og bør ikke kunne møte noen form for kritikk verken i forhold til
vurderinger og anbefalninger i rapporten. Eller i forhold til sin rolle enten departementet
som oppdragsgiver velger å gå videre med (noen av) anbefalningene eller ikke.

4.2. Valg av datakilder og omtale og dokumentasjon
av disse
Datakildene deles opp i primær- og sekundærkilder, jf evalueringsveilederen kap 4.1:
Primærkilder
a) Det har vært gjennomført fire samlinger med representanter fra kommunene.
Kartverket inngikk avtale med GeoForum om å plukke ut og invitere aktuelle
deltakere til fire samlinger hhv på Gardermoen, i Bergen, på Værnes og i Tromsø.
Det ble satt et tak på 15 deltakere på hver av samlingene. På denne måten ble
forholdsvis mange kommuner hørt, og også kommuner av alle størrelser og
beliggende rundt omkring i landet. Det var et ønske fra Kartverket om at det fra
kommunene skulle være med både ledere og representanter fra andre fagområder
enn lokal matrikkelmyndighetsdelen av kommunene.
b) Det har vært gjennomført særmøter med noen konkrete aktører. Dette har vært:
1. Domstolsadministrasjonen – dette p.g.a. jordskifterettene
2. Statskog – dette som landets største grunneier
3. NMBU – utdannings- og forskningsinstitusjon hvor det er ”produsert”
doktoravhandlinger om eiendomsregistrering, en før og en etter
innføringen av matrikkelloven
c) Det har vært sendt ut skriftlig invitasjon til diverse andre aktører til å komme med
sine tilbakemeldinger. Disse er plukket ut på følgende vis:
1. Aktører som kom med høringsuttalelse til enten NOU 1999:1 eller
matrikkelforskriftene (n.b. her er ikke sendt ut til kommunene eller andre
det har vært avholdt særmøter med, inkl bransjeforeninger som er knyttet
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tett opp mot ansatte i kommunene og jordskifterettene – dette fordi disse
ansees ivaretatt).
2. Noen sentrale aktører på utbygger siden som de senere år har involvert seg
i diverse tyngre diskusjoner (bl.a. deltatt på ws arrangert av NMBU og av
Miljøverndepartementet) med meninger om eiendomsdanning ut fra sin
kunnskap som utbyggere.
3. Noen private landmålerforetak som får oppdrag fra kommunene. Her er
forsøkt plukket ut aktører slik at de forskjellige landsdelene dekkes.
d) Det har vært avholdt et særmøte om matrikkelenhetstypen anleggseiendom med
inviterte deltakere fra både utbyggingssiden og kommunesiden, i tillegg til fra
utdanningsinstitusjonene.
Referat fra møtene med de primærkildene det har vært møte med. Og de skriftlige
innspillene fra de som er invitert til å komme med det, vil bli oversendt oppdragsgiver slik
at oppdragsgiver bl.a. kan vurdere sammendragene i kap. 5 opp mot bakgrunnsmaterialet.
Hvorvidt referatene og innspillene også skal gjøres tilgjengelig som vedlegg til endelig
rapport blir å diskutere med oppdragsgiver.
Sekundærkilder
Kartverket besitter to betydelige informasjonskilder som er godt egnet i forhold til fra
sentral matrikkelmyndighet sin side å trekke inn som støtte i forhold til å komme med
anbefalninger ut fra hva primærkildene uttaler, kanskje særlig der de forskjellige
primærkildene evt ”spriker” i sine vurderinger.
a) I 2011 gjennomførte NIVI Analyse i samarbeid med Respons Analyse en
landsomfattende brukerundersøkelse blant matrikkelkontakter i alle landets kommuner.
Formålet med undersøkelsen var å gi Statens kartverk svar på hvilke oppgaver og
aktiviteter som bør vektlegges for å bedre matrikkelens kvalitet.
b) Sammendrag av funn etter gjennomført matrikkeltilsyn i ca 10% av landets kommuner.

5.

Sammendrag av innspillene
5.1

Innledning

Nedenfor gjengis sammendrag av innspillene som er fremkommet. Sammendragene
nedenfor vil presenteres sortert etter tre hovedinndelinger;

- fra kommunemøtene (”Kommunene”)
- fra særmøtene med andre aktører (”Særmøtene”)
- fra de skriftlige innspillene (”Skriftlige høringsinnspill”)
(Viser til kap 4.2 a, b og c ovenfor for mer informasjon disse ”tre gruppene”).
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Disse tre gruppene blir litt enkelt kalt ”de tre primærkildene” nedenfor i kap 6 der det
gjøres vurdering og anbefalning.
Det er noe sprik i innspillene innad i hver av de tre gruppene primærkilder. Gjennom både
å presentere en ”hovedsakelig tilbakemelding” (oppsummering) og en god del
enkeltinnspill, .bør det likevel være tydelig at evalueringsrapportens vurderinger og
anbefalninger bygger på tilbakemeldingene fra primærkildene.
Sekundærkilder er valgt benyttet for å begrunne vurdering og konklusjon der det er stort
sprik i vurderingen fra de tre primærkildene.

5.2

Tema 1, mandatets pkt 1

Gjennomgang av hvilke objekter som skal registreres som egne registerenheter i eiendomsregisteret (GAB)* og som
derved vil kunne tjene som realsikkerhet for pantelån. Blant annet foretar enkelte kommuner registrering av volumer i
undergrunnen uten at dette er lovregulert. Også etablering av eiendommer på «lokk» over bakkenivå må vurderes.
*Matrikkelen har overtatt for GAB

Kommunene
Hovedsakelig er tilbakemeldingen at de fem matrikkelenhetstypene vi har er dekkende for
behovet, at de bør bestå og at de registreres med tilstrekkelig kvalitet.
Det gis følgende innspill:
-

-

Anleggseiendom trekkes frem som en matrikkelenhetstype som trenger klargjøring i
forhold til eierseksjon.
Festegrunn, herunder punktfeste, trekkes frem som en matrikkelenhetstype som krever
klargjøring i forhold til hva som utløser matrikuleringsplikt og også regler for bruk av
punktfeste spesielt.
Jordsameie trekkes frem som en matrikkelenhetstype som krever en klarere definisjon.
Kan det etableres en matrikkelenhetstype for ”moderne realsameier” som ikke inngår
som del av eiereiendommenes pant?
Bør bygdeallmenning bli egen matrikkelenhetstype?
Trenger vi festegrunn som matrikkelenhetstype?
Trenger jordsameie som matrikkelenhetstype?
Kan en innføre annet skille mellom grunneiendom og anleggseiendom – ved at alt på
fastland er grunneiendom (i 3D) og anlegg i sjø er anleggseiendom?
Bør en vurdere å redusere på krav til kvalitet på det som registreres nytt?

Særmøtene
Hovedsakelig er tilbakemeldingen at de fem matrikkelenhetstypene vi har er dekkende for
behovet, at de bør bestå men at kvaliteten på det som registreres er for dårlig i forhold til
grenser i sjø og vassdrag.
Det gis følgende innspill:
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-

-

Selv om det ikke trengs flere permanente matrikkelenhetstyper, så bør det vurderes en
midlertidig enhet for å håndtere de mer omfattende eiendomsdanningene/-endringene.
Det må sees på hvordan en registermessig håndterer andel i jordsameie og andre
realsameier som blir ”løsrevet” fra eiereiendommen og solgt eller på annet vis blir
frakoblet denne.
Kan en utvikle en måte for å få vist ”kløyvd eiendomsrett”?
Jordsameie må defineres bedre hvis det fortsatt skal bestå som matrikkelenhetstype.
Viktig at festegrunn, herunder punktfeste, består som matrikkelenhetstype.
Er det mulig å etablere verneområder som en egen enhet, slik at vern ikke blir
liggende som heftelse på en eiendom utover det arealet som er vernet?

Det refereres ikke her konkret fra særmøtet om matrikkelenhetstypen anleggseiendom,
viser til kap 6.2 og kap 7.3 (vedlegg 3).
Skriftlige høringsinnspill
Hovedsakelig er tilbakemeldingen at de fem matrikkelenhetstypene vi har er dekkende for
behovet, at de bør bestå men at det registreres med for dårlig kvalitet i forhold til ”z-verdi”
på anleggseiendom. I forhold til kvalitet må det ansees som tilstrekkelig for matrikkelens
rolle at punkter er beregnet og at krav om innmåling av disse ikke er nødvendig.
Det gis følgende innspill:
-

-

-

Det vil være fornuftig med en fornyet gjennomgang av matrikkelenhetstypene, i lys av
erfaringer som er gjort etter lovens ikrafttreden.
Jordsameie må defineres klarere sett i forhold til andre typer realsameie.
Bestemmelsene om anleggseiendom må gjennomgås og bl.a. må kravet til
”selvstendig enhet” mykes opp. Også kravet til tillatelse etter PBL for eldre anlegg må
mykes opp. Krav til sikkerhetssone og matrikulering av denne må klargjøres.
Bestemmelsene knyttet til festegrunn må klargjøres, bl.a. hvilke rettigheter som utløser
matrikuleringsplikt. Selve navnet festegrunn bør endres da det skaper forvirring i
forhold til festebegrepet i tomtefesteloven.
Et innspill skiller seg ut: Alle de fem matrikkelenhetstypene kan utgå, og erstattes av
kun ”eiendom”

5.3

Tema 1, mandatets pkt 2

Gjennomgang av forholdet mellom delingsloven* og andre lover som regulerer bruksretter i fast eiendom, blant annet
eierseksjonslov, tomtefestelov, vassdragslov og plan- og bygningslov.
*Matrikkelloven har overtatt for delingsloven

Kommunene
Hovedsakelig er tilbakemeldingen at det er behov for gjennomgang av grenseflaten
mellom matrikkellov og flere andre lover. Delvis som følge av uklarheter, delvis som
følge av manglende sammenheng og delvis som følge av ønske/behov for en annen
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funksjonsdeling / bedre sammenheng mellom eiendomsregistrering og
rettighetsregistrering.
Det pekes også på behov for en mer omfattende gjennomgang for å få bedre sammenheng
mellom lover som på forskjellig vis, enten privatrettslig eller offentligrettslig, har
bestemmelser som kommer / kan komme til anvendelse ved eiendomsdanning/-endring
med påfølgende registrering.
Det gis følgende innspill:
-

-

-

-

Sameieloven:
o Klargjøring av begrepsbruk.
o Klargjøring av partsrepresentasjon.
o Klarere skille mellom personlig sameie og realsameie.
o Sameieloven stiller kun krav til at én part krever fradeling, mens
matrikkelloven krever at alle sameiere må stå bak påfølgende rekvisisjon. Må
samkjøres.
Servituttloven / tinglysingsloven:
o Mer stedfesting av servitutter og en egen offisiell base for dette, bl.a. for å se
når en servitutthaver er berørt og skal innkalles til oppmålingsforretning.
Krever klarlegging av oppmålingsplikt for inngåelse av avtale om servitutt, og
i forhold til tinglysing av slik avtale.
PBL:
o Krav til oppmåling av ikke tidligere oppmålte eiendomsgrenser når planforslag
berører slik grense.
o Trenger en klargjøring av når det kan gis tillatelse til punktfeste eller ikke.
o Undersøkelsesplikten i forhold til servitutter bør legges til bygge/delesaksbehandlingen, og ikke som nå til oppmålingsforretningen.
o Må komme en hjemmel som muliggjør felles skjema for søknad etter PBL og
rekvisisjon etter matrikkelloven.
o Må bli en klarere hjemmel for å kunne kreve oppmålingsforretning før
behandling av byggesøknader, for å hindre at bygg kommer nærmere
nabogrense enn det loven tillater.
o Burde inn et krav allerede i planfasen om også avklare fremtidige matrikulære
løsninger.
o Må klargjøres at matrikkelmiljøet skal trekkes med i ”omreguleringssaker” der
eiendomsgrenser i neste omgang skal tilpasses plangrenser.
o Uklarhet mot matrikkelloven om hva som er lovlige enheter, og hva som skal
registreres av det som da ikke oppfyller kravene til å være egne enheter.
o Det må til bedre samsvar mellom det som leveres av informasjon i byggesak
(arealer på etasjenivå m.m.) og det som skal føres i matrikkelen (valg av
næringskode, størrelse på areal m.m).
Jordlov / Fjellov:
o Må klargjøres hva som følger med eller ikke der gård med tilhørende seter
deles.
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-

-

-

-

-

-

Jordskiftelov:
o Behov for å sikre ensartet bruk av matrikkelenhetstypene, herunder bruk av
punktfeste.
o Jordskifteretten må ha ansvaret for å varsle også naboer som blir berørt /
involvert som følge av tilknytning av jordskiftesaken i matrikkelen.
o Må klargjøres hva gjelder kommunens veiledningsplikt om jordskifte.
o Må klargjøres hvilke oppmålingsforretninger som kan rekvireres gjennom
jordskiftesak og hvilke som må rekvireres hos matrikkelmyndigheten.
o En del jordskiftesaker gjelder ikke for alle teiger som hører til et
matrikkelnummer. Må kunne bli slik at bare de berørte teigene ”låses” mens
jordskiftesaken pågår.
o Jordskifterettene etablerer nye matrikkelenheter på annen måte enn det som er
følger av kommunens tillatelse som delesaksmyndighet.
Eierseksjonsloven:
o Et problem at en kan omgå oppmåling av ubebygd tilleggsdel gjennom
midlertidig bruksrett.
o Uheldig at bruksrettsgrenser (ubebygd tilleggsdel) skal registreres på lik linje
som eiendomsgrenser.
o Uheldig at en må registrere seksjoner og deretter bruksenheter som ikke er
lovlige etter PBL – gjelder også der hele bygget er ulovlig etter PBL.
o Omgjøring av bygg etter seksjonering uten at dette fanges opp og medfører
reseksjonering er en utfordring. Den faktiske bruken blir da en annen enn den
registrerte, og dette skaper problemer både i forhold til eiendomsskatt og ved
omsetning.
o Bør innføres krav til registrering også av ”grensene” for leilighetene, som er
den verdifulledelen av en seksjon.
o Veirett bør måles opp på lik linje som ubebygd tilleggsdel.
Bygdeallmenningsloven:
o Savner ”avslagshjemmelen” delingsloven hadde for fradeling av setrer
opprettet med hjemmel i bygdeallmenningsloven (jordloven sitt delingsforbud
kan ikke benyttes).
Erstatningslovgivningen:
o Ønsker en klargjøring av hvem som har hvilke ansvar om en sak etter
matrikkelloven går feil.
Konsesjonsloven:
o Vanskelig grenseflate i forhold til arealoverføring og egenerklæring – hva er
”mindre areal”?
Tinglysingsloven:
o Må få bedre samhandling mellom denne og matrikkelloven, det etterspørres av
tinglysingen andre meldinger enn det matrikkelsystemet produserer.
o Tinglyste boretter og andre pengeheftelser som gjelder bygning og ikke areal
bør kunne frafalles på areal som fradeles / overføres når landmåler og
tilstedeværende parter erklærer dette.
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-

-

-

-

-

o Landmåler må kunne stå bak innsendelse av avlysing av bruksretter som ikke
skal følge med fra avgivereiendom over til den nye matrikkelenheten som
opprettes.
o Virker som tinglysingen i litt for stor grad godtar å tinglyse forhold som er i
strid med det kommunene har lagt til grunn i sine tillatelser.
o Ved matrikulering av eksisterende uregistrert festegrunn krever tinglysingen at
det er kommunen som besørger tinglysing, selv om matrikkelloven sier
parten(e) selv må stå for dette.
o Tinglysingen sjekker ikke om oppgitt areal i avtale som tinglyses er i henhold
til arealet som fremkommer av matrikkelen.
Vegloven:
o Ønsker enklere bestemmelser for matrikulering av grunn til offentlige
vegformål.
Vassdragslovgivningen:
o Må få en bedre ordning for registrering av fallretter.
o Store uklarheter i forhold til hva som gjelder for eiendomsgrenser utover i
vann og sjø. Bestemmelsene om grenser i denne lovgivningen bør overføres til
matrikkelloven.
Personopplysningsloven:
o Kommunen må kunne utlevere navn på eiere / festere uten at det er etablert en
sak.
Tomtefesteloven:
o Må klargjøres hva som er søknadspliktig ved innløsing av festegrunn.
Avtaleloven:
o Utfordring at det er uklart om det er det privatrettslige eller offentligrettslige
som styrer etablering av eiendomsgrenser og hva som kan registreres. Må til en
klargjøring mot PBL og matrikkellov.
Folkeregisterloven(?):
o Det er et problem at Folkeregisteret og Posten krever adressering av både
ulovlige boliger og næringsbygg.
Generelt:
o Utfordring at samme lovverk gjelder både by og land.
o Utfordring at det noen steder registreres faktisk bruk, andre steder lovlig bruk
(bygning). F.eks. et problem ved omsetning av eiendom i ”0konsesjonsområder”.

Særmøtene
Her må den hovedsakelige tilbakemeldingen deles i 2:
1) Det er uklarheter knyttet til grenseflaten mot noen lover
2) Det er en fragmentert lovsituasjon som gjelder både innenfor det offentligrettslige og
det privatrettslige området. Den fragmenterte lovsituasjonen i kombinasjon med til
dels lav kompetanse innenfor mange av disse fagområdene ute i kommunene gjør at
det er vanskelige grenseflater mellom lover som isolert sett er ganske bra. Dette
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forsterkes av at de forskjellige myndigheter kan utøve skjønn i grenseflatene mellom
disse lovene. Dette gjør det veldig uoversiktlig for involverte aktører.
Det gis følgende konkrete innspill:
-

-

-

-

-

-

-

-

Servituttloven:
o Behov for en egen database for geografisk avgrensning og visualisering av
bruksretter.
Naturmangfoldloven:
o Grensene for verneområder må registreres på en måte som gjør at
informasjonen kan visualiseres sammen med matrikkelinformasjon.
PBL:
o Det bør være mulig i søknad å kreve oppretting av punktfeste når rekvirenten
ønsker dette.
o Det bør kunne kobles flere punkter til samme ”punktfestenummer”, slik at en
og samme avtale som gjelder flere bygninger kan bestå av kun ett
festenummer.
o Har de senere årene blitt mer og mer opptatt av at
eiendomsfagligekompetansekrav må inn allerede i de første fasene, i det planer
utformes og behandles.
o Mener det bør settes krav om kompetanse (foretak eller person) til den som
søker om fradeling / oppretting. Om en velger foretaks- eller
personligkompetanse har utslag i forhold til erstatningsordning. Det må
understrekes at det ikke bare er landmåler det bør stilles kompetansekrav til.
Det bør også stilles krav til personer involvert i behandling av søknader,
matrikkelføring osv. Deler av dette faller utenfor matrikkelloven.
Tinglysingsloven:
o Det må til en bedre løsning slik at stedbundne servitutter ikke blir med over på
nye fradelte grunneiendommer som de rent faktisk ikke berører.
o Viktig at muligheten for å registrere eiendom som eier/fester beholdes!
Jordskifteloven:
o Det bør synliggjøres i matrikkelen at eiendom har vært part i jordskifte i
avslutta saker som av forskjellige årsaker ikke er blitt ført inn i matrikkelen /
GAB / DEK.

Domstolloven(?):
o Det bør synliggjøres i matrikkelen når det er avsagt dom som fastsetter
grense(r) for en eiendom og det må vises om disse grensene er registrert eller
ikke.
Fjelloven / seterforskriften:
o Må harmoniseres bl.a. knyttet til om rettigheter etter dette lovverket skal
tinglyses og om det skal opprettes festegrunn til formålet.
Energilovgivningen:
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o Må klargjøres hva som er gjenstand for matrikulering eller ikke i forhold til
diverse energitiltak (fallretter, vindmøller til havs, bølgekraft m.m)
Skriftlige høringsinnspill
Her må den hovedsakelige tilbakemeldingen deles i 2:
1) Det er uklarheter knyttet til grenseflaten mot noen lover.
2) Samspillet mellom matrikkellov og øvrig tilgrensende lovverk er ikke klart og
tolkninger som blir gjort kan være uklare være konfliktskapende.
Det gis følgende konkrete innspill:
-

-

-

-

-

-

PBL:
o Må til bedre sammenheng mellom reglene om oppretting og endring av
matrikkelenheter i PBL og matrikkelloven. Det må skilles mellom der det
stilles særlige krav til den nye enheten (byggetomter) og f.eks. arealoverføring
til offentlig veg- og jernbanegrunn.
o Det må bestemmes sentralt hvor store arealavvik fra gitt tillatelse som kan
aksepteres, og ikke som i dag hvor den enkelte kommune selv kan fastsette
dette.
o Må være krav om klarlagt grense i forbindelse med behandling av søknad om
tiltak.
o Må klargjøres at det ikke er krav om søknad med påfølgende tillatelse for tiltak
som bygges i medhold av konsesjoner med hjemmel i ernegiloven.
Inndelingslova:
o Det må inn en ”feilrettingshjemmel” der kommunegrense åpenbart er
konvertert feil fra lokal DEK til sentral matrikkel.
Eierseksjonsloven:
o Stat, fylkeskommune, kommune må få hjemmel til å kreve reseksjonering når
ubebygd tilleggsdel helt eller delvis erverves til offentlig veg- og
jernbanegrunn.
o Uheldig at det kan tillates seksjonert og ført inn i matrikkelen når seksjonen
ikke oppfyller kravene som stilles etter PBL og dermed ikke er lovlig å ta i
bruk som f.eks. boenhet. Kan bl.a. gi uheldige konsekvenser for
finansinstitusjoner sitt pant at eiendom kan seksjoneres uten at
offentligrettslige krav er oppfylt på forhånd.
Energilovgivningen / tinglysingsloven:
o Ønsker bort matrikuleringsplikt for trafoer m.m, og at slike tiltak slipper eget
grunnboksblad for å bli tinglyst.
Vassdragslov:
o Må bli krav til fastsetting av grenser utover i sjø og vassdrag, med påfølgende
registrering i matrikkelen.
Tomtefesteloven:
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-
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o Det er motstrid mellom det å ikke kunne opprette ny matrikkelenhet med
fradeling fra festegrunn og prinsippet som er bakgrunn for endring av
tomtefesteloven §35.
Personopplysningsloven:
o Det må gjelde de samme bestemmelser for tilgang til den samme
informasjonen, uavhengig av om denne utleveres fra grunnbok eller matrikkel.
Tinglysingsloven:
o Det er misvisende at grunnboka ikke viser alle underliggende bruksnummer
som en seksjonering gjelder når seksjonering gjelder mer enn et bruksnummer.
I matrikkelen håndteres dette.
Generelt:
o Må til langt bedre samordning enn i dag mellom hhv matrikkellov,
seksjoneringslov og PBL.

5.4

Tema 1, mandatets pkt 3

Styrking av bestemmelsene om kommunenes rapportering til eiendomsregisteret,blant annet i lys av de endringer som
har skjedd mht. elektronisk grunnbok og digital eiendomskartlegging, og samfunnets behov for effektiv tilgang til
eiendomsinformasjon.
N.B:Da mandatet ble skrevet var det en helt annen form for rapportering enn med dagens føring av en sentral
database. Så spørsmålene i forhold til evalueringen vinkles derfor til om kommunenes føring av (”rapportering
til”) matrikkelen oppfyller krav / forventninger som samfunnet stiller til at data skal være oppdatert og med
tilstrekkelig kvalitet (se også evalueringstema 2). Her må fokuset nødvendigvis være knyttet til de nye dataene
som føres inn, ikke de gamle som ble konvertert med sine feil og mangler over fra GAB og DEK?

Kommunene
Hovedsakelig er tilbakemeldingen at eiendomssaker der kommunen selv står for
oppmålingsforretningen registreres i matrikkelen innenfor fristen. Når det gjelder føring
av saker der en har inngått avtale med Vegvesenet om at de gjennomfører
oppmålingsforretningen så melder noen om etterslep. I forhold til føring av jordskiftesaker
(avslutta) og bygningsinformasjon innen fristen på 5 dager er tilbakemeldingen at flere
sliter.
Gjennomgående skjer føringen med god kvalitet, jf kravene til dette. Unntaket er særlig
for anleggseiendom der matrikkelen ikke har gode nok løsninger. Det gjøres nok også
avvik fra kravet om at alle knekkpunkter skal merkes.

Det gis følgende innspill:
-

Er det nødvendig med så kort frist som 5 dager for bygg, hvem har behov for det?
Bygningsinformasjon er viktig og fristen på 5 dager bør ikke økes.
Ønsker mer skjønn til landmåler i forhold til å unnlate å merke alle grensepunkter.
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-

-

-

Opplever at jordskifterettene sitter for lenge på sakene før de sendes over til
matrikkelføring, og at de da haster med å få ført.
Bør andre føre jordskiftesakene, for eksempel jordskifterettene selv?
Mener det i dag registreres informasjon i matrikkelen som ingen har brukt for, det må
være unødvendig.
Problem at det i matrikkelen må føres faktisk informasjon om bygg som er i strid med
det som formelt gjelder for bygget.
Ang ”tvist” bør det være mulig å presisere om dette er tvist partene i mellom, eller
mellom kommunen og partene når kommunen mener det grenseforløpet partene er
enige om er i strid med den offentligrettslige tillatelsen for grensen.
Det er behov for å se på reglene om eiendomsdanning vinterstid på nytt. Vanskelig å
skulle ha nok kapasitet sommerstid, samtidig som en skal ha jobb til de samme folkene
vinterstid.
Bør utvide muligheten for å matrikulere uten fullført oppmålingsforretning.

Særmøtene
Her er tilbakemeldingen at det ansees som et betydelig problem at kommunene i mange
tilfeller ligger betydelig på etterskudd med saksbehandling og matrikkelføring. Det vises
generelt til at det oppleves eksempler på at krav om retting blir nektet behandlet under
henvisning til at kommunen ikke har tid / ressurser. Det er gjort opptelling fra en
jordskifterett høsten 2012 som viste at kun 15 av 27 saker fullført i 2011 var ført inn i
matrikkelen. Og at det fortsatt lå inne ”jordskifte krevd” på 9 saker, og hvor dette bare var
riktig for 2 saker. En annen jordskifterett har, uten å vise til konkret opptelling, meldt inn
at tidsfristen for å føre jordskifte krevd stort sett overholdes, men at det hender at dette
ikke slettes ved matrikkelføring av sluttresultatet.
Det gis følgende innspill:
-

-

Må fokusere ikke bare på om ny informasjon blir god, men også hvorvidt en har
prosesser om er gode for å kvalitetsheve og komplettere informasjon som er feil eller
helt mangler fra før.
Staten bør ta et ansvar for å heve fullstendighet og kvalitet på informasjon i
matrikkelen.
Det må til bedre faglig, faktisk og teknisk samhandling mellom matrikkel- og
tinglysingsmiljøet.
Erfaring at jordskifterettene må ha mer kommunikasjon med kommunene enn det DAs
sentrale retningslinje legger opp til, for at en del av sakene skal bli ført med god
kvalitet.

Skriftlige høringsinnspill
Fem av de skriftlige høringsinnspillene hadde tilbakemelding med relevans til dette
punktet i mandatet. Hovedsakelig er tilbakemeldingen at kommunene bruker lang tid på å
opprette ny matrikkelenhet (men at dette ikke skyldes tinglysingsdelen av en slik prosess),
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at mange kommuner har for liten kapasitet, at føring av f.eks. nedprioriteres. Og det er en
opplevelse at kommunene i varierende grad oppdaterer matrikkelen.
Når det gjelder kvaliteten på det som føres vises det bl.a. til undersøkelse utført hos flere
kommuner om hvordan bestemmelsene forstås. Her er det avdekket store variasjoner, noe
av bakgrunnen kan være manglende kompetansekrav til utøverne – særlig landmålerne, og
at dette kan føre til varierende kvalitet på de data som til slutt registreres.
Det gis følgende innspill:
-

Ingen innspill som tas i egne punkter, se oppsummeringen ovenfor.

5.5 Tema 1, mandatets pkt 4
Forenkling av arbeidsoperasjoner, rapporteringsrutiner, skjemaer og lovens begrepsbruk, samt redusere unødvendige
standardkrav for den praktiske gjennomføringen av sakene.
N.B. Da mandatet ble skrevet var eiendomskart og register en helt annen løsning enn dagens matrikkelsystem. Til dette
kulepunktet har vi derfor spørsmålene:

Kommunene
Hovedsakelig er tilbakemeldingen at arbeidsoperasjoner er greie, men med noen innspill
(se nedenfor). I forhold til rapporteringsrutiner er det en del innspill, bl.a. ønske om mer
elektronisk kommunikasjon (se nedenfor). I forhold til standardkrav så spriker
tilbakemeldingene noe mer. Noen mener det er for mange standardkrav, noen mener det er
riktig å ha standardkravene for å sikre ensartet matrikkel, selv om det ikke har blitt færre
standardkrav og noen mener en må ha flere standarkrav. Noen mener det må bli mer fritt
skjønn til landmåler i forhold til grensejustering og i forhold til om det skal settes ned
grensemerker. Til dette siste punktet er det også flere som mener en bør vurdere å gå bort
fra grensemerking, og kanskje også måling i marka.
Nedenfor er innspill sorter etter de tre ”temaene” arbeidsoperasjoner, rapporteringsrutiner
og standardkrav – det er nok litt overlapping mellom temaene da de ble tolket litt
forskjellig av forskjellige møter.
Det gis følgende innspill:
-

Arbeidsoperasjoner:
o Selve føringen av matrikkelen er veldig grei og arbeidsoperasjonene er helt
greie.
o Mer arbeid enn tidligere, men kvaliteten er blitt bedre så dette er derfor riktig.
o Savner at en kan trykke ferdig flere ganger på samme sak uten at det blir
registrert som forskjellige forretninger.
o Går bra i forhold til opprinnelig fryktet, men det er mye manuell tasting på
føring som i større grad kunne hentet informasjon fra saksbehandlingssystem.
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-

o Det tar lang tid å ta ut rapporter fra systemet.
o Kan være utfordringer knyttet til føring som gjelder store matrikkelenheter.
o Føring av seksjoner med mange ubebygde tilleggsdeler er et problem. Kunne
en få seksjonert først og deretter føre inn tilleggsdelene?
o Kunne ønske seg at systemet / klienten inneholdt ”prosesser” i forhold til
seksjonering og andre store saker, slik at en kunne ”delavslutte” føringen.
o Kan ta i bruk plangrenser slik at en slipper å måle i marka.
o Arbeidsoperasjonen som er problematisk er knyttet til anleggseiendom.
Enheten er vanskelig å føre og det mangelfulle muligheter.
o Det er en utfordring at det kan ta lang tid å tildelt vegnavn i et område. Dette
gjør det vanskelig å godkjenne bygg, og en del reagerer negativt på
midlertidige ”fiktive” vegnavn.
o Noen feilmeldinger en får under føring er ”kryptiske”, bl.a. i forhold til
kystkontur.
o Ønsker bedre tilpassa skjemaer.
o Utfordring at en med kommunesammenslåinger mister eiendomshistorikken.
Dette vanskeliggjør gjennomføring av saker påbegynt før sammenslåingen.
Rapporteringsrutiner:
o Savner en godkjenningsordning for ”kombinertskjemaer”.
o Ønsker en klargjøring av når det kan sendes ”relevant informasjon” og ikke
hele matrikkelbrevet. Bør klargjøres om partene kan godta ikke å få
matrikkelbrev.
o Burde også være mulig med ”matrikkelbrev for del av eiendom” (f.eks. en
konkret teig) og det bør kunne sendes ut informasjon om ”grenseendringer”
uten at all bygningsinformasjonen er med. Koordinatlisten bør også kunne
være valgfri om skal følge med på matrikkelbrevet eller ikke.
o Det er ønskelig med mer forståelig oppbygging av og informasjon om
innholdet i matrikkelbrevet.
o Mener det er villedende når en må varsle partene om at det gjøres endringer på
”fiktive grenser” ved f.eks. adressering på ”sirkeleiendom”.
o Får tilbakemelding fra partene om at det er nyttig å få hele matrikkelbrevet og
at de på denne måten får se informasjon som ikke gjelder saken, men som er
feil og tar kontakt for å få rettet informasjonen.
o Har fått mange tilbakemeldinger fra partene om at matrikkelbrevet er nyttig og
interessant å få, og at partene ikke visste det var registrert så mye.
o Glad muligheten for matrikulering uten fullført oppmålingsforretning er
strammet inn sammenliknet med midlertidige forretninger.
o Krav om at bygningspunkt og adressepunkt må være innenfor
”eiendomsenheten” må det jenkes på.
o Bygningsrapporteringen er for omfattende.
o Melding mellom matrikkel og grunnbok må bli elektronisk. Bør da være
tilstrekkelig at kommunene har originaldokumenter liggende hos seg og
bekrefter det, og at de ikke behøver sende disse med meldingen.
o Behov for e-Tinglysing.
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o Opplever at koblingen mellom matrikkel og hhv grunnbok og folkeregister
ikke er veldig gode.
o Ønsker en ”standard underretning”
o Ønsker at matrikkelbrevet får tydeligere skille på om grenseinformasjonen er
god eller dårlig. Særlig er det spørsmål om nøyaktighet på grensene fordi folk
skal stikke ut div med bakgrunn i dette. F.eks., hva menes med ”200” –
spørsmål om dette kommer også fra profesjonelle brukere.
o Teksten på førstesiden av matrikkelbrevet må endres og gjøres mer forståelig
for partene.
o Det må inn måleenheter på tallene utover i matrikkelbrevet.
o Ønsker elektronisk signering av matrikkelbrevet.
o Er det for detaljert at Kartverket skal godkjenne skjemaer?
o Ønsker en klar godkjenningsordning for protokoller.
o Det bør etableres en nasjonal arkiveringsløsning for protokollene fra
oppmålingsforretningene slik at disse blir godt ivaretatt for fremtiden.
o Bør tenke varsling av parter i forbindelse med oppmålingsforretning, retting
m.m. via løsning ala ”Altinn”.
o I forhold til vegadressering bør det lages en løsning ”for alle registre” ala 1881
der en raskt kunne få oppdatert i alle registre om overgang fra matrikkeladresse
til vegadresse.
-

Standardkrav:
o Ønsker at det skal bli enklere å matrikulere offentlig veggrunn.
o Ønsker mer kobling i veiledningen, for eksempel at felter i meldingen viser
konkret til hvilke type dokumentasjon som skal ligge ved.
o Standardkravene er bra, er ikke færre enn tidligere men nødvendig for å få til
lik føring rundt omkring.
o Det har blitt mer standardkrav, ikke mindre, det bør det gjøres noe med.
o Ønsker større grad av standardisering/veiledning, vanskelig å løse saker for
mange som sitter alene rundt omkring.
o Standardkravene er ikke blitt redusert med matrikkelloven, men er usikker på
om det er for mye, for lite eller passe.
o Ønsker større grad av skjønn for bl.a. landmåler, f.eks. i forhold til å vurdere
bruk av matrikulering uten fullført oppmålingsforretning.
o Skrankene for grensejustering er for strenge, og vanskelig for landmåler å
skulle ha kompetanse til å verdsette areal i denne forbindelse.
o Reglene for grensejustering blir for snevre ved at en på hyttetomter fradelt
store enheter må vurdere 5% mot minste enheten.
o Mye mer skjønn må til i forhold til grensejustering, må bl.a. kunne brukes i
forhold til tilleggsareal. Er det mulig å gradere reglene for grensejustering etter
inndelingen FKB-A, B, C og D?
o Reglene for grensejustering må endres og gis mer fleksibilitet. Må få et skille
mellom ”by og land”. Nå blir det for store kostnader for folk, med både
søknadsbehandling, oppmåling, tinglysing og dokumentavgift.
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o Arealoverføring fungerer bra der det ikke er pant med i bildet, men savner en
mellomting mellom arealoverføring og grensejustering for en god del saker.
o Er usikker på om alle bruker standardene f.eks. for oppmåling. Mener at kravet
til merking er vel rigid.
o Savner ”Den blå boka” og rutinene som var omtalt der.
o Ønsker mer fritt skjønn for når grensemerking skal gjennomføres og evt
utelates.
o Grensemerking kan utelates helt der partene ikke ønsker merker
o Mener det fortsatt må merkes, men mer fleksibel ordning.
o Merker kan flyttes, derfor viktigere at koordinater er det som klart gjelder og
registreringen av disse er viktige.
o Synes grensemerker er viktig, og matrikkelloven har skjerpet inn fagmiljøet på
viktigheten av dette. Men, må få en mer lempelig løsning for utstikking av
grenser etter godkjent plan, der koordinatene i planen er absolutt.
o Kravene om grensemerking før en kan fullføre matrikulering er alt for strenge,
og partene må i mye større grad kunne bestemme om de ønsker grensemerker
eller ikke.
o Må bli mye mer fleksibilitet rundt grensemerking, eller helt opphøre.
o Det å slutte med grensemerker er en farlig vei å gå, det vil kreve en helt annen
løsning og annet lovverk enn i det vi har i dag.
o Synes det er riktig vei å gå for nye grenser at partene selv velger om det blir
merket eller ikke. Men, det må være en valgfrihet som ikke er styrt av økonomi
fordi merking evt koster ekstra.
o Ønsker egne standardiserte skjemaer, slik at kommunene slipper bruke mye tid
på utvikle egne skjemaer.
o Partslista skaper forvirring.
o For mange saker går til jordskifteretten, landmåler burde ha klarere hjemmel til
å bidra til at tvister unngås.
o Det er ulogisk å kreve tinglysingsgebyr for rettigheter som skal være knyttet til
den nye matrikkelenheten.
o 2 uker varslingsfrist for oppmålingsforretning er for mye, burde være 1 uke.
o 2 uker varslingsfrist er for mye.
o 2 uker er en god varslingsfrist, ønsker mer å gå mot 3 uker enn 1 uke – men at
partene kan godta kortere varsel når det passer.
o Ønsker økning fra 6 til 8 uker for saker som ikke krever oppmålingsforretning.
Særmøtene
De som deltok på særmøtene fører ikke selv matrikkelen, men har gjennom intervjuer
m.m. erfart i forhold til arbeidsoperasjoner at systemet ikke er godt nok for å håndtere
store og kompliserte saker, slik som noen jordskiftesaker og noen utbyggingssaker. I
forhold til rapporteringsrutiner er tilbakemeldingen at disse fungerer bedre nå enn under
tidligere lovgivning. Men også at prosessene for eiendomsdanning kan gå for sakte i
forhold til annet lovverk i store og omfattende saker, f.eks. saktere enn fristene etter
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boligbyggelovgivningen tillater. Her pekes det på prosessen som matrikkelloven er en del
av, og det er derfor en helhet med minimum pbl, matrikkellov og eierseksjonslov det må
sees på i forhold til denne problemstillingen. I forhold til standardkrav så er erfaringen at
dette sannsynligvis heller må økes enn å reduseres, fordi en opplever svært ulik
tilnærming og varierende kunnskapsnivå hos kommunene.
Det gis følgende innspill:
-

-

-

Arbeidsoperasjoner:
o Det å føre store, kompliserte jordskiftesaker er tidkrevende fordi systemet er
bygd opp for å håndtere enkeltsaker. Det samme gjelder i forhold til å håndtere
store utbyggingsområder. Systemet bør kunne håndtere større endringer på en
enklere måte.
Rapporteringsrutiner:
o De fungerer bedre nå enn under tidligere lovgivning med tilhørende systemer.
o Det er en utfordring at prosesser etter matrikkelloven kan gå for sakte i forhold
til annet lovverk i store og omfattende saker. F.eks. en utfordring om
matrikkelarbeidet går sakte slik at frister etter boligbyggelovgivningen (avtaler
med boligkjøpere og finansinstitusjoner) oversittes / misligholdes. Dette gjør at
utbyggere må prise inn mulige kostnader som følge av dette.
o Utbyggere har trukket frem en rekke prosjekt hvor man har fått betydelige
kostnader og problem som følge av at man ikke har kommet i havn med
eiendomsdannelsen.
o Overordnet er det et betydelig problem at prosessene etter matrikkelloven, pbl
og eierseksjonsloven ikke holder følge med prosesser ellers i et
utbyggingsprosjekt.
o Forskjellige prosesser har sine tidsfrister, og legger en alle disse etter
hverandre så tar eiendomsdannelsen i et utbyggingsområde for lang tid i
forhold byggingen. For å redusere risiko kjører utbyggere heller flere parallelle
saker/prosesser. Dette reduserer risiko/tidsforbruk, men har også en potensiell
nedside fordi kompleksiteten også øker. P.g.a. usikkerheten eiendomsutvikling
innebærer velger utbyggere å dele opp et utbyggingsområde i flere
utviklingstrinn, for på den måten ikke ”å legge alle eggene i samme kurv”. En
konsekvens av dette er også at eiendomsdannelsen må deles opp og håndteres
trinnvis. Når dette skjer får man også utfordringer for eksempel med
koordingering av rettighetsstrukturer og felles innretninger som skal tjene flere
trinn.
Standardkrav:
o Opplever svært ulik tilnærming og varierende kunnskapsnivå hos kommunene.
Kommunene savner ofte sentrale retningslinjer/prinsipper og hjelpemidler.
Etterlyser derfor mer fokus på klare faglige retningslinjer og klarere definerte
roller/myndighet mellom lokal og sentral matrikkelmyndighet, samt ift.
departement.
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o
o
o
o

o

o

Behov for samhandling mellom små kommuner i felleskommunale tjenester
eller å åpne for at tjenester kan kjøpes fra eksterne.
I flere jordskiftesaker beskrives grenser verbalt – hvordan kan en håndtere
dette i matrikkelen?
Kravet om tilkoblingsdata for jordskiftesaker er for strenge når kommuner
avviser å føre rettskraftig dom med henvisning til at slike data mangler.
Kravet til ytre pålitelighet målt og dokumentert etter jordskifterettens
målerutiner må kunne aksepteres for føring i matrikkelen. I 2013 målte
jordskifterettene 26.000 punkter – økning i kravet fra 15 til 45 min ventetid for
GPS-målinger vil gi betydelig økt arbeidsmengde i felt med påfølgende økning
i restanser.
For matrikkelenheter som opprettes nye underveis i jordskiftesak, er det
ønskelig at en ikke må kartfeste disse, men bare ha de i registerdelen frem til
saken er endelig.
Det er behov for å øke forståelsen i befolkningen for konsekvens av manglende
kvalitet/konsistens i registrene. Infomateriell og motivasjon for grunneiere og
rettighetshavere er nødvendig.

Skriftlige høringsinnspill
De som har kommet med innspill fører ikke selv matrikkelen, men har ut fra kontakt med
kommunene m.m. spilt inn også i forhold til arbeidsoperasjoner. I forhold til
rapporteringsrutiner pekes det å at Kartverket burde ha mer styring over
matrikkelføringen. I forhold til standardkrav oppleves ”papirmølla” mer krevende etter
innføringen av matrikkelloven. Konkret ønskes forenklinger for gjennomføring av
grunnververv til offentlig veg- og jernbanegrunn. Og det er ønskelig å redusere kravet til
grensemerking og å ”myke opp” skrankene for grensejustering.
Det gis følgende innspill:
-

-

-

Arbeidsoperasjoner:
o Krevende i forhold til danning av eiendommer og kvalitetsheving av
eksisterende grenser. Noen operasjoner virker noe tungvint og tidkrevende.
Rapporteringsrutiner:
o Det antas at det hadde vært hensiktsmessig om Kartverket hadde mer styring
over matrikkelføringen, det oppleves manglende kompetanse i enkelte
kommuner.
o Muligens effektivisere løypa matrikkelføring – tinglysing – matrikkelbrev,
hvor Kartverket kunne sende matrikkelbrev direkte til rekvirent. Usikkert hvor
raske kommunene er med å sende ut matrikkelbrev etter tinglysing.
Standardkrav:
o Etter innføring av matrikkelloven oppleves ”papirmølla” mye mer krevende,
noe som tar mye mer tid. Erfaringsmessig ser det ut til å stemme det
departementet uttalte før loven ble innført, at kommunene måtte regne med
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20% økning av ressurser i forhold til arbeid innenfor matrikkellovens
virkeområde.
o For gjennomføring av grunnerverv til offentlig veg- og jernbaneformål
foreligger det i dag en del særregler. Men, det er likevel en del innspill (her
viser vi til innspill fra Vegdirektoratet) om krav som gjør gjennomføring av
oppmåling og registrering etter grunnerverv tungvint.
o Krav om fullført grensemerking før en kan avslutte matrikuleringen bør endres.
o Skrankene for grensejustering er for strenge.

5.6

Tema 1, mandatets pkt 5

Gjennomgang av reglene for omgjøring, retting av feil og klage, herunder forholdet til forvaltningsloven.

Kommunene
Hovedsakelig er tilbakemeldingene at reglene ivaretar partenes rettigheter på en god,
kanskje for god, måte. Men, det er også en tilbakemelding at ikke alle kommuner følger
opp disse reglene i praksis. Det kan også virke som at det å følge opp disse bestemmelsene
oppfattes som enklere i store kommuner enn i små kommuner.
Det kan virke som at offentlige parter, slik som Vegvesenet, i noe større grad slipper å
dokumentere enighet med sine naboer sammenliknet med når privatpersoner setter frem
krav om retting.
Det trekkes frem som ønskelig at kommunene skal kunne utøve mer skjønn i forhold til
om parter skal varsles eller ikke ved retting. Og det trekkes frem som ønskelig med en
løsning der klagefrist er ute før endelig føring i selve matrikkelen (ala Sverige?).
Det gis følgende innspill:
-

Når matrikkelmyndigheten selv tar initiativ til å rette/komplettere informasjon:
o Partenes interesser er i varetatt på en god måte, men det arbeides ikke etter
forvaltningslovens prinsipper i slike saker.
o Ser det er en fordel å varsle i forkant fordi partene sitter på informasjon som
gjør at saken blir enklere å gjennomføre. Mener partene må varsles. Enklere
varslingsrutiner etterspørres.
o Matrikkelen har så varierende kvalitet at det må åpnes for mer skjønn for
kommunene å varsle eller ikke i saker.
o Mener partenes interesser er for godt ivaretatt med dagens regelverk. Burde
være en forskjell mellom nye saker og endringer i eksisterende forhold.
o Partenes interesser er godt ivaretatt i lovverket, men usikker på hva som skjer i
praksis i mange kommuner. Med dagens kapasitet lar det seg ikke gjøre å følge
opp varslingen.
o Retting av eiendomsgrenser varsles, ikke retting av en del
bygningsinformasjon.
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-

o Hvis kommunen f.eks. retter opp noe som de ut fra byggesaksbehandlingen
mange år tilbake vet er feil, men som ikke har vært i matrikkelen, så varsles
ikke partene fordi kommunen vet det i så fall bare blir spørsmål fra partene.
o Med varslingsreglene så vegrer nok kommunene seg litt for å rette på eget
initiativ og forholder seg nok mer til krav fra partene enn tidligere.
o Utfordring i saker der kommunen legger inn grenser ut fra at en part legger
frem skylddeling. Når så den andre parten blir tilskrevet om resultatet kommer
klage om at grenseløpet er annerledes. Når en så endrer ut fra det, så kommer
det klage fra første parten. Hvordan forholde seg til dette?
o Retting gjelder både bygg og eiendom. I forhold til bygg skal en legge inn
informasjon en blir kjent med gjennom saksbehandling, og det kan ikke bli for
omfattende å varsle endringer i bygningsinformasjon. Publikum vil reagere
negativt om de blir varslet ved retting av feil.
o Dette fungerer bra selv om det er mer ”krevende” å rett nå enn tidligere etter
delingsloven. Matrikkelloven har skjerpet fagmiljøet på dette, og en er kommet
i god rute med å følge bestemmelsene her.
o Veldig bra prinsipputtalelsen fra departementet kom, så en har noe å vise for
seg.
o Dette fungerer bra, det er blitt gode rutiner for å sende ut informasjon til de
som er berørt og med informasjon om klageadgang.
o Har etablert rutiner i henhold til lovverket synes dette fungerer greit. Benytter
kunngjøring på hjemmeside og i avis der veldig mange parter er involvert.
o Reglene er for strenge, særlig forhåndsvarsling. Der det er opplagte feil så er
det sannsynligvis mer i partenes interesse at det rettes enn at en må vente på at
de evt responderer på varsling i forkant.
o Partenes interesser er i varetatt, men det er veldig omfattende å skulle varsle så
mye. Men, det er veldig bra jf. forvaltningsloven.
o Det varsles noen ganger, andre ganger ikke.
o Mener landmåler burde ha mulighet til å foreta diverse kvalitetsheving uten å
varsle partene.
Når krav om retting fremsettes av én part som selv ikke har vært i kontakt med andre
parter ang kravet:
o Partenes interesser er i varetatt på en god måte, men det arbeides ikke etter
forvaltningslovens prinsipper i slike saker
o Krever at alle parter har undertegnet før de tar i mot et slik krav.
o Dette er for godt ivaretatt for partene med dagens regelverk.
o Oppfatter grenser som privatrettslig og endring av grenser oppleves mer som å
være forsøk på reseksjonering i en del saker.
o For eksisterende grenser er det partene som eier problemet og styrer dette løpet
helt og holdent. Vil avvise en sak der en part ikke har blitt enig med naboen
først. Men, nødvendig å få klartgjort grenseflaten mellom når en kan kreve
retting og ikke gå via oppmålingsforretning.
o En del parter ønsker informasjon inn i matrikkelen, men vil ikke betale for
oppmålingsforretning.
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-
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o Har etablert rutine i henhold til lovverket på dette. Ser at det kan være en
forskjell mellom å være i en stor by der en ikke har slik direkte kontakt med
kundene som mindre kommuner har. Så for en stor kommune så fungerer det
med rutiner i tråd med lovverket sannsynligvis bedre enn i en liten kommune
der kundene ringer eller stikker innom kontoret på kommunen.
o Skillet mellom avtale etter § 19 og retting er blitt mye mindre etter deo sin
prinsipputtalelse om at partene også ved krav om retting skal være enig i
forkant.
o Viser til metoden som ble brukt ved gårdskartretting, dette er et godt
dokument.
Når resultatet fra oppmålingsforretning er ført i matrikkelen, krav om retting
fremsettes innen fristen men har som bakgrunn mulige feil i oppmålingsforretningen?
o Det har en uheldig side at matrikkelføring skjer før klagefristen er ute. Ønsker
en ”kladdebase” den en kan vise det som vil bli ført, også ligger det i denne
basen til klagefrist er ute – og deretter tas det inn i matrikkelen.
o Dette er for godt ivaretatt for partene med dagens regelverk.
o Har ikke kjennskap til slike saker som skyldes det offentligrettslige, men vet
det har vært tatt i noen saker som følge av privatrettslig uenighet mellom
partene.
o Kan være uklart hvordan en reverserer en sak når det klages på f.eks. deler av
ei grense, etter at matrikkelenheten er opprettet, omsatt og pantsatt før
klagefristen etter matrikkelloven er ute.
o Dette blir ivaretatt.
o Har lite/ingen klager på kommunens arbeid. Det er mye fokus på klager, men i
praksis er det svært lite klager på kommunens arbeid.
Når en offentlig part, f.eks. Statens vegvesen, krever retting?
o Setter samme krav til underskrifter fra Vegvesenet som av andre parter som
setter frem krav.
o Dette er for godt ivaretatt for partene med dagens regelverk. Varsler ikke på
nytt ved føring når dette er basert på avtale. Kommunen bruker sitt skjønn ut
fra hvor gammel avtalen er.
o Vegvesenet henvender seg mye om å få gjennomført retting uten å ha vært i
kontakt med de andre partene først.
o Krav om retting fra Vegvesenet gjelder saker som vil skape bråk om naboen
skulle få beskjed. Slike krav om retting gjennomføres uten å involvere naboer.
o Har ikke hatt krav om retting fra Vegvesenet.
o Når vegvesenet leverer inn resultat som involverer en stor mengde naboer, så
er det ikke alltid slik at naboene gis underretning.

Særmøtene
Det pekes hovedsakelig på at det i større grad må gås opp skillet mellom privat og
offentlig rett, og også skillet mellom hva som er tjeneste og hva som er myndighet. Dette
for å tydeliggjøre hva det kan klages på.
- 29 Sluttrapport for evaluering av matrikkelloven 2014

Regelverket er ikke tilpasset at det er så mye feil og mangler fra før i matrikkelen, og det
må nyanseres mer hva gjelder varsling og involvering av parter.
Det er ønske om å se på nasjonalt prosjekt for kvalitetsheving.
Det gis følgende innspill:
-

-

Når matrikkelmyndigheten selv tar initiativ til å rette/komplettere informasjon:
o Skillet mellom privat-/offentlig rett bør vektlegges sterkere. Grensen mellom
to eiendommer er primært et privat anliggende, og matrikkel skal være verktøy
for å synliggjøre dette.
o Regelverket er ikke tilpasset den store graden av feil og mangler på innholdet i
matrikkelen. Det er følgelig behov for ulik maskevidde i regelverket.
o Det er en betydelig risiko for at vesentlige feil og mangler ikke vil bli rettet på
grunn av relativt strenge og unyanserte krav til rigid saksbehandling.
o Regelverket bør bedre sondre mellom reelle rettinger, kvalitetsheving og
administrativ retting.
o Fokus på kommunens saksbehandlingsfrist på 6 uker og konsekvens av å
oversitte denne.
o Anbefaler et nasjonalt prosjekt i forhold til varsling vedrørende retting av ulike
feil og mangler. Sentral matrikkelmyndighet og staten bør ta et ansvar for å
bedre fullstendighet og kvalitet på eiendomsinformasjonen
o I forhold til klageadgang så er det ikke informasjonen til partene som er for
dårlig, men hva de egentlig kan klage på som er for dårlig. Springer ut fra det
uryddige forholdet mellom tjenesteyting og myndighetsutøvelse.
Når krav om retting fremsettes av én part som selv ikke har vært i kontakt med andre
parter ang kravet:
o Krav om varsling av berørte parter bør nyanseres bedre. Underretning el. annen
og enklere form for varsling bør være tilstrekkelig ved kvalitetsheving av
matrikkelen som ikke endrer en rettighetssituasjon eller kun er føring av
”etterslep” hos kommunen.

Skriftlige høringsinnspill
Det er en litt blandet tilbakemelding, men hovedsakelig virker det som lovverket ivaretar
partene godt og at kommunene har rutiner for å håndtere dette. Samtidig pekes det på
behov for klargjøring av regelverket og også å gå opp skillet mellom det offentligrettslige
og privatrettslige. Det er ønske om mer lempelige varslingsregler for å kunne rette
offentlig veggrunn. Og det er ønske om å sikre mer lik praktisering av regelverket i
kommunene.
Det gis følgende innspill:
-

Når matrikkelmyndigheten selv tar initiativ til å rette/komplettere informasjon:
o Ber om at Statens kartverk ser nærmere på hvilke status eiendomsgrenser har i
matrikkelen og hvordan retting kan foregå, og ikke minst at det sikres lik
praktisering i alle kommunene.
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Opplever at kommunene oftere selv tar initiativ til å rette feil, og i den
forbindelse innhenter informasjon fra involverte aktører, samt i enkelte tilfeller
oppfordrer grunneier til å rekvirere oppmålingsforretning for å rydde opp i
uklarheter.
o Det oppfattes som at kommunene konsekvent gir informasjon om klageadgang
m.m.
o Lovverket synes å ivareta dette forholdet godt.
o En del ”naturlig” kvalitetshevingsarbeid blir ikke gjennomført, muligens p.g.a.
forhåndsvarsling.
Når krav om retting fremsettes av én part som selv ikke har vært i kontakt med andre
parter ang kravet:
o Oppfatter det slik at kommunene har rutiner for håndtering av krav om retting
ved at kravet forelegges andre berørte parter som gis anledning til å uttale seg i
saken.
o Lovverket synes å ivareta dette forholdet godt.
o Det er fortsatt for uklart hvilke rettinger som krever varsling av hvem, og det
slår ut i ulik praksis i de forskjellige kommunene.
o Det er usikkerhet i kommunene om hva som skal til av dokumentasjon for å
legge tidligere målte grenser inn i matrikkelen.
o Vårt inntrykk er at det er sjelden kommunene tar initiativ til å rette tidligere
målte grenser som ikke er kommet inn i matrikkelen.
Når resultatet fra oppmålingsforretning er ført i matrikkelen, krav om retting
fremsettes innen fristen men har som bakgrunn mulige feil i oppmålingsforretningen?
o Det synes å være begrenset adgang for kommunene til å foreta omgjøring /
retting av feil når ny matrikkelenheter er tinglyst. Da henviser kommunen til å
sende inn krav om fradeling eller sammenslåing for å avhjelpe feilen, noe som
oppleves som formalistisk og lite fleksibelt.
Når en offentlig part, f.eks. Statens vegvesen, krever retting?
o Det er behov for forenkla krav til varsling ved retting av vegeiendommer. Det
bør være mulig å kun varsle aktuelle parter og ikke alle som grenser til lange
vegeiendommer.
o

-

-

-

5.7

Tema 1, mandatets pkt 6

Gjennomgang av den kommunale monopolsituasjon, der en vurderer om det vil være hensiktsmessig å la privat sektor
utføre enkelte av tjenestene, og i så fall om det bør innføres autorisasjonskrav for de personer eller virksom heter som
skal forestå arbeidene etter loven. Det må også foretas en gjennomgang av forholdet mellom kommunene og blant annet
Jordskifteverket og Statens vegvesen når det gjelder saker etter delingsloven.
N.B. Litt om dette mandatpunktet i forhold til dagens situasjon:
Lovutvalget gjennomgikk den kommunale monopolsituasjonen og dette medførte at loven i første omgang ble vedtatt med en ny
organisering av matrikkellovarbeidet der en skilte mellom oppmåling som en tjeneste og matrikkelføring som myndighetsoppgave.
Dette ble senere endret tilbake med en lovendring før matrikkelloven ble satt i kraft. Forholdet mellom kommunene og hhv
jordskifterettene og Statens vegvesen ble i liten grad endret utover krav til rapportering av krav om jordskifte eller avtale om
grunnerverv o.l.
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Kommunene
I forhold til hvordan den kommunale monopolsituasjonen fungerer så mener noen den
fungerer som tidligere under delingsloven. Andre mener den fungerer bedre nå, fordi
matrikkelloven har ”skjerpet” fagmiljøet. Det er stor enighet om at gebyrreglene må
gjennomgås av forskjellige årsaker. I forhold til om kommunens kapasitet for å løse
oppgavene etter matrikkelloven er det litt mer sprik i tilbakemeldingene, noen mener det
er for liten kapasitet i kommunene andre mener den er god nok. Noen peker på at det er
vanskelig å rekruttere folk med aktuell kompetanse når de har ledige stillinger. Det
trekkes frem at eiendomsdanning ”er en flyt” mellom flere myndighetsområder i
kommunen, og at dette er et argument for at det er den beste løsningen at kommunen har
ansvaret for oppmåling også i fremtiden, fordi det gjør det enklere å samordne seg mellom
myndighetsområdene.
I forhold til om det, gitt dagens lovverk med kommunalt oppmålingsmonopol, bør stilles
kompetansekrav til landmåler, så er det stor men ikke full, enighet om dette. De som er
skeptiske er det fordi de tror det blir enda vanskeligere med rekruttering. Mange tar også
til orde for en autorisasjonsordning for landmålere. Samtidig pekes det på at det bør stilles
kompetansekrav til alle ledd i ”verdikjeden” som eiendomsdanning består av.
I forhold til hvordan det fungerer mellom lokal matrikkelmyndighet og jordskifterettene så
mener noen dette fungerer bra. Andre mener det ikke fungerer bra verken hva leveranser
angår eller at de ikke får betalt for føringen, og at jordskifterettene bør føre sakene sine
selv.
Mange kommuner har avtale med Vegvesenet om oppmålingsforretning. Her spriker
erfaringene noe, noen er fornøyde andre mener det er varierende og til dels dårlig kvalitet
på det som kommer fra Vegvesenet og at de oversitter tidsfristene. Det tas til orde for
standardisering av betaling for saker der Vegvesenet måler selv.
Det gis følgende innspill:
-

Fungerer den kommunale monopolsituasjonen bedre/annerledes enn før (har
kommunene tilstrekkelig kapasitet, er gebyrene mer like fra kommune til kommune)?
o Opplever å ha nødvendig kapasitet.
o Tror kommune-Norge generelt har for liten kapasitet, det bør åpnes for at andre
enn kommunene kan gjøre arbeid etter matrikkelloven.
o Mener kommunene har tilstrekkelig kapasitet, og i kommuner som sliter så er
det en ledelsessak og Kartverket bør ha sanksjonsmuligheter der det ikke skjer.
o Mener monopolsituasjonen fungerer godt, men det er for få hoder i markedet
og som gjør at fagfeltet har etterslep.
o Sliter med tidsfristene.
o Fungerer som under delingsloven. Hvis det skulle gjøres endring der en tillater
et skille, så er det viktig at kommunen får holde på de oppgavene som er
myndighet, slik som klargjøring av eksisterende grense. Utstikking av ny
grense derimot er mye mer en teknisk sak som kan løses av andre.
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Fungerer bra slik som før matrikkelloven kom.
Har et gebyrnivå som er vanskelig å forsvare ovenfor partene.
Partene mener gebyret ligger for høyt.
I vår region er det et samarbeid som gjør at gebyrene blir ganske like.
Opplever at diskusjonene om gebyrstørrelse kommer som følge av at noen ikke
følger retningslinjer for selvkost, eller legger seg for lavt.
o Vet ikke om monopolsituasjonen fungerer godt eller ikke. Tidsfristene
fungerer bra, gebyrene spriker voldsomt.
o Kommunene har vanskelig med å få gode søkere når de lyser ut
landmålerstillinger.
o Den kommunale monopolsituasjonen fungerer bedre nå med matrikkelloven
p.g.a. tidsfrister.
o Det er stor fokus på gebyrforskjeller, men det er opptil den enkelte kommune
om de vil ta 100% innenfor selvkost (KOSTRA burde ha en informasjon om
finansieringsgrad.
o Det som er en utfordring er å få ungdommen til å interessere seg for
fagområdet, slik at vi får rekruttering fremover.
o Den kommunale monopolsituasjonen fungerer bedre nå enn før
matrikkelloven. Matrikkelloven har skjerpet fagmiljøet og mange har tatt
betydelig med kompetanseheving.
o Det er for mange småkommuner i Norge og om det kommunale monopolet
forsvinner kan fort gå mot private monopoler og vet ikke om det vil bli bedre
på noe vis.
o En blanding av privat og offentlig vil ikke fungere, da vil de private ta de mest
lønnsomme sakene.
o Opplever at mange kommuner mangler landmåler og disse er avhengig av
samarbeid enten med andre kommuner eller private foretak.
o Eiendomsdanning er en flyt mellom flere myndighetsområder. Dette er et
argument for at kommunen bør ha ansvaret for oppmåling, fordi det er lettere å
samordne seg mellom myndighetsrollene. Tror ikke servicen som kunden
opplever blir bedre om en deler opp ansvaret for matrikkelarbeidet.
o Viktig at kommunen har alle deler av arbeidet, gir økt fleksibilitet til å finne
løsninger ute i marka.
o Har god kapasitet, men ikke overlappende kapasitet.
o Innføring av GPS har gjort målearbeidet raskere, størrelsen på gebyr varierer
nok fortsatt like mye.
o Kunne kanskje være mer like gebyrer kommunene i mellom.
o Savner gebyr for føring av jordskiftesaker, kommunene gjør mye gratisarbeid
der.
o Kan en tenke seg ”tak for gebyr” ala seksjoneringsloven?
Er det innenfor dagens lov ønske om / behov for å gjennom lov og forskrift å stille
konkrete kompetansekrav til landmåler?
o Det burde i lovverket stilles krav om kompetanse for landmåler når dette gjøres
for den som fører matrikkelen.
o
o
o
o
o

-
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-

o Det må stilles krav til kompetanse til landmåler, minimum på 3 år.
o Mener det bør stilles sterke kompetansekrav til alle deler av verdikjeden
oppretting av eiendom – PBL/landmåler/føring.
o Ønsker kompetansekrav til landmåler, men også resten av verdikjeden.
o Det er selvsagt ønskelig med kompetansekrav, men det vil koste kommunene
og staten så mye at det ikke er aktuelt.
o Det bør stilles minimumskrav til den som er ute i felten og måler.
o Autorisering kunne være bra.
o Det er gjort mye bra innen kompetanseheving, men det kan likevel være tiden
er inne for en autorisasjon.
o Det må til en autorisasjonsordning da det er viktig å få gode fagmiljøer.
o Det var en tabbe at det ikke ble en autorisasjonsordning for landmåler. Det er
feil ikke å ha kompetansekrav selv om kommunen har oppgaven. Med
kompetansekrav kan en legge mer veiledning til rollen.
o Mener det må stilles kompetansekrav til landmåler.
o God kompetanse hos landmåler som møter partene ute i marka sikrer et bedre
resultat.
o Enig i at det må settes kompetansekrav, men må finne en løsning som sikrer at
en har nok folk i markedet.
o Er veldig opptatt av kompetanse, men er redd et formelt krav om dette vil gjøre
at mange av landets kommuner ikke er i stand til å rekruttere. Fra fagmiljøet
pensjoneres nå folk raskere enn utdanningsinstitusjonene klarer å fylle etter.
o Har påtatt seg føring av saker for noen mindre kommuner, og har sett det er
svært mangelfull dokumentasjon i en del oppmålingssaker i mindre kommuner.
o Mener det vil være vanskelig å stille krav til kompetanse når dette er en
kommunal myndighetsoppgave.
o Økt kompetansekrav kan være en måte å utligne forskjell mellom små og store
kommuner.
Fungerer forholdet mellom kommunene som lokal matrikkelmyndighet og
jordskifterettene i saker som gjelder eiendomsregistrering?
o Føler det er litt tilfeldig hva jordskifterettene sender over, ønsker mer krav til
jordskiftesaker.
o Fungerer bra.
o Fungerer bra.
o Jordskifterettene burde føre egne saker, veldig forskjell på det som kommer
inn av materiale derfra.
o De burde føre sakene selv.
o Burde stilles mer krav til det som leveres til føring fra jordskifterettene.
o Betaling for føring av jordskiftesaker bør innføres.
o Kanskje bør jordskifterettene føre saker selv, minimum at jordskifte er krevd.
o Jordskifterettene bør føre sakene sine selv.
o Trenger en klargjøring på om jordskifterettene kan ta ”vanlige
oppmålingsforretninger”.
- 34 Sluttrapport for evaluering av matrikkelloven 2014

-

o Jordskifterettene trekker grensene for saken på en måte som gjør det lite mulig
å føre resultatet inn i matrikkelen. Kanskje de burde føre egne saker?
o Det er et problem at det som avgjøres i en jordskiftesak ikke nødvendigvis
passer inn i matrikkelen.
Fungerer forholdet mellom kommunen som lokal matrikkelmyndighet og Statens
vegvesen i saker som gjelder eiendomsregistrering og hvor Vegvesenet utfører deler
av det matrikulære arbeidet etter avtale med kommunene?
o Avtalen med Vegvesenet om oppmålingsforretning fungerer bra.
o Opplever veldig varierende kvalitet på det som kommer fra Vegvesenet.
o Manglende kvalitet på det som kommer fra Vegvesenet.
o Vegvesenet hopper bukk over tidsfrister i sine saker over til kommunen.
o Har problemer med å få inn saker om inngått grunnervervsavtale.
o Det burde være en standardisering på gebyr når Vegvesenet selv gjennomfører
oppmålingsforretningen.
o Samarbeidet med Vegvesenet fungerer bra, men de burde kanskje føre sakene
selv.
o Samarbeidet fungerer bra.
o Fungerer bra, men det er litt vanskelig at fristen i blant er ute i saker før
Vegvesenet sender de til føring.
o Opplever at resultatet fra Vegvesenet er for dårlig til å føre rett inn i
matrikkelen.

Særmøtene
Hovedsakelig er tilbakemeldingene i forhold til monopolsituasjonen at gebyrene spriker i
for stor grad og det pekes på behov for å gå gjennom og gjøre noe med reglene for
gebyrer. Det pekes også på at regelverk og system kanskje mer enn monopolsituasjonen er
forklaringen på økt kvalitet på matrikkelinformasjonen, og at flere kommuner ikke har
kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre sakene på en forsvarlig måte.
Det er enighet om til dels betydelig kompetansebehov om landmåler skal gi parter råd hva
gjelder grenser og eiendom. Men i forhold til om det skal stilles kompetansekrav er
vurderingen litt mer delt, fordi det er usikkerhet om det da er mulig å rekruttere i og med
det allerede i dag er en utfordring. Andre er helt klare på at det må stilles kompetansekrav,
fordi en nå har fått en ”kvasiprivatisering” ved at kommunene pga manglende kapasitet
leier inn firmaer, som da velges ut fra pris og ikke kompetanse. Det pekes også på behovet
for eiendomsfagligkompetanse i alle ledd av eiendomsdanningen, fra utforming av
søknad, via behandling av denne og til oppmåling og matrikkelføring. I forlengelsen av
dette anbefales det å se på organisering av matrikkelarbeidet på nytt.
I forhold til samhandlingen lokal matrikkelmyndighet og jordskifterettene så pekes det på
at dette fungerer bra de stedene kommunene og jordskifterettene, gjerne med Kartverket,
har satt seg ned sammen. Dette tyder på at det ikke er regelverket og systemet der er noe
galt med, men kapasitet, kommunikasjon eller kompetanse. Det pekes også på at det er
mange uførte jordskiftesaker, og at det burde til en ”dugnad” for å ta tak i dette. I forhold
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til at jordskifterettene har en del saker som oppfattes som mer å tilhøre matrikkelloven,
pekes både på at landmåler ikke har (i motsetning til i Sverige) rett til å fastsette grenser
ute i marka. Og også at en med jordskifte får en samordnet prosess i forhold til omdanning
både av eier-, eiendoms- og rettighetsforhold.
Det gis følgende innspill:
-

-

Fungerer den kommunale monopolsituasjonen bedre/annerledes enn før (har
kommunene tilstrekkelig kapasitet, er gebyrene mer like fra kommune til kommune)?
o Opplever store differanser mellom kommunene på gebyrsatser og praksis for
gebyrsetting.
o Stiller spørsmål ved om det er grunneiers/parts ansvar å finansiere
kommunenes jobb med å bedre kvaliteten i matrikkelen. Grunneier skal ikke
bære økonomisk risiko for at fullstendigheten og kvaliteten i matrikkelen ikke
er tilfredsstillende.
o Tror matrikkelsystemet og regelverket i større grad enn monopolsituasjonen
har gjort at vi nå har mer pålitelig og ensartet føring. Tror også at ”trusselen”
om kompetansekrav har gjort at mange har kurset seg, og at dette har også
brakt faglige diskusjoner og utførelse opp på et høyere nivå.
o Ang kommunene som klager på at de ikke får betalt for føring av
jordskiftesaker, så må en få tydeliggjort ovenfor disse at dette kan dekkes ved å
bake inn i gebyret for føring av andre saker. Kan dette synliggjøres?
o Mange kommuner har verken kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre
sakene på en forsvarlig måte.
o Vet ikke om gebyrene hadde stort spenn før matrikkelloven, men nå spriker de
mye fra kommune til kommune. Kan være en skulle hatt regler om at alle
kommuner skulle ha fullt gebyr etter selvkostprinsippet, men at det kommuner
som ønsker gjøre jobben billigere enn selvkost kan gjøre dette gjennom å
synliggjøre subsidiering som trekkes fra gebyret på en synlig måte.
o I tillegg til at gebyrene spriker, så er det slik at det er gebyr for hver sak og i
kompliserte saker der en gjerne må gjennom mange prosesser så blir
totalsummen stor.
o Utbyggere bør i større grad bli møtt med flate gebyrer, betaling for medgått tid
og homogen praksis i stedet for standardgebyrer og rutiner som spriker veldig
mellom kommuner.
Er det innenfor dagens lov ønske om / behov for å gjennom lov og forskrift å stille
konkrete kompetansekrav til landmåler?
o Skal landmåler gi partene tilstrekkelig råd i et grense- eller rettighetsspørsmål,
kreves betydelig kompetanse utover kartfaglig og teknisk kompetanse. Ved
utsetting av slike oppgaver til private, må det følgelig oppstilles strenge og
konkrete krav til eiendomsfaglig kompetanse.
o Tror kompetansekrav vil føre med seg at kommuner som ikke får rekruttert
medarbeidere med rett kompetanse kommer til å samarbeide med andre.
Kompetansekrav vil heve fagmiljøet.
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o Det er allerede utfordringer med å rekruttere medarbeidere med faglig
bakgrunn innen eiendomsfag og landmåling. Hvis en stiller kompetansekrav til
landmåler etter matrikkelloven er det derfor fare for det tar tid før en har oppe
å gå mange nok med slik kompetanse. Men, kvalitet og kompetanse henger
sammen.
o Det er absolutt behov for et eller annet krav for å sikre kvaliteten i
landmålervirksomheten når vi har den ordningen vi har i dag. I dag har vi fått
en ”kvasiprivatisering” fordi mange kommuner leier inn landmålere. Disse
oppgavene settes bort til de billigste firmaene som reiser rundt uten
kompetanse men jobber billig. Dagens situasjon er at vi har fått det verste fra
to verdener. Ser at de som har eiendomsutdannelse fra HiB med tillegg er
gode.
o Er opptatt av at det må inn eiendomsfaglig kompetanse tidligere i prosessen
enn når landmåler kommer inn i bildet. Må være krav om eiendomsfaglig
kompetanse i forhold til både utforming av søknad, behandling av søknad,
landmåling og matrikkelføring. Bør se på kompetansekrav frikoblet fra det
institusjonelle. Kort sagt bør en:
 Etablere en privat bransje som kan autoriseres og dermed oppfylle
kompetansebehov for utbygger
 Sentralisere/regionalisere føringen
 Legge opp til at enkle saker kan løses av partene selv
Fungerer forholdet mellom kommunene som lokal matrikkelmyndighet og
jordskifterettene i saker som gjelder eiendomsregistrering?
o Mange jordskiftesaker er ikke ført – kan en tenke seg en ”dugnad” med
jordskifterettene der en i første omgang får markert i matrikkelen de
eiendommer hvor det foreligger jordskiftesak men hvor denne ikke er ført.
o Der kommunene og JSR har satt seg ned sammen, gjerne med Kartverket, så
fungerer det godt. Andre steder fungerer det ikke godt. Dette tyder på at det
ikke er regelverket og systemet som er problemet, men heller manglende
kommunikasjon, kapasitet eller kompetanse. Vet derfor ikke om det er mulig å
bedre denne samhandlingen gjennom endringer i regelverk og system.
o Et mulig tiltak for bedre samhandling jordskifterett og kommune er kanskje
gjensidig hospitering?
o De som skal føre i matrikkelen bør lære om disposisjonsprinsippet, slik at de
skjønner JSR sin tankegang for hva som leveres og ikke.
o Det er pr i dag ikke ønske fra DA om å føre jordskiftesaker selv, vil rendyrke
seg som domstol.
o Mener en del saker løses gjennom jordskifteretten fordi landmåler ikke har
myndighet til å fastsette hvor grensen går. Foreslår løsning ala det som er i
Sverige hvor grensene fastsettes ute i marka, så gis partene en frist for å bringe
det inn for domstolen om de er uenige og deretter føre det i matrikkelen.
o Utfordring at sakene blir for kompliserte for kommunene og at de ikke får
betalt for å føre disse.
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o Mener det er et faktum at en del parter bruker jordskifte for å gjennomføre
matrikkelarbeid er et tegn på at matrikkelloven/det kommunale systemet for
eiendomsdannelse ikke fungerer optimalt. Det er et vesentlig poeng at man ved
jordskifte får samlet alt i en sak og kan gjennomføre koordinert områdevis
omforming av eier-, eiendoms- og rettighetsstruktur på en måte som er mye
bedre tilpasset prosjektgjennomføring enn det kommunale systemet. Dette
tilsier at en bør forbedre det ”ordinære” matrikulære systemet for å håndtere
mer kompliserte saker.
Fungerer forholdet mellom kommunen som lokal matrikkelmyndighet og Statens
vegvesen i saker som gjelder eiendomsregistrering og hvor Vegvesenet utfører deler
av det matrikulære arbeidet etter avtale med kommunene?
o Ingen innspill

Skriftlige høringsinnspill
Hovedsakelig er tilbakemeldingen at den kommunale monopolsituasjonen ikke fungerer
annerledes enn før, at kommunene har kapasitetsproblemer slik at matrikulære oppgaver
tar for lang tid å få løst, med påfølgende konsekvenser for utbyggere / parter. Det trekkes
også frem at det er store sprik i gebyrene. Gjennomgående er det en mening at en bør se
på den kommunale monopolsituasjonen i forhold til oppmåling og også se på
organiseringen av matrikkelføringen.
Det er stor enighet om at det bør stille kompetansekrav til landmåler.
Hva gjelder samhandlingen med jordskifteretten så er tilbakemeldingen at jordskiftesaker
bør føres hos en sentral enhet (Kartverket), bl.a. fordi noen slike saker tar lang tid å få ført
i kommunene.
Hva gjelder samhandlingen med Statens vegvesen sier et innspill at de av
integritetsmessige årsaker ikke bør foreta noe form for arbeid etter matrikkelloven. Ellers
er tilbakemeldingen at avtalen med kommunene Vegvesenet har om oppmålingsforretning
fungerer godt. Men, at kommunene mangler kapasitet til å føre resultatet i matrikkelen og
nedprioriterer dette med den konsekvens at matrikkelen mister troverdighet. Og også at
Vegvesenet må ha eget register for å ha oversikt over faktiske eiendomsforhold.
Det gis følgende innspill:
-

Fungerer den kommunale monopolsituasjonen bedre/annerledes enn før (har
kommunene tilstrekkelig kapasitet, er gebyrene mer like fra kommune til kommune)?
o Ikke merket noen vesentlig forskjell, fungerer jevnt over ok. I enkelte
kommuner oppleves manglende kompetanse, noe som gjør det vanskelig å få
oppfylt matrikkelens intensjon og medfører unødige tvister.
o Den kommunale monopolsituasjonen fungerer helt uakseptabelt. Gebyrer
mange kommuner krever inn står ikke i forhold til arbeidet som utføres.
Primært bør matrikkelføringen overføres fra kommunene til egen enhet ved
Kartverket.
o Vår generelle oppfatning blant våre oppdragsgivere og egen erfaring er at ting
tar lengre tid og koster mer. Det oppleves også store sprik i gebyrene fra
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kommune til kommune. Vi mener bestemt at oppheving av det kommunale
monopolet vil føre til raskere og billigere gjennomføring.
Mange kommuner har svært få oppmålingsforretninger i året og har derfor ikke
erfaring nok til å arbeide effektivt. For slike kommuner vil private landmålere
bety en betydelig styrking av kompetanse og kapasitet ute i distriktene.
Ut fra våre undersøkelser på om det er ensartet praktisering av loven, om
praktisering er i henhold til rettspraksis og lovens intensjon ser vi at det er
store variasjoner. Det kan føre til varierende kvalitet på de data som skal inn i
matrikkelen og nytten av matrikkelen i viktige samfunnsoppgaver blir
begrenset.
Når kommunene i varierende grad oppdaterer informasjonen i matrikkelen, så
er ikke matrikkelen ensartet og pålitelig. Det må stilles krav til at kommunene
oppdaterer registrene slik at en kan stole på innholdet i matrikkelen.
En fjerning av monopolet vil skape en vekst i den private geomatikkbransje,
kompetanseheving og større anerkjennelse for faget samt økt interesse for og
rekruttering til bransjen.
Det er liten endring i forhold til kommunenes kapasitet til å gjennomføre saker
i forhold til situasjonen før lovutvalgets forslag. Det oppleves fortsatt å være
lang ventetid hos flere kommuner for å få gjennomført oppmålingsforretning
og ytterligere ventetid før resultatet er tinglyst og det foreligger matrikkelbrev.
Vi oppfatter på denne bakgrunn at monopolsituasjonen er et betydelig problem.
I enkelte tilfeller fører forsinkelsene til at utbyggingsprosjekter må utsettes.
Kommunenes monopol gjør at partene står uten mulighet til å påvirke
fremdriften og den manglende allokering av ressurser til å løse oppgaven
tilfredsstillende har ingen konsekvens for kommunene.
Kommunene har varierende kapasitet når det gjelder matrikkelføring.
Gebyrene er svært varierende, og erfaringsmessig er det nesten umulig å få
fremlagt selvkostkalkylene.

Er det innenfor dagens lov ønske om / behov for å gjennom lov og forskrift å stille
konkrete kompetansekrav til landmåler?
o Det ansees generelt å foreligge behov for økt kompetanse.
o I det opprinnelige forslaget skulle landmåler i kraft av sin kompetanse bistå
grunneiere i diverse spørsmål. Slik bistand forsvant ved det kommunale
monopolet og ved at det ikke ble stilt kompetansekrav til utøverne.
o Ved å oppheve kommunens monopol og innføre ansvarsrett på
delingssøknader vil man som konsekvens av det måtte innføre en
godkjenningsordning.
o Det bør være kompetansekrav.
o Autorisasjon av landmåler synes unødvendig med tanke på hvor godt
kvaliteten er sikret gjennom lovverket om oppmålingsforretningens innhold og
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krav for å matrikkelføre denne. Det kan godt stilles kompetansekrav i
matrikkelforskriften slik det var i delingsloven.
Fungerer forholdet mellom kommunene som lokal matrikkelmyndighet og
jordskifterettene i saker som gjelder eiendomsregistrering?
o Arbeidet med matrikkelføring av jordskiftesaker bør innarbeides i kostnadene
for jordskifterettene. Matrikkelføringen bør utføres av jordskifterettene selv,
eller ved en egen matrikkelføringsenhet i Kartverket.
o Enkelte store samferdsels-jordskiftesaker bruker enkelte kommuner veldig lang
tid på å føre. En sentral føringsenhet hadde vært det beste for slike saker.
Fungerer forholdet mellom kommunen som lokal matrikkelmyndighet og Statens
vegvesen i saker som gjelder eiendomsregistrering og hvor Vegvesenet utfører deler
av det matrikulære arbeidet etter avtale med kommunene?
o Statens vegvesen bør av integritetsmessige årsaker verken forestå grunnlaget
for matrikkelføring eller matrikkelføre data om egne erverv.
o Vegvesenet har avtale med 87% av landets kommuner om
oppmålingsforretning, og dette fungerer bra. Det er imidlertid knyttet et
generelt problem til at kommunene har varierende kapasitet når det gjelder
matrikkelføring og at vegsaker ofte nedprioriteres. Manglende matrikkelføring
fører igjen til at matrikkelen ikke ajourholdes og dermed mister sin
troverdighet. Vegvesenet må derfor i tillegg til matrikkelen opprettholde et
eget ”eiendomsarkiv”. Vegvesenet etterlyser en mer sentral styring på hva som
skal skje når kommunene ikke overholder fristen for matrikkelføring.

5.8

Tema 1, mandatets pkt 7

Det skal foretas en fullstendig gjennomgang av lovens bestemmelser, der en også vil legge vekt på å gjøre loven og
forskriftene språklig og systematisk bedre og lettere tilgjengelig.

Kommunene
Hovedsakelig er tilbakemeldingen at lov og forskrift er språklig og systematisk
tilfredsstillende. Noen konkrete begreper trekkes frem som vanskelige, og at tidligere
begreper om det samme var enklere å forstå. Det trekkes også frem at regelverket er
omfattende, kanskje for omfattende, og vanskelig tilgjengelig for mange parter.
Det gis følgende innspill:
-

Vanskelig språk å forstå for partene, savner f.eks. begrepet ”kartforretning” fra
delingsloven som mange har et forhold til.
Liker mange av de nye begrepene, men lurer på hvorfor alle lover om eiendom må
være på nynorsk.
Språk i lov og forskrift er bra, liker de nye begrepene. Savner at forskriftshjemlene på
Lovdata viser hvilke forskrifter som er kommet.
Fungerer bra, savner strukturen fra ”Blå-boka”
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Hvorfor ble kartforretning byttet ut med oppmålingsforretning, vanskeligere begrep å
forklare.
Noe språklig forvirring, slik som ”relevant matrikkelbrev” i loven og ”relevant
informasjon” i forskriften.
Vanskelig å ha full oversikt over rettskildene, noen begreper er tungvinte.
Denne loven skiller seg ikke fra andre lover, men noen begreper er blitt vanskeligere.
Utfordring at en ikke har gjennomgående begrepsbruk mellom lover som ”henger
sammen”, slik som bruksenhet. Spørsmål; er regelverket for omfattende for folk som
er innom fagområdet et par ganger i livet?
Noen begreper er dårlige, slik som ”matrikulering av umatrikulert grunn”,
”anleggseiendom”, ”matrikulering uten fullført oppmålingsforretning”
Partene har liten kunnskap om og forståelse av eiendomslovverket. Kan en få ut
informasjon om dette?
Vanskelig å finne koblingen mellom lov og forskrift, selv om en bruker ”speilet”
aktivt.
Lov og forskrift er språklig og systematisk tilfredsstillende, men savner
veiledningsmateriell.
Lov og forskrift er språklig og systematisk tilfredsstillende.

Særmøtene
Hovedsakelig er tilbakemeldingen at loven er grei nok språklig og systematisk, men at den
er for omfattende og vanskelig tilgjengelig for ”den jevne eier / nabo”. Det trekkes frem at
regler som gjelder eiendomsdanning burde samles i én lov og at det må til harmonisering
av begrepsbruk mellom det som i dag er forskjellige lover. ”Feste” trekkes frem som et
vanskelig begrep p.g.a. misforståelse med annen lov.
Det gis følgende innspill:
-

Loven er grei nok å lese, men det er ”for mye av den” og det er vanskelig å sette seg
inn og stedvis uklart.
Matrikkelloven har terminologi som delvis er annerledes enn hva som opereres med i
annet lovverk, f.eks. matrikkelenhet vs. forståelsen av ”tomt” i PBL.
Loven mangler virkemidler og begreper for å håndtere utvikling som berører flere
matrikkelenheter.
Alt som gjelder det å danne eiendom burde samles i samme lov.
I forhold til den jevne grunneier/nabo er dette stoffet tungt tilgjengelig, men det er en
vanskelig balansegang ift. korrekt og godt lovspråk.
Det bør satses på god informasjon for å nå frem til aktuelle målgrupper. F.eks.
motivere grunneiere til å kvalitetssikre egen eiendomsinformasjon.
Bør se på harmonisering av begrepsbruk med tilgrensende lover, f.eks. ”feste”.
Jordsameie må defineres.
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Skriftlige høringsinnspill
Hovedsakelig i forhold til målet det evalueres mot er tilbakemeldingen at loven
systematisk og språklig er ”grei nok”. Konkret trekkes begrepet ”festegrunn” frem som
noe som må endres rent begrepsmessig.
Men, det trekkes frem at loven ikke kan sees isolert sett, og at det er behov for å gå
gjennom helheten i det lovverket som matrikkelloven er en del av.
Det gis følgende innspill:
-

-

-

Greit nok.
Etter vårt syn er problemstillingene rundt matrikkelloven omfattende og griper inn i
omkringliggende lovverk og de samfunnsoppgaver som det tilgrensende lovverket
regulerer. Samspillet mellom matrikkelloven, PBL og øvrig tilgrensende lovverk er
etter vårt syn ikke klart og tolkninger som blir gjort kan være uklar og kan være
konfliktskapende.
Dagens lovgivning er ikke et velegnet bidrag til effektive byggeprosesser, til å styrke
samhandlingen mellom berørte og kommunene, til å sikre realkreditten eller til å
skaffe samfunnet et konsistent eiendomsregister. Det bør av den grunn skje vesentlige
endringer, og da på alle lover som gjelder på området, særlig PBL, matrikkelloven og
eierseksjonsloven.
Begrepet ”festegrunn” skaper forvirring i forhold til begrepet ”feste” etter
tomtefesteloven.
Språklig og systematisk oppfattes den som bra, men i blant kan det være uklart hva
som er tanken bak en bestemmelse. God tilgang til departementetes samledokument er
et viktig bidrag.

5.9

Tema 2

Har vi oppnådd ensartet og pålitelig register slik vi organiserer arbeidet, bl.a. i lys av at
matrikkelens rolle er betydelig endret de siste årene og bl.a. er blitt en nasjonal
felleskomponent. Og i lys av at vi av erfaring med ”gammel informasjon” vet det er viktig
at ny informasjon føres med tilstrekkelig kvalitet, komplethet og i henhold til frist?
Kommunene
Hovedsakelig er tilbakemeldingen at vi oppnår kvalitet på informasjonen som blir til og
føres etter innføringen av matrikkelloven. Det luftes likevel noe usikkerhet rundt dette ved
at det pekes på at det i dag er for mange forskjellige inne og fører i matrikkelen, og
dermed blir en del forskjellig føring selv om det er mange sperrer i systemet. I forhold til
små kommuner er noen inne på at det der bør kunne pålegges interkommunalt samarbeid.
I forhold til føring av jordskiftesaker og saker knyttet til veggrunn er noen inne på
spørsmålet om å løse føringen annerledes enn i dag.
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Mange trekker frem behovet for å få hevet kvaliteten på eldre informasjon, og at en her
må vurdere et stort prosjekt, og flere peker på behovet for å innføre lovens §7. Ellers tas
det opp spørsmål om å lempe på krav til grensemerking vinterstid og diverse knyttet til
bygningsinformasjon – både om dette bør ut i et eget register, og om lavere terskel for å
bli godkjent for å føre bygg. Samtidig pekes det på at det er lov å føre mye feil i
bygningsdelen og at en må hindre det.
Det gis følgende innspill:
-

-

-

-

-

Ny informasjon blir registrert med god kvalitet, slik det også ble under delingsloven.
Det er blitt bedre kvalitet på dokumentasjonen for det som føres, men det er for mange
som er inne og fører og som dermed gir forskjellig resultat.
Det fungerer bra, men kan godt være det hadde blitt bedre med ”sentral føring” slik at
ikke så mange fører saker det som gjøres i dag. Veldig mange forskjellige som er inne
og fører i dag og dermed blir det en del forskjell selv om systemet har en del sperrer.
Mener det er riktig organisering av arbeidet i dag og at det ikke er noe å vinne på tid
og kvalitet på å organisere arbeidet annerledes. Men, noen type saker henger etter så
da må det kjøres prosjekter på det.
Kvaliteten på det som føres blir bra med dagens organisering. Mener jordskifteretten
burde føre selv, men ikke Vegvesenet.
Mener det er atskillig bedre kvalitet nå enn med GAB og DEK.
Matrikkelen bør føres i kommunene som har oversikt over sakene. Hadde god føring
også tidligere.
Mener det var god kvalitet på arbeidet også tidligere. Men fordi det er så stor fokus på
kvalitet i matrikkelen så får en nå ytterligere kvalitetsheving av den grunn.
Stiller spørsmål ved om jordskifterettene og Vegvesenet burde føre selv.
Trenger å få innført matrikkelloven §7 for å heve kvaliteten på informasjon om eldre
matrikkelenheter med lav grensekvalitet.
Ønsker at matrikkelen har en status for informasjon blitt til før 2010. Alt som er ført
etter innføringen av matrikkelloven burde fremheves som bra og pålitelig, alt det andre
ikke. Gjelder både bygg, adresse og eiendom.
Trenger en forenklet og billig prosess for at Vegvesenet skal få ført alle sine grenser.
Viktig at en ikke legger opp et løp der en ”umyndiggjør” eierne.
Det forplikter å eie eiendom, partene må ha et ansvar for å rydde opp i sine forhold.
Viktig at vi som arbeider med matrikkel har kunnskap om kvaliteten og informerer
konsulenter og andre brukere av informasjonen om dette.
Mener troverdighet m.m. er økt etter 2010 med den føringen og de kravene vi har nå.
Men, det burde være et tydeligere skille mellom informasjon eldre enn 2010 og den
som er blitt til med matrikkelloven.
Bør ”bygningsdelen” tas ut av matrikkelen og heller være et eget register?
Mye dårlig kvalitet fra tidligere. Skal en heve denne kvaliteten har ikke kommunene
kapasitet til å gjøre dette, bare til å ta unna løpende saker, slik at dette må løses som et
”sentralt prosjekt”.
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Det må settes av ressurser til å heve kvaliteten på informasjonen i matrikkelen eldre
enn 1980, da denne informasjonen tas i bruk av flere og flere yrkesgrupper som
”riktig”. Vil kreve at en setter i gang et stort prosjekt.
Ønsker en deling i rollen for føring, slik at de som fører bygg har mindre krav enn de
som fører resten.
Ønsker en deling i rollen for føring, slik at de som fører bygg har mindre krav enn de
som fører resten. Oppsplitting av en bygning i forskjellige næringsgrupper er svært
vanskelig.
Særlig på bygningsdelen av matrikkelen er det lov å føre mye galt, det burde være
sperrer i systemet for å hindre dette.
Kartverket bør ta initiativ til at alle eiendommer med grunnboksblad legges inn i
matrikkelkartet.
Ønsker en klarlegging av måling av eiendommer som får grenser utover i sjø/vassdrag.
Vi vet det er mange små kommuner som bevisst ikke fører saker fra f.eks.
jordskifterettene. Det av Kartverket bør kunne pålegges interkommunalt samarbeid og
at det er mer rett at matrikkelen føres i slik samarbeid enn i Kartverket.
Mye bra, men kravene til grensemerking vinterstid er for strenge.
Bør vurdere iverksetting av matrikkelloven §7 da den vil bidra til kvalitetsheving av
eldre matrikkelenheter.
Grenser etableres og registres nå med god kvalitet. Men, kravet til måling og merking
ved fradeling av hele, store teiger bør reduseres.
Ellers: Flere er på forskjellig vis inne på uheldige sider ved at det er mye dårlig
informasjon fra tidligere, bl.a. fordi mange legger informasjonen til grunn for
forskjellige formål uten å ha noen kunnskap om manglende kvalitet.

Særmøtene
Det pekes på behov for å se på det matrikulære arbeidet på nytt, i lys av den
samfunnsutviklingen som har vært siden lovutvalget fikk sitt mandat, og som bl.a. har gitt
matrikkelen en endret rolle. Videre pekes det på behov for tetter samspill både teknisk og
faglig mellom matrikkel og grunnbok. Det oppleves en usikkerhet rundt hva som føres av
jordskiftesaker og hvordan dette føres. Og viktigheten av et kvalitetsløft for eksisterende
informasjon gjennom et prosjekt i regi av Kartverket.
Det gis følgende innspill:
-

Ikke bare matrikkelens rolle som er endret, men hele samfunnet siden
lovutvalget fikk sitt mandat. Den gangen var det mye fokus på eiendommer i
rurale strøk, og ikke i urbane strøk der det meste av eiendomsdanningen skjer i
dag og som byr på langt mer kompliserte matrikulære prosesser enn det som er
drøftet i forarbeidene til matrikkelloven. Mener derfor en bør se på
organiseringen av både føringsarbeidet og oppmålingsarbeidet annerledes.
Dette er oppgaver som krever god kompetanse for å bli utført riktig, og
personer som har flere forskjellige arbeidsoppgaver har ikke mulighet til å lære
seg og holde seg oppdatert på så kompliserte prosesser og regler som
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eiendomsdanning medfører. Bør derfor vurdere både en konsulentbransje
(privat eller offentlig) som det er klare kompetansekrav til. Og også en
regionalisert eller sentralisert føring av resultatet.
Et ensartet og pålitelig register for eiendomsinformasjon er en forutsetning for
et velfungerende eiendomsmarked og for samfunnsoppgaver som beskatning,
tilskudd, arealplanlegging, bygningskontroll m.m. Vi er ikke i mål i forhold til
et slik register. Verktøykassa er ikke tilpasset behovet for feilretting som
foreligger.
Må fokusere på fullstendighet framfor at alle detaljer skal være på plass! D.v.s.
viktigere å fokusere på å få inn informasjon enn at det kreves ekstrem
nøyaktighet før matrikkelføring.
Samspillet mellom matrikkel og grunnbok er viktig. Både det tekniske
samspillet og det faglige samspillet. Det er historiske årsaker til ulike miljøer
og registre. Nå i dag burde dynamikken og grenseflaten mellom disse to vært
bedre.
I forhold til føring av nye jordskiftesaker så er det usikkert om kommunene
fører, og hva de fører. For rettssikkerheten til fremtidige eiere så er dette en
usikkerhet. Kan være ting blir tinglyst riktig, men feil registrert / ikke registrert
i matrikkelen. Kan bli en ”suppe” i fremtiden for partene å finne ut av.
Seeiendom.no er et bra tiltak ved at folk får se hva som er registrert og dermed
også tar initiativ til å rydde opp.
Alle er tjent med kvalitetsheving av eksisterende informasjon i matrikkelen,
også at det som ble noe feilaktig ”kvalitetshevet” i forbindelse med
konvertering fra GAB og DEK blir rettet.
Informasjon eldre enn matrikkelloven som ble konvertert bør kvalitetsheves
gjennom et større prosjekt i regi av Kartverket.
Domstolsadministrasjonen vil sannsynligvis bidra inn i et kvalitetsarbeid og
bl.a. gjøre tilgjengelig dokumentasjon fra arkiverte jordskiftesaker.

Skriftlige høringsinnspill
Innspillene nedenfor inneholder til dels forskjellig vinkling. Men, det trekkes frem ønske
om å parallellstille eiendomsdannelse med de øvrige tiltakskategoriene i PBL. Det tas til
orde for å oppheve det kommunale monopolet for oppmålingsforretning og det fremheves
behov for bedre samspill mellom matrikkelføring og tinglysing hva angår håndteringen av
regelverkene. Det pekes også på utfordringene med feil og mangler på eldre informasjon,
og det trekkes også frem at kommunene i varierende grad oppdaterer informasjon i
matrikkelen, både som generell betraktning men også i forhold til veggrunn konkret.
Det gis følgende innspill:
-

Fortsatt vanskelig å bygge på halvgode/dårlige gamle registreringer med ”gode” nye.
Matrikkelen har overtatt for føring i GAB og DEK, men vi mangler fortsatt tilgang til
rettigheter knyttet til eiendom.
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Matrikkelen har ført til økt ressursbruk i forhold til delingsloven, uten at noe er
vunnet.
Mange utbyggere og entreprenører måler f.eks. ikke opp tilleggsdeler, til tross for at
dette er den beste løsningen, fordi kommuner prissetter oppmålingen slik at dette ikke
anses som regningssvarende. Må derfor inn maksbeløp som kommunen kan ta for
oppmåling.
Det er uheldig at varig bruksrett ofte kreves matrikulert, da dette utløser
dokumentavgift.
Kommunene oppdaterer i varierende grad informasjonen i matrikkelen, og da blir den
ikke ensartet og pålitelig.
Informasjonen som finnes er blitt mer tilgjengelig bl.a. med kartprogrammet, noe som
er positivt. Det er et stort minus at eiendommene ikke vises i 3D.
Kommunenes monopol på oppmåling etter matrikkelloven må fjernes. Først og fremst
på grunn av den forsinkelse det ofte gir i byggesakene og de høye gebyrene som
tilhører. Dernest vil en oppleve kvalitetsheving av arbeidet siden det vil generere en
godkjenningsordning for utførende.
Mener et viktig hovedgrep vil være å parallellstille eiendomsdannelse med de øvrige
tiltakskategoriene i PBL – ser ingen grunn til at dagens særstilling i §20-1 bokstav m
skal videreføres. Dette fordi det som er et prosjekt for oss, kan inneholde mange
oppgaver, en av dem kan være å skape nye tomter. Konkret opplever vi det som
underlig at man ikke kan få tildelt matrikkelnummer parallelt med behandling og
godkjenning av byggesak. Dette gjør det umulig å ha et helhetssyn på saken. Vi
opplever at den gode dialogen begrenses, at oppgaven som fagkyndige ikke blir
respektert og saksbehandlingstiden blir unødig lang og usikker. Ved å ta bort
særreglene knyttet til eiendom, vil det logisk funderte systemet i PBL enkelt kunne tre
i kraft.
Lovrevisjonen har ført til positive forbedringer av matrikkelen på flere punkter.
Imidlertid har revisjonen også skapt nye utfordringer, f.eks. oppleves det slik at
arbeidsdelingen mellom kommunen og Kartverket kan lede til unødige forsinkelser.
Hertil bemerkes at det generelt er en oppfatning at samspillet mellom kommunen og
Kartverket ikke alltid fungerer tilfredsstillende. Og at dette i stor grad skyldes at
kommunene ikke har god nok kjennskap til hvordan Kartverket praktisk håndterer
tinglysing. Dessuten kan Kartverket oppleves å være formalistiske og lite praktiske i
forhold til hvordan kommunen som matrikkelfører i praksis løser den enkelte sak.
Mye bra er oppnådd ved at matrikkelreformen med tanke på at det er etablert et felles
eiendomsregister og matrikkelkart for hele landet. Men det gjenstår en del utfordringer
for at matrikkelen skal fremstå som komplett og pålitelighet. Noen utfordringer er:
o Manglende føring av eldre vegsaker, enkelte steder er grunnriss vist som
fiktive grenser.
o En del vegsaker blir liggende pga for strenge standardkrav og uklarheter på
hvordan de skal løses.
o Eiendommer med ”uklare grenser” blir ikke lagt inn i matrikkelen.
o Manglende matrikkelføring får tilsynelatende ingen konsekvens for lokal
matrikkelmyndighet, foruten at matrikkelkartet blir misvisende.
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o

Kapasitetsproblemer i kommunene for å rydde i matrikkelen.

5.10 Tema 3
Jf veilederen for lovevaluering kap 2.3 vil et eller flere sentrale spørsmål være knyttet til
erfaringene fra ”regelverksanvenderne” og andre. Vi har derfor følgende fire spørsmål til
Tema 3:
1) Ivaretas normer og rettigheter gjennom loven og forskriften? Hvilken ivaretas evt ikke?
2) Finnes det i loven og forskriften uklare juridiske tolkninger? Hvilken er i så fall disse?
3) Finnes det rettstomme rom i loven og forskriften? Hva savnes det i så fall bestemmelser
om?
4) Finnes det i loven og forskriften overflødige bestemmelser (herunder matrikkelenhetstyper
og sakstyper)? Hvilken er i så fall disse?
Kommunene
Nedenfor er uttømmende opplisting av innspill gitt fra kommunene.
Til punkt 1:
-

Skrankene for grensejustering
1. Må være mulig å grensejustere større arealer enn i dag i områder med liten verdi
(differensiere mer mellom områder arealer med stor og liten verdi).
2. I forhold til grensejustering er det vanskelig å få verdianslag av partene for hva
grensejusteringen vil bety. Mener det er uklart regelverk hvis 1G er en type
”skranke” som kommunene ikke har stoppet saker etter. Er dette da en
hensiktsmessig bestemmelse?
3. I forhold til grensejustering trenger en klarlagt ”hvilke annet lovverk” som kan
sperre for dette.

-

Grensemerker
1. Ikke krav til grensemerking i utbyggingsområder før det evt er gjennomført
utbygging av feltet, og krav om at utbygger rekvirerer dette når feltet er ferdig
utbygd.
2. Ikke grensemerker mot offentlig vegareal.
3. Ikke krav til grensemerking ”langt fra folk”

-

Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (”MUF”)
1. Kortere frist for gjennomføring av ”MUF”
2. Regler for ”MUF” som svarer til fremdriften i en utbyggingssak.
3. Ønsker klargjøring av reglene for reduksjon av gebyr i saker med MUF der
området ikke er kommet så langt i opparbeidingen at det er hensiktsmessig å
fullføre forretningen når fristen går ut. Hvordan håndtere saker der det tar f.eks. 4
år før området er klart for merking.
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-

Landmåler
1. Burde det være innført en meglingsplikt for landmåler jf. at dette har blitt et mye
mer aktualisert tema. Det foregår i praksis mye megling og kanskje det burde være
en regel om at har du som landmåler meglet, så må du be partene vurdere
habiliteten din for resten av saken.
2. I forhold til mindre kommuner så er det også et spørsmål om hvordan en ivaretar
landmålers ”nøytralitet” når en part er en nær slektning.
3. Eksempler på at landmåler stiller som kommunens representant og landmåler i
samme sak.

-

Bygning
1. Bygningsregistrering ivaretas ikke, der kan en registrere hva en vil uten at verken
lov, forskrift eller system stopper noe.

-

Behandling av matrikkelinformasjon:
1. Når det gjelder utlevering av opplysninger så er det satt i gang et ganske rigid
system for å ivareta oversikter over hvem som har fått opplysinger. Hvordan
etterprøves at dette systemet følges / overholdes?

Til punkt 2:
-

Anleggseiendom
1. Anleggseiendom og ML §11 pkt a om ”innover / utover” er uklart å forstå.
2. Tydeligere krav om matrikulering av anlegg i sjø, som folk i neste omgang skal ha
bruksretter på selv om anlegget ikke er del av innenforliggende eiendom.
3. I forhold til anleggseiendom bør det presiseres hva som menes med annen
eiendom i ”innunder / over annen eiendom”. Er dette bare om den går inn under
minst en annen eiendom enn den som den fradeles fra, eller holder det med at den
går innunder den eiendommen som den fradeles fra.

-

Arealoverføring
1. Ta vekk ”samla” i forhold til arealoverføring.
2. I forhold til arealoverføring er det vanskelig at kommunene blir del av arbeidet
med dokumentavgift. Kan kommunens rolle her endres på noe vis.
3. Kommunens erstatningsansvar er uklar ved arealoverføring og dokumentavgift.
Særlig problematisk ved bebygde arealer.

-

Eksisterende grense
1. Få frem i regelverket hva som skal legges til grunn for å avgjøre hvor eksisterende
grense går.

-

Oppmålingsforretning
1. Det er uklart når tidsfrister begynner løpe i saker med oppmåling av ubebygd
tilleggsdel. Og hvordan skal en håndtere saksflyten mellom
seksjoneringsbehandling og oppmåling.
2. Matrikkelloven har som formål å sikre klare eiendoms og rettighetsforhold. Kan en
ha oppmålingsforretning for rettighet, og hva gjør en så med resultatet?
3. Mangler veiledning / klargjøring av hva som er kravene til protokoll.
4. Etterspørres om matrikkelloven §7 trer i kraft.
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5. I forhold til muligheten til landmåler sin mulighet for å kunne samtykke i mindre
avvik fra deletillatelsen så er for lite krav til tillatelsen etter PBL. Det blir uklart
hvor mye landmåler derfor kan samtykke i avvik.
6. Matrikkellovens §33 burde første og tredje ledd bytte plass slik at det bedre
kommer frem at partene sine påstander må forholde seg til den kommunale
tillatelsen.
-

Klage:
1. Hva gjør du med saker som er påklaget? Har klage virkning så du skal stoppe
saken? Hva gjør du om du fortsetter og klagen når frem slik at saken må
reverseres.

-

Samlet fast eiendom:
- Hva brukes samlet fast eiendom til, kan dette avvikles.

-

Rettigheter:
- Kan en få inn at sletting av rettigheter kan ”styres av kommunen”?

-

Jordsameie:
- Noe av det som er avklart med prinsipputtalelser, slik som forbud mot fradeling fra
uregistrert jordsameie, burde være klargjort i lovverket.

Til pkt 3:
-

Varsling
1. Hva er kravene til varsling når det f.eks. er døde hjemmelshavere og det ikke er
registrert informasjon om kontaktperson / arvingene.
2. Klare regler for hvem som skal varsles, eller om en kan unnlate å varsle, for
eiendommer eid av foretak som er oppløst / ikke eksisterer lengre. Det er også
ønske om en mulighet for dette i forhold til døde hjemmelshaverer – kobling mot
”skifteattest”.

-

Behandling av matrikkelinformasjon
1. Utlevering av informasjon gjennom Byggsøk – er det lov eller ikke.

-

Servitutter
1. I forhold til en del opprydding av gamle heftelser så er det et ”lovtomt rom” ved at
ingen offentlig tar et ansvar og setter i gang en rydding – f.eks. gamle boretter og
forkjøpsretter.

-

Uklare eiendomsforhold
1. Det burde være verktøy for kommunen til å rydde opp i div uklare
eiendomsforhold. Både i forhold til der de som eier oppløses (selskap, forening) og
der det blir slik at ”en eiendom” bestående av mange matrikkelenheter kan ”tvangs
slås sammen”. Også ønskelig å se på løsningen Sverige har med at det er krav til at
boet foretar hjemmelsovergang når en eier er død.
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-

Arealoverføring
- Arealoverføringsbestemmelsen om ”tilgrensende areal” burde ha samme mulighet som
sammenslåing, at det f.eks. kan gjøres selv om det mellom arealet og eiendommen det
skal tilhøre ligger på hver sin side av offentlig veg (garasjetomt på ene siden, huset på
andre siden).

-

Vedtaksdato
- Ønsker at matrikkelen inneholder ”vedtaksdato”.

-

Grenser i sjø
1. Koblingen mot vassdragsloven og grenser i sjø må klargjøres.

-

Adresse;
1. Ønsker at det blir synlig hva som er en områdeadresse og hva som er en
vegadresse, slik at det blir tydligere for brukere at det ikke er veg som adressen er
knyttet til.

-

Grensejustering:
1. Burde være en mulighet for grensejustering mellom seksjonert eiendom og
naboeiendom uten at dette krever reseksjonering.

-

Oppmålingskrav
1. Krav om oppmåling av hele teiger burde reduseres fra 100 daa til 25 daa?
2. Ønsker seg en ”standard for merking av et punkt”, slik at det er samsvar mellom
krav til nøyaktig måling og også merking.

Særmøtene
Nedenfor er uttømmende opplisting av innspill gitt på særmøtene.
Til pkt 1:
-

Kompetanse
1. Forholdet mellom det privatrettslige og offentligrettslige som krever kunnskap
både om hva som ligger i den offentligrettslige rollen, men også kompetansekrav
for å gi god nok veiledning for partene i forbindelse med den konkrete saken.
Dette bør løses bedre og være tydeligere.

-

Generelt om lovens rom for skjønn
1. I forhold til flere temaer, f.eks. der kommunene kan avgjøre om en grenseavtale er
nøyaktig nok eller ikke, så er det for stort rom for skjønn for kommunene slik at
det blir ”ulikhet for loven”.

Til pkt 2:
-

Retting
1. Jf klagemulighet for partene hva gjelder retting – her må reglene presiseres i
forhold til hva de kan klage på (skillet mellom det offentligrettslige og
privatrettslige).
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-

Kvalitetsheving
1. Regelverket bør i større grad avspeile det overordnede ønsket om fullstendighet i
matrikkelen.
2. Dvs. tilrettelegge bedre for matrikulering av eksisterende umatrikulert
(grunneiendom og) festegrunn.
3. Tilvarende ift. hva som tillates matrikkelført: Fokus på hva som kvalifiserer til
å være festegrunn (varighet og eksklusivitet) og grenseflaten mot servitutter.
4. «Bransjehensyn» bør revurderes, til fordel for fullstendighet i matrikkelen:
Eks. basestasjon-unntaket, ML §12, jf. MF § 30

Til pkt 3:
-

Forholdet til jordskifte
1. DA er opptatt av å holde klart definerte roller. Men, det er kanskje et rettstomt rom
at JSR ikke kan pålegge kommunene å rette åpenbar feilføring av jordskiftesaker.
Bør JSR kunne ”kreve” retting av åpenbart feilførte saker?
2. Må bli klarere når kommunen kan nekte å føre en jordskifte sak eller ikke.

-

Kvalitet på informasjonen
1. Loven skulle fokusert mer på ikke bare å få inn ny informasjon, men også få hevet
kvaliteten på det som er dårlig og komplettert det som mangler.
2. Skulle også vært krav om sentral eller regional føring av en sterk (statlig) etat som
i mye større grad kan ta en ensartet og god styring av fagområdet. Og dermed bl.a.
redusere nevnte fragmentering ved at de i større grad kan gå inn i tilgrensende
lovområder.

-

”Samlet fast eiendom”
1. Svenskene har èn lov om fellesanlegg (lag om gemensamme tiltak) det mangler
Norge. Vi burde få til en oversikt som viser ledninger over, på og i grunnen m.m.
(både private og offentlige fellesanlegg) som går gjennom et område på en slik
måte at det er enkelt å få oversikt over dette for utbyggere. Det å få en slik oversikt
som viser både hvem som har rettighetene og pliktene knyttet til dette vil være
viktig. Her er det for øvrig mange problemstillinger. En privatvei men som eies av
kommunen får en ikke erstattet mot naturskader.

-

Retting
1. I forhold til retting bør en se på ”terskel” for hva som utløser forskjellige
sakskrav, jf. uttalelser over.
2. Kan en også se på et skille for endring og tilføyelse av informasjon blitt til hhv før
1980, mellom 1980 og 2010 og etter 2010?
3. Regelverket bør oppfordre til analyse av historikk, som gamle skylddelinger m.v.
Eks. før sammenslåing av matrikkelenheter.
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-

Oppmålingsforretning
1. Ved fradeling/sammenslåing bør kommunen få utvidet myndighet til å ta stilling til
heftelsessituasjonen, og herunder kunne beslutte ift. om stedbundne servitutter er
en relevant skranke for sammenslåing eller skal overføres til fradelt parsell. NB!
forutsetter tilstrekkelig og riktig kompetanse i kommunen.

Til pkt 4:
-

Grenser
1. Er ML §19 andre ledd overflødig? Skal slike avtaler kunne tinglyses?
2. Må sikre at det tilflyter matrikkelen informasjon om dommer fra tingrettene / LR /
HR som har innvirkning på grenser eller annet som gjelder informasjon i
matrikkelen.

-

Generell betraktning
1. Bærer preg av å være en del ”belte og buksesele” så det er mye regler, kan kanskje
være et forsøk på kompensere i forhold til at det ikke er kompetansekrav.

Skriftlige høringsinnspill
Nedenfor er uttømmende opplisting av innspill gitt skriftlig, så langt disse har latt seg plassere
inn i evalueringsoppbyggingen.
Til pkt 1:
-

Informasjon i matrikkelen
1. Få bedre frem informasjon om hvilke eiendomsgrenser som er usikre.

-

Rettigheter
1. Rettigheter er bedre trukket opp i bygningsloven.

-

Gebyr
1. Det bør foreslås et maksbeløp som kommunene kan ta for oppmåling, da høye
priser gjør at mange utbyggere bl.a. ikke måler opp tilleggsdeler til eierseksjoner.

-

Anleggseiendom
1. Kravet om at anleggseiendom skal matrikuleres som hel/selvstendig enhet gjør at
slike enheter ikke alltid kan matrikuleres på en måte som gir god nok informasjon
om eierforhold og grenser.

Til pkt 2:
-

Matrikuleringsplikt eller ikke
1. Det er uklarheter knyttet til når det er matrikuleringsplikt eller ikke. Bl.a. tolkes
dette kravet sannsynligvis svært ulikt hos ulike saksbehandlere i tinglysingen hos
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Kartverket, noe som skaper stor usikkerhet om når vi skal ta arbeidet med
matrikulering eller ikke. Matrikulering er en betydelig prosess for oss.
-

Avvik fra deletillatelsen
1. Hvordan håndtere at rekvirent ønsker avvik fra det arealet som deletillatelsen går
ut på?

-

Anleggseiendom
1. Det må til en mer enhetlig praksis rundt opprettelse og visning av anleggseiendom.
2. Uklart hvordan man i praksis grensejusterer mellom anleggseiendom (m3) og
grunneiendom (m2) i forhold til matrikkelloven §16.
3. Det er uklart når matrikkelloven §11 siste ledd skal komme til anvendelse.
Bestemmelsen synes å bli praktisert ulikt fra kommune til kommune. Ettersom
bestemmelsen reduserer mulighetene for å finansiere store prosjekter, er denne
uklarheten meget uheldig.
4. Problem at det er vanskelig å få gjennomført fradeling fra eksisterende festegrunn.
5. Det finnes ikke bestemmelser som dekker krav om matrikulering av
anleggseiendommer bygget etter vegplanlovgivningen.
6. Hvordan omregistrere til anleggseiendom etter at overgangsbestemmelsene er (MF
§67) er utgått?

-

Retting
1. Gamle ferdigvegskart på bakgrunn av vegskjønn fra før 1979, blir ikke tolket som
tilstrekkelig data dersom en ønsker rette opplysninger i matrikkelen.

-

Fradeling av hel teig
1. Det kommer ikke frem uten å lese seg tilbake i NOU 1999:1 at fradeling av hel
teig ikke krever oppmåling dersom kommunens vurdering er at denne er
tilfredsstillende oppmålt tidligere.

-

Eiendomsgrenser vs formålsgrenser
1. Forholdet mellom matrikkellovens bestemmelser om eiendomsgrenser og PBL
sine bestemmelser om formålsgrenser må avklares, der disse ikke følger
hverandre. Må det søkes dispensasjon, eller er det greit at en eiendom som
opprettes har flere formål?
2. Trenger bestemmelser om hvordan en forholder seg til eksisterende
reguleringsplan / formålsbestemmelse ved matrikulering av umatrikulert grunn.

-

Grensejustering
1. Matrikkelforskriften §34, 7. ledd ”…i sin helhet..” trenger en utfyllende forklaring.
2. Matrikkelforskriften §34, 6. ledd ”…samtykke ikke nødvendig…” synes uklar.
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-

Erstatning
1. Ang matrikkelloven §41 om rett til oppmålingsarbeider på privat grunn. Denne er
litt diffus. Hvordan avgjøres erstatningsspørsmålet dersom en ikke blir enig med
grunneier?

Til pkt 3:
-

Varsling:
1. Hvordan løse varsling der hjemmelshaver er død og det mangler informasjon om
kontaktperson. Eller der hvor hjemmelshaver er foretak som er opphørt og
eksistere?

Til pkt 4:
-

Punktfeste:
1. Bør utgå

-

Eierseksjon:
1. Eierseksjoner som omfatter flere grunneiendommer lar seg ikke registrere teknisk i
grunnboken. Uheldig at slik informasjon ikke kan tinglyses med god nok
informasjon (vises godt nok i matrikkelen, men ikke grunnboka).

6. Konklusjoner og evt anbefalninger
6.1

Innledning

Kap 6 følger oppbyggingen i kap 5.
I kap 6.10 fremkommer er en systematisert oversikt som viser innspill gitt til
evalueringstema 3 ”Etterkontroll /uklare juridiske tolkninger / rettstomme rom / normer og
rettigheter”. Denne oversikten viser bl.a. mulige ”kortsiktige tiltak” som er fremkommet
gjennom denne evalueringen. Men, for hvert delkapitel her under kap 6, er det konklusjon
og anbefalning. D.v.s. at det finnes anbefalning under alle delkapitlene 6.2 – 6.10.

6.2

Tema 1, mandatets pkt 1

Konklusjon
Hovedkonklusjonen er at en har oppnådd det som må ansees å ha vært målet for mandatets
pkt 1. Men jf. bl.a. særmøte om anleggseiendom, så trenger denne matrikkelenhetstypen å
bli gjennomgått i lys av erfaringene så langt.
Anbefalning
Det anbefales både for anleggseiendom og de andre matrikkelenhetstypene at det
iverksettes en lovrevisjon for både å ta en gjennomgang av de eksisterende
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matrikkelenhetstypene, jf innspillene gitt ovenfor i kap 5.2. Og for å gjøre en vurdering av
håndtering av verneområder, ”kløyvd eiendomsrett”, midlertidige enheter,
bygdeallmenninger, løsrevne realsameieandeler og om en kan tenke innhenting av
grenseinformasjonen som registreres i matrikkelen annerledes enn i dag, d.v.s. om det er
alternativer til oppmålingsforretning. Her vises også til anbefalningen nedenfor under kap.
6.5.

6.3

Tema 1, mandatets pkt 2

Konklusjon
Hovedkonklusjonen er at en ikke har oppnådd det som må ansees å ha vært målet for
mandatets pkt 2.
Anbefalning
(Jf innspill som er omtalt i kap 6.3 så er det en mulig sammenheng mellom det som fremkommer knyttet til
dette punktet og mandatets pkt 6, som behandles i kap 6.7 og 7.7 og at disse punktene må sees sammen.)

Anbefalningen blir at det gis et mandat til et lovrevisjonsarbeid som vurderer
grenseflatene mellom matrikkelloven og konkrete nevnte lover. Og hvor det også sees på
muligheten for i større grad å samle bestemmelser knyttet til eiendomsdanning til en og
samme lov, sannsynligvis matrikkelloven.
Mandatet bør også innebære å komme opp med forslag til nødvendige avklaringer der det
i dag er uklarheter mellom det privatrettslige og det offentligrettslige.
Og mandatet bør også innebære å vurdere funksjonsdelingen mellom eiendomsregistrering
og rettighetsregistrering, og herunder muligheten for ”midlertidige enheter” for å forenkle
arbeidet med eiendoms(om)danning i områder med komplisert eksisterende eier-,
eiendoms- og rettighetsstruktur.
Om departementet følger denne anbefalningen, så bør det også tas inn å vurdere om en i
lys av teknologisk utvikling m.m. kan tenke innsamling og registrering av nødvendig
informasjon til matrikkelen på andre måter enn tidligere, f.eks. at parter selv gjennom
”smarte GPS-baserte løsninger” kan ha rask, enkel og billig innsamling av nødvendige
data for både søknadsbehandling og påfølgende registrering, jf. også anbefalning i kap 6.5
nedenfor.

6.4

Tema 1, mandatets pkt 3

Drøfting
For å trekke konklusjon her, finner foretas en drøfting av innspillene fra primærkildene,
og da sett opp mot sekundærkildene rapport fra NIVI-analyse og tilsynsrapportene.
Det er en forskjell på vurderingen gitt av kommunene som primærkilder, og de andre
primærkildene. Både hva gjelder etterslep i føring og vurdering av kvalitet på det som
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føres. Vi mener det ut fra bruk av sekundærkilder finnes naturlig forklaring på denne
forskjellen.
I NIVI-analyse sin rapport nr. 6 fra 2011 kap. 4.1, som bygger på tilbakemelding fra 83%
av landets kommuner, så rapporterer 90% av kommunene at de er på etterskudd i
føringsarbeidet på ett eller flere områder. For føring av bygg har 63% av kommunene
etterslep. Videre avdekket NIVI-analyse et etterslep hos 50% av kommunene i forhold til
behandling og føring av saker om retting, hos ca 30% av kommunene i forhold til føring
av adresse og saker som gjelder veg-/jernbanegrunn og hos 20% av kommunene for føring
av grunneiendom og matrikulering av eksisterende uregistrert grunneiendom og
festegrunn.
Jf rapporten kap. 4.2 hvor kommunene kunne melde inn flere forklaringer på hvorfor de
har etterslep, så svarer 68% at kapasitetsmangel er en viktig forklaring på etterslepet. Nest
viktigste årsak var feil og mangler i eksisterende matrikkelinformasjon, noe 28% trakk
frem som årsak. Mangler ved teknisk løsning, regelverk eller for lite veiledning fra sentral
matrikkelmyndighet fremsto ikke som viktig forklaring på etterslepet, jf. rapporten.
Gjennom tilsyn hos 22 kommuner i 2012 fikk 9 kommuner avvik eller merknad i i forhold
til fristen for å føre bygg, i 2013 fikk 8 av 20 kommuner avvik eller merknad i forhold til
denne fristen.
I 2012 fikk 2 av 22 kommuner avvik på tidsfrist for oppmålingsforretning og
matrikkelføring og 1 kommune for tidsfrist for matrikkelføring av retting. I 2013 var de
samme tallene etter tilsyn i 20 kommuner hhv 1 og 0.
I 2012 fikk 4 av 22 kommuner merknad til bemanningssituasjonen, i 2013 fikk 7 av 20
kommuner merknad om det samme. Her kan det legges til at det for bemanning ikke gis
avvik, kun merknad.
(n.b. Kommunene det føres tilsyn i trekkes ut tilfeldig, men etter en inndeling i størrelse som medfører at det
trekkes ut litt flere mellomstore og store kommuner enn små kommuner. Sett i lys av det kommunerepresentanter
selv sier i kap 6.7 ovenfor at det er en erfaring at dokumentasjonen fra oppmålingsforretninger i en del små
kommuner holder dårligere nivå enn i store kommuner (selv om bildet ikke er entydig så bekrefter tilsynene så langt
at det jevnt over er flere avvik i de mindre kommunene enn i de større – men det finnes små kommuner med veldig
gode tilsynsresultater). Så kan ”tilsynstallene” antas å gi et ”litt bedre” gjennomsnittelig bilde enn virkeligheten,
fordi de minste kommunene er ”litt underrepresentert”).

Funnene gjennom tilsyn bygger derfor ganske godt oppunder funnene i NIVI-analyse sin
rapport. Og begge disse sekundærkildene gir støtte til vurderingene fra både særmøtene og
fra de skriftlige primærkildene. Men, det er også grunn til å tro at de kommunene som
stilte opp på de fire samlingene (ca 60 kommuner ble invitert, ikke alle stilte) er av de
kommunene som prioriterer arbeidet som lokal matrikkelmyndighet og som dermed har en
situasjon som omtalt i disse møtene. Mens flere av de andre primærkildene er
landsdekkende og dermed kommer borti ”alle” kommunene, og kanskje også kan ha
merket seg spesielt godt de gangene saker ikke løses tilfredsstillende.
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Hva gjelder innspillet fra skriftlig primærkilde om undersøkelse som viser store forskjeller
på forståelse av regelverket og dokumentasjonen fra landmålerne som igjen kan føre til
dårligere kvalitet på det som føres i matrikkelen, så mener vi tilsynene fra 2012 og 2013
også støtter opp under dette. I forhold til dokumentasjon fra oppmålingsforretning fikk 19
av 22 kommuner i 2012 ett eller flere avvik, og i 2013 var tallet 18 av 20 kommuner.
Tallene i NIVI-analyse sin rapport fra 2011 om etterslep i føring av informasjon i
matrikkelen bør derfor fortsatt kunne legges til grunn, jf. hva primærkildene har spilt inn.
Og at en i forhold til kvalitet på det som føres kan legge til grunn nevnte funn gjennom
tilsyn, jf også det primærkilde har spilt inn fra egen undersøkelse. Fortsatt må en også
kunne legge til grunn hovedårsakene til etterslep som ble avdekket i NIVI-analyse sin
rapport, jf funnene gjennom tilsyn og antall merknader gitt der i forhold til kapasitet.
Avslutningsvis i denne drøftingen kan for øvrig pekes på at de som fører matrikkelen selv
pekte på i NIVI-analyse sin rapport at feil og mangler i den eksisterende informasjonen er
nest største årsak til etterslep i føring av ny informasjon. I denne evalueringen sier
primærkildene, særlig de vi har hatt særmøte med, at krav om retting blir avvist av
kommunene med begrunnelse at de ikke har kapasitet. D.v.s. at det ikke er kapasitet til å
få gjennomført kvalitetsheving av matrikkelinformasjonen flere steder. Det som pekes på
av kommunene som viktigste årsak til etterslep (manglende kapasitet) blir derfor i neste
omgang årsak til at en ikke får gjort noe med det kommunene peker på som nest viktigste
årsak til etterslep (manglende kvalitet på eldre informasjon). I forhold til det å få satt
fokus på kvalitetsheving blir det da fristende å trekke frem at i NIVI-analyse sin rapport
viste at ca 85 kommuner mener Kartverket bør etablere et tilbud om føring av matrikkelen
for å avlaste kommunene, og andelen som ønsker dette er høyere hos små og mellomstore
kommuner enn hos kommuner med over 10.000 innbyggere (se hhv kap 4.3 og 3.4 i
rapporten).
Med dette som bakteppe mener vi det er grunn til trekke følgende konklusjon:
Konklusjon
Med en sentral matrikkel som oppdateres direkte gjennom føring, så har en oppnådd deler
av det som var bakgrunn for mandatets pkt 3. Dette ved at en har et system og en teknisk
løsning som nå gjør at data er tilgjengelig for bruk i samme øyeblikk som de registreres.
Men, oppgaven med rent faktisk å oppdatere registeret virker ikke å være gitt tilstrekkelig
prioritet og kapasitet. Det er også slik at gjeldende krav til dokumentasjon for føring ikke
følges opp. Det kan være at dokumentasjonskravene er for høye og at kvaliteten på det
som føres likevel blir tilfredsstillende. Hvis dokumentasjonskravene derimot har rett nivå,
så vil sannsynligvis kvaliteten på det som registreres være dårligere enn hva som legges til
grunn og forventes, så lenge dokumentasjonskravene ikke oppfylles.
Det er en side inn mot anbefalningen nedenfor at kravene til tilgang til oppdatert
informasjon må anses å ha økt siden lovutvalget fikk sitt mandat. Og også vil fortsette å
øke jo mer digitalisering med påfølgende forenkling det legges opp til for mange deler av
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samfunnet. Ikke minst som følge av matrikkelens rolle som èn av de nasjonale
felleskomponentene. Disse kan jo sies å bli ”den digitale grunnmuren” på mange måter.
Og fordi det ”heletiden” utvikles nye løsninger, f.eks. GPS-baserte, som benytter
matrikkelinformasjon. Så bør det både sees på dokumentasjonskravene m.m. til det som
skal føres inn, jf. også anbefalningen i kap 6.3 ovenfor. Men, også om i alle fall deler av
arbeidet med å føre matrikkelen kan vurderes løst annerledes fremover. F.eks. i forhold til
å sikre at det er kapasitet til å føre jordskiftesaker fortløpende, for å behandle og føre krav
om retting fortløpende og for å håndtere føring av veggrunn på en annen måte (jf
vurderingen i kap 6.9 nedenfor).
Anbefalning
Anbefalningen blir at det gis et mandat til et lovrevisjonsarbeid som vurderer
dokumentasjonskravene til informasjon som skal føres (jf. også anbefalningen i kap 6.3
ovenfor). Og videre om arbeidet med å føre matrikkelen bør løses annerledes enn i dag,
særlig i forhold til å sikre kapasitet til å føre jordskiftesaker fortløpende, for å behandle og
føre krav om retting fortløpende og for å håndtere føring av veggrunn.

6.5

Tema 1, mandatets pkt 4

Forenkling av arbeidsoperasjoner, rapporteringsrutiner, skjemaer og lovens begrepsbruk, samt redusere unødvendige
standardkrav for den praktiske gjennomføringen av sakene.

Konklusjon
I forhold til arbeidsoperasjoner så er konklusjonen at disse er gode i forhold til enkle
saker, men ikke gode nok i forhold til omfattende jordskiftesaker og større
utbyggingssaker. Fordi mye eiendomsdanning skjer i forbindelse med bl.a. større
utbyggingssaker og jordskiftesaker, så må konklusjonen være at en ikke har oppnådd
tilstrekkelig forenkling av arbeidsoperasjoner – selv om en har oppnådd det for ”enkle
saker”.
I forhold til rapporteringsrutiner trekkes behovet for at mer kan skje elektronisk frem, og
også at det tar for lang tid i dag å danne eiendom (helheten pbl, matrikkellov,
eierseksjonslov) sett i forhold til frister i annet lovverk som også gjelder for
utbyggingssaker. Det er også gitt inn flere konkrete forslag til små eller større endringer i
forhold til forskjellige sider ved rapportering. Det pekes også på fra skriftlige innspill at
Kartverket bør ha mer styring, fordi det er en opplevelse av manglende kompetanse og
kanskje også prioritering i enkelte kommuner.
Selv om en sannsynligvis kan konkludere med at vi gjennom matrikkelloven fikk forenkla
rapporteringsrutiner og i alle fall i forhold til eiendomsregistrering isolert sett. Så er det
flere som trekker frem behovet for å se på eiendomsdanningen helhetlig sett, og se om
”denne kjeden av lover og tilhørende prosesser” kan gjøres enklere og raskere.
Konklusjonen er derfor at dette bør sees på nytt i det perspektivet.
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I forhold til standardkrav spriker tilbakemeldingene hvor kommunene mener det både er
for mye, rett nivå og for lite. Fra særmøtene er vurderingen at standardkravene bør økes
fordi en opplever varierende kunnskapsnivå hos kommunene. Det er derfor å anta at en
med matrikkelloven har oppnådd omtrent rett nivå på standardkrav, selv om det jf. en del
av de konkrete innspillene kan justeres ”her og der”.
Det spriker likevel såpass, samtidig som det er en interessant ”diskusjon” under oppseiling
om en trenger å tenke måling og merking av grenser på samme måte fremover som vi har
gjort til nå siden 1980, at vi mener det likevel er aktuelt å se på det matrikulære arbeidet,
og dermed også standardkravene, på nytt.
Anbefalning
Anbefalningen blir at det gis et mandat til et lovrevisjonsarbeid som vurderer om vi har
rett nivå på standardkrav, bl.a. om det kan tenkes annerledes i forhold til merking og
måling.
Som del av vurderingsgrunnlaget anbefales at Kartverket gis i oppdrag innen utgangen av
august 2015 å komme opp med forslag til hvordan en fremover kan tenke at
grenseinformasjon som skal inn i matrikkelen kommer til. Som del av utarbeidelse av et
slik forslag skal diverse aktører inviteres til å kommentere forslagene.

6.6

Tema 1, mandatets pkt 5

Konklusjon
Med matrikkelloven har en oppnådd det som var hensikten med punkt 5 i mandatet, å få
retting av eiendomsinformasjon mer i tråd med forvaltningsretten.
Men alle tre primærkildene stiller spørsmål ved om forskjellige krav knyttet til retting og
tilføyelse av informasjon er for strenge i forhold til hvor mye feil og mangler det er i
matrikkelinformasjonen.
Det vises her også til anbefalningen i kap 6.4 og vurderingene i kap 6.9 som har en side
inn mot dette punktet i forhold til om det er behov for et nasjonalt kvalitetsprosjekt.
Anbefalning
Anbefalningen blir at det gis et mandat til et lovrevisjonsarbeid som bl.a. vurderer
bestemmelsene knyttet til retting og komplettering av matrikkelinformasjon i lys av det
primærkildene har tatt opp i denne evalueringen.

6.7

Tema 1, mandatets pkt 6

Konklusjon
Som følge av ”historien” til matrikkelloven med to forskjellige vedtak av Stortinget i hhv
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2005 og 2007 gjøres det ikke forsøk på å konkludere på om en har oppnådd det som var
hensikten med punkt 6 i mandatet. Så i stedet for å konkludere her, vises det til det som
fremkommer av innspill fra alle ”tre kategorier” primærkilder ovenfor under kap. 5.7.
Noen stikkord å merke seg som alle tre primærkildene tar opp som utfordring eller behov
å se på:
-

Kapasitet
Føring av kompliserte saker
Kompetanse
Gebyr

Viser også til gjennomgangen av sekundærkilder som gjøres i kap. 6.4.
Anbefalning
Anbefalningen blir at det gis et mandat til et lovrevisjonsarbeid som inneholder det å se på
om det er behov for endringer i hvordan det matrikulære arbeidet løses, i lys av det
primærkildene har tatt opp i denne evalueringen. Stikkord er bl.a. kapasitet, føring av
kompliserte saker, kompetanse og gebyr.

6.8

Tema 1, mandatets pkt 7

Konklusjon
Med matrikkelloven har en i forhold til fagmiljøet oppnådd det som var hensikten med
punkt 7 i mandatet, å få lov og forskrift språklig og systematisk bedre tilgjengelig. Det
trekkes frem noen konkrete begreper som er ønskelig å erstatte eller klargjøre. Men,
regelverket oppfattes som kanskje vel omfattende, og vanskelig tilgjengelig for ”den
vanlige eier / nabo”.
Alle ”tre primærkilder” er en innom sammenhengen, eller mangelen på denne, i lovene
som gjelder eiendomsdanning. Noen av tilbakemeldingene går på behov for å samkjøre
begrepsbruk bedre, andre tilbakemeldinger går på langt mer omfattende grep som å
samkjøre bedre eller kanskje helst samle de aktuelle lovene til én lov.
Anbefalning
Anbefalningen blir at det gis et mandat til et lovrevisjonsarbeid som inneholder det å
foreslå en samkjøring eller samling av aktuelle bestemmelser som gjelder danning eller
endring av eiendom.
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6.9

Tema 2

Konklusjon
I forhold til dette temaet velges som ”konklusjon” en oppsummering av innspillene fra
primærkildene. Vinklingene fra ”de tre primærkildene” er litt forskjellige, men innholder
fellespunkter.
Kommunene peker på at det oppnås kvalitet på det som føres nå med matrikkelloven og
slik matrikkelføringen er organisert, men trekker frem noen ”usikkerhetspunkter”. Dette er
at det er for mange forskjellige som er innom og fører i matrikkelen, og dermed blir det en
del forskjellig føring. Det spørres også om en bør organisere arbeidet med å føre
jordskiftesaker og saker der Vegvesenet har målt selv annerledes. Det trekkes frem om det
bør være mulig for Kartverket å pålegge interkommunalt samarbeid med bakgrunn i
erfaringer med matrikkelarbeidet i mindre kommuner. Det trekkes frem et behov for å få
hevet kvaliteten på eldre informasjon, og at det der må vurderes et stort prosjekt.
Fra særmøtene pekes det på et behov for å se på det matrikulære arbeidet på nytt, i lys av
samfunnsutviklingen som har vært siden lovutvalget fikk sitt mandat. Ikke bare har dette
endret matrikkelens rolle, men også ”flyttet” en større del av det matrikulære arbeidet inn
mot og i urbane strøk og hvor de matrikulære prosesser er langt mer kompliserte enn det
som er drøftet i forarbeidene til matrikkelloven. Det trekkes frem usikkerhet rundt om og
hvordan jordskiftesaker føres i dag. Og det pekes på behov for et kvalitetsløft av
eksisterende informasjon gjennom et prosjekt i regi av Kartverket.
I de skriftlige innspillene (som har til dels forskjellig vinkling) trekkes det frem et ønske
om å parallellstille eiendomsdannelse med de øvrige tiltakskategoriene i PBL. Det tas til
orde for å oppheve det kommunale monopolet for oppmålingsforretning, og det fremheves
behov for bedre samspill mellom matrikkelføring og tinglysing hva angår håndteringen av
regelverkene. Det trekkes frem at kommunene i varierende grad oppdaterer informasjon,
bl.a. i forhold til veggrunn. Og det pekes på utfordringene med feil og mangler i eldre
informasjon.
Anbefalning
Anbefalningen blir at det gis et mandat til et lovrevisjonsarbeid som inneholder det å se på
om det matrikulære arbeidet bør løses som i dag, eller om erfaringene, vurderingene og
meningene som er trukket frem av de forskjellige primærkildene i denne evalueringen
tilsier at det matrikulære arbeidet bør tenkes og løses annerledes fremover.
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6.10

Tema 3

Nedenfor er innspillene knyttet til punktene 1-4 fra kap 5.10 systematisert inn under
overskrifter, og nummerert under denne.
Under hver av punktene 1-4 er det så tatt inn en tabell, hvor det enkelte innspillet er vurdert i
forhold til hvordan det evt. bør tas videre. Både de innspill som avkrysses som ”Arbeid i
Kartverket” og ”Arbeidsgruppe i regi av departementet” er å anse som mulige kortsiktige
tiltak. Det kan også være departementet mener avkrysninger i kolonnen ”Utvalg” er for
strengt vurdert, og at noen av de oppgavene kan løses av arbeidsgruppe i regi av
departementet. I så fall vil de også være å anse som mulige kortsiktige tiltak.
Til punkt 1:
-

Grensejustering
1. Må være mulig å grensejustere større arealer enn i dag i områder med liten verdi (differensiere mer mellom områder arealer
med stor og liten verdi).
2. I forhold til grensejustering er det vanskelig å få verdianslag av partene for hva grensejusteringen vil bety. Mener det er
uklart regelverk hvis 1G er en type ”skranke” som kommunene ikke har stoppet saker etter. Er dette da en hensiktsmessig
bestemmelse?
3. I forhold til grensejustering trenger en klarlagt ”hvilke annet lovverk” som kan sperre for dette.

-

Grensemerker
1. Ikke krav til grensemerking i utbyggingsområder før det evt er gjennomført utbygging av feltet, og krav om at utbygger
rekvirerer dette når feltet er ferdig utbygd.
2. Ikke grensemerker mot offentlig vegareal.
3. Ikke krav til grensemerking ”langt fra folk”

-

Matrikulering uten fullført oppmålingsforretning (”MUF”)
1.
2.
3.

Kortere frist for gjennomføring av ”MUF”
Regler for ”MUF” som svarer til fremdriften i en utbyggingssak.
Ønsker klargjøring av reglene for reduksjon av gebyr i saker med MUF der området ikke er kommet så langt i
opparbeidingen at det er hensiktsmessig å fullføre forretningen når fristen går ut. Hvordan håndtere saker der det tar f.eks. 4
år før området er klart for merking.

-

Landmåler
1. Burde det være innført en meglingsplikt for landmåler jf. at dette har blitt et mye mer aktualisert tema. Det foregår i praksis
mye megling og kanskje det burde være en regel om at har du som landmåler meglet, så må du be partene vurdere
habiliteten din for resten av saken.
2. I forhold til mindre kommuner så er det også et spørsmål om hvordan en ivaretar landmålers ”nøytralitet” når en part er en
nær slektning.
3. Eksempler på at landmåler stiller som kommunens representant og landmåler i samme sak.

-

Bygning
1. Bygningsregistrering ivaretas ikke, der kan en registrere hva en vil uten at verken lov, forskrift eller system stopper noe.

-

Behandling av matrikkelinformasjon:
1. Når det gjelder utlevering av opplysninger så er det satt i gang et ganske rigid system for å ivareta oversikter over hvem som
har fått opplysinger. Hvordan etterprøves at dette systemet følges / overholdes?

-

Kompetanse
1. Forholdet mellom det privatrettslige og offentligrettslige som krever kunnskap både om hva som ligger i den
offentligrettslige rollen, men også kompetansekrav for å gi god nok veiledning for partene i forbindelse med den konkrete
saken. Dette bør løses bedre og være tydeligere.

-

Lovens rom for skjønn
1. I forhold til flere temaer, f.eks. der kommunene kan avgjøre om en grenseavtale er nøyaktig nok eller ikke, så er det for stort
rom for skjønn for kommunene slik at det blir ”ulikhet for loven”.

-

Informasjon i matrikkelen
1. Få bedre frem informasjon om hvilke eiendomsgrenser som er usikre.

-

Rettigheter
1. Rettigheter er bedre trukket opp i bygningsloven.
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-

-

Gebyr
1.

Det bør foreslås et maksbeløp som kommunene kan ta for oppmåling, da høye priser gjør at mange utbyggere bl.a. ikke
måler opp tilleggsdeler til eierseksjoner.

Anleggseiendom
1. Kravet om at anleggseiendom skal matrikuleres som hel/selvstendig enhet gjør at slike enheter ikke alltid kan matrikuleres
på en måte som gir god nok informasjon om eierforhold og grenser.

Tema

Vurdering
Arbeid i
Kartverket

Grensejustering 1
Grensejustering 2

Arbeidsgruppe
i regi av
departementet

Kommentar
Utvalg

x
x

Grensejustering 3

x

Grensemerker/merking 1,2 og 3

x

MUF 1
MUF 2
MUF 3

x

Landmåler 1
Landmåler 2
Landmåler 3

Ingen
forslag

Mulig punkt for
arbeidsgruppe i Kartverket,
men hvis det gjøres noe i
forhold til pkt 1 bør en
samtidig i den forbindelse se
på dette
Kan kanskje presiseres i
forbindelse med kurs m.m.,
men det å ha oversikt over
slike forhold ligger vel til
den kompetanse som en
kommune generelt skal
besitte som bl.a. PBLmyndighet

x
x
x
x
x

Bygning 1

x

Reglene for hva som skal
registreres og når er tema
som følges opp av tilsyn. Så
sees det hele tiden på
muligheten for å utvikle
”sperrer” i systemet, men
dette er en del av den
generelle systemutviklingen
og prioriteringer i den
forbindelse.

Behandling av
matrikkelinforma
sjon 1

x

Dette er tema som har vært
fulgt opp av tilsyn. Utover
tilsyn så er det jo generelt
mye som vel ikke følges opp,
og vel heller ikke skal følges
opp av noen eksterne, på den
måten som etterspørres her.

Kompetanse 1

x

Lovens rom for
skjønn

x
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Informasjon i
matrikkelen 1

x

Rettigheter 1

x

Gebyr 1

x

Anleggseiendom
1

x

Vi oppfatter at det i selve
matrikkelen, og også ut på
Seeiendom.no er veldig god
informasjon om dette –
kanskje for god. Derimot
observerer vi at når
grenseinformasjon tas ut fra
matrikkelen og benyttes inn i
andre løsninger / produkter,
så er kvalitetsinformasjon
fjernet. Noe som bl.a.
medfører at ”hjelpelinje
veg” fremstår som
eiendomsgrense i disse
løsningene. Skal en løse
dette, så må en innføre krav
om hvordan informasjon fra
matrikkelen gjenbrukes.
Se også
”oppmålingsforretning 2”
under ”Til punkt 2”
nedenfor.

Til punkt 2
1.

Anleggseiendom
1. Anleggseiendom og ML §11 pkt a om ”innover / utover” er uklart å forstå.
2. Tydeligere krav om matrikulering av anlegg i sjø, som folk i neste omgang skal ha bruksretter på selv om anlegget ikke er
del av innenforliggende eiendom.
3. I forhold til anleggseiendom bør det presiseres hva som menes med annen eiendom i ”innunder / over annen eiendom”. Er
dette bare om den går inn under minst en annen eiendom enn den som den fradeles fra, eller holder det med at den går
innunder den eiendommen som den fradeles fra.
4. Det må til en mer enhetlig praksis rundt opprettelse og visning av anleggseiendom.
5. Uklart hvordan man i praksis grensejusterer mellom anleggseiendom (m3) og grunneiendom (m2) i forhold til
matrikkelloven §16.
6. Det er uklart når matrikkelloven §11 siste ledd skal komme til anvendelse. Bestemmelsen synes å bli praktisert ulikt fra
kommune til kommune. Ettersom bestemmelsen reduserer mulighetene for å finansiere store prosjekter, er denne uklarheten
meget uheldig.
7. Det finnes ikke bestemmelser som dekker krav om matrikulering av anleggseiendommer bygget etter vegplanlovgivningen.
8. Hvordan omregistrere til anleggseiendom etter at overgangsbestemmelsene er (MF §67) er utgått?

2.

Arealoverføring
1. Ta vekk ”samla” i forhold til arealoverføring.
2. I forhold til arealoverføring er det vanskelig at kommunene blir del av arbeidet med dokumentavgift. Kan kommunens rolle
her endres på noe vis.
3. Kommunens erstatningsansvar er uklar ved arealoverføring og dokumentavgift. Særlig problematisk ved bebygde arealer.

3.

Eksisterende grense
1. Få frem i regelverket hva som skal legges til grunn for å avgjøre hvor eksisterende grense går.

4.

Oppmålingsforretning
1. Det er uklart når tidsfrister begynner løpe i saker med oppmåling av ubebygd tilleggsdel. Og hvordan skal en håndtere
saksflyten mellom seksjoneringsbehandling og oppmåling.
2. Matrikkelloven har som formål å sikre klare eiendoms og rettighetsforhold. Kan en ha oppmålingsforretning for rettighet, og
hva gjør en så med resultatet?
3. Mangler veiledning / klargjøring av hva som er kravene til protokoll.
4. Etterspørres om matrikkelloven §7 trer i kraft.
5. I forhold til muligheten til landmåler sin mulighet for å kunne samtykke i mindre avvik fra deletillatelsen så er for lite krav
til tillatelsen etter PBL. Det blir uklart hvor mye landmåler derfor kan samtykke i avvik.
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6.
5.

Klage:
1.

Matrikkellovens §33 burde første og tredje ledd bytte plass slik at det bedre kommer frem at partene sine påstander må
forholde seg til den kommunale tillatelsen.
Hva gjør du med saker som er påklaget? Har klage virkning så du skal stoppe saken? Hva gjør du om du fortsetter og
klagen når frem slik at saken må reverseres.

6.

Samlet fast eiendom:
1. Hva brukes samlet fast eiendom til, kan dette avvikles.

7.

Rettigheter:
1. Kan en få inn at sletting av rettigheter kan ”styres av kommunen”?

8.

Jordsameie:
1. Noe av det som er avklart med prinsipputtalelser, slik som forbud mot fradeling fra uregistrert jordsameie, burde være
klargjort i lovverket.

9.

Retting
1.
2.

Jf klagemulighet for partene hva gjelder retting – her må reglene presiseres i forhold til hva de kan klage på (skillet mellom
det offentligrettslige og privatrettslige).
Gamle ferdigvegskart på bakgrunn av vegskjønn fra før 1979, blir ikke tolket som tilstrekkelig data dersom en ønsker rette
opplysninger i matrikkelen.

10. Kvalitetsheving
1. Regelverket bør i større grad avspeile det overordnede ønsket om fullstendighet i matrikkelen.

Dvs. tilrettelegge bedre for matrikulering av eksisterende umatrikulert (grunneiendom og) festegrunn.

Tilvarende ift. hva som tillates matrikkelført: Fokus på hva som kvalifiserer til å være festegrunn (varighet og
eksklusivitet) og grenseflaten mot servitutter.



«Bransjehensyn» bør revurderes, til fordel for fullstendighet i matrikkelen: Eks. basestasjon-unntaket, ML §12,
jf. MF § 30

-

Matrikuleringsplikt eller ikke
1. Det er uklarheter knyttet til når det er matrikuleringsplikt eller ikke. Bl.a. tolkes dette kravet sannsynligvis svært ulikt hos
ulike saksbehandlere i tinglysingen hos Kartverket, noe som skaper stor usikkerhet om når vi skal ta arbeidet med
matrikulering eller ikke. Matrikulering er en betydelig prosess for oss.

-

Avvik fra deletillatelsen
1. Hvordan håndtere at rekvirent ønsker avvik fra det arealet som deletillatelsen går ut på?

-

Festegrunn
1. Problem at det er vanskelig å få gjennomført fradeling fra eksisterende festegrunn.

-

Fradeling av hel teig
1. Det kommer ikke frem uten å lese seg tilbake i NOU 1999:1 at fradeling av hel teig ikke krever oppmåling dersom
kommunens vurdering er at denne er tilfredsstillende oppmålt tidligere.

-

Eiendomsgrenser vs formålsgrenser
1. Forholdet mellom matrikkellovens bestemmelser om eiendomsgrenser og PBL sine bestemmelser om formålsgrenser må
avklares, der disse ikke følger hverandre. Må det søkes dispensasjon, eller er det greit at en eiendom som opprettes har flere
formål?
2. Trenger bestemmelser om hvordan en forholder seg til eksisterende reguleringsplan / formålsbestemmelse ved matrikulering
av umatrikulert grunn.

-

Grensejustering
1. Matrikkelforskriften §34, 7. ledd ”…i sin helhet..” trenger en utfyllende forklaring.
2. Matrikkelforskriften §34, 6. ledd ”…samtykke ikke nødvendig…” synes uklar.

-

Erstatning
1. Ang matrikkelloven §41 om rett til oppmålingsarbeider på privat grunn. Denne er litt diffus. Hvordan avgjøres
erstatningsspørsmålet dersom en ikke blir enig med grunneier?
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Tema
Arbeid i
Kartverket
Anleggseiendom 1

x

Anleggseiendom 2
Anleggseiendom 3

x

Anleggseiendom 4

x

Anleggseiendom 5
Anleggseiendom 6
Anleggseiendom 7
Anleggseiendom 8

x

Arealoverføring 1

Vurdering
Arbeidsgruppe Utvalg
i regi av
departementet

Ingen
forslag
Sannsynligvis ”kun”
snakk om
utarbeidelse av noen
illustrasjoner som
eksempler

x

?

?

Sannsynligvis ”kun”
snakk om
utarbeidelse av noen
illustrasjoner som
eksempler
Kartverket har
arbeid med
anleggseiendom på
lista over saker vi
planlegger arbeide
med i 2015. Dette
særlig se på
registrering av
anleggseiendom, og
i den sammenheng vil
sannsynligvis noe av
det som etterspørres
falle på plass. Men,
mer enhetlig praksis
kan sannsynligvis
best løses med et
utvalgsarbeid der en
ser på en revidering
av bestemmelser
knyttet til
anleggseiendom i lys
av nå å ha noen års
erfaring med denne
matrikkelenhetstypen.

x
X
x
Viser nok til
matrikkelforskriftens
§33 femte ledd om
”sammenhengende”.
Kan i utgangspunktet
løses enkelt med en
forskriftsendring som
viser til
matrikkelforskriftens
§43 andre ledd. Men,
konsekvensene av det
bør vurderes.

x

Arealoverføring 2
Arealoverføring 3

x

Eksisterende grense 1

x

Oppmålingsforretning

Kommentar

x

x
- 66 Sluttrapport for evaluering av matrikkelloven 2014

Spørsmålsstilling
som vel følger
erstatningsretten og
hvordan denne
utvikler seg gjennom
bl.a. rettspraksis.

1
Oppmålingsforretning
2
Oppmålingsforretning
3
Oppmålingsforretning
4
Oppmålingsforretning
5
Oppmålingsforretning
6

x
x
X
X
x

Klage 1
Samlet fast eiendom 1

x
Pågående arbeid
knyttet til eTinglysing hvor en
ser på denne
funksjonen og
fremtidig bruk av
den.

x

Rettigheter 1

x

Jordsameie 1

x

Retting 1

?

?

Retting 2

x

Kvalitetsheving 1

x

Matrikuleringsplikt 1

x

?

Sannsynligvis
utvalgsarbeid, men er
usikker på om det
delvis kan løses
annerledes.

Dette emnet er godt
og konkret beskrevet
i Rundskriv for
tinglysing kap 14.4.
som ligger åpent ute
på Internett, og slik
sett skal temaet være
godt forutsigbart.
Kartverket vil se på
om det er mulig å
informere enda bedre
om rundskrivet
internt og eksternt.
Endringer utover
dette krever nok et
utvalgsarbeid.

Avvik fra
deletillatelsen 1

x
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Dette er godt
beskrevet i
merknader til
matrikkelloven §33
samt departementets
prinsipputtalelse av
22. juni 2012. Hvis
det derimot menes at
en ønsker mer

adgang til avvik, så
vil det være et
utvalgsarbeid.

Festegrunn 1

?

Det kan ikke deles fra
festegrunn da
festegrunn er en del
av en underliggende
matrikkelenhet – det
er den det må deles
fra.

Fradeling av hel teig
1

?

Dette er det
bestemmelse om i
matrikkelloven §34,
1. avsnitt, 2. setning.

?

Vi har etter innspillet
vært i møte med
vedkommende etat
som hadde dette
spørsmålet og har
forklart
bestemmelsen der.
Regnes derfor som
”oppklart”.

X

Eiendomsgrense vs.
formålsgrense 1
Eiendomsgrense vs.
formålsgrense 2

x

Grensejustering 1

Grensejustering 2

x

Erstatning 1

?
x

Til pkt 3
1.

Varsling
1. Hva er kravene til varsling når det f.eks. er døde hjemmelshavere og det ikke er registrert informasjon om kontaktperson /
arvingene.
2. Klare regler for hvem som skal varsles, eller om en kan unnlate å varsle, for eiendommer eid av foretak som er oppløst /
ikke eksisterer lengre. Det er også ønske om en mulighet for dette i forhold til døde hjemmelshaverer – kobling mot
”skifteattest”.

2.

Behandling av matrikkelinformasjon
1. Utlevering av informasjon gjennom Byggsøk – er det lov eller ikke.

3.

Servitutter
1. I forhold til en del opprydding av gamle heftelser så er det et ”lovtomt rom” ved at ingen offentlig tar et ansvar og setter i
gang en rydding – f.eks. gamle boretter og forkjøpsretter.
2. Ved fradeling/sammenslåing bør kommunen få utvidet myndighet til å ta stilling til heftelsessituasjonen, og herunder kunne
beslutte ift. om stedbundne servitutter er en relevant skranke for sammenslåing eller skal overføres til fradelt parsell. NB!
forutsetter tilstrekkelig og riktig kompetanse i kommunen.

4.

Uklare eiendomsforhold
1. Det burde være verktøy for kommunen til å rydde opp i div uklare eiendomsforhold. Både i forhold til der de som eier
oppløses (selskap, forening) og der det blir slik at ”en eiendom” bestående av mange matrikkelenheter kan ”tvangs slås
sammen”. Også ønskelig å se på løsningen Sverige har med at det er krav til at boet foretar hjemmelsovergang når en eier er
død.

5.

Arealoverføring
1. Arealoverføringsbestemmelsen om ”tilgrensende areal” burde ha samme mulighet som sammenslåing, at det f.eks. kan
gjøres selv om det mellom arealet og eiendommen det skal tilhøre ligger på hver sin side av offentlig veg (garasjetomt på
ene siden, huset på andre siden).
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6.

Vedtaksdato
1. Ønsker at matrikkelen inneholder ”vedtaksdato”.

7.

Grenser i sjø
1. Koblingen mot vassdragsloven og grenser i sjø må klargjøres.

8.

Adresse;
1. Ønsker at det blir synlig hva som er en områdeadresse og hva som er en vegadresse, slik at det blir tydligere for brukere at
det ikke er veg som adressen er knyttet til.

9.

Grensejustering:
1. Burde være en mulighet for grensejustering mellom seksjonert eiendom og naboeiendom uten at dette krever reseksjonering.

10. Oppmålingskrav
1. Krav om oppmåling av hele teiger burde reduseres fra 100 daa til 25 daa?
2. Ønsker seg en ”standard for merking av et punkt”, slik at det er samsvar mellom krav til nøyaktig måling og også merking.
11. Forholdet til jordskifte
1. DA er opptatt av å holde klart definerte roller. Men, det er kanskje et rettstomt rom at JSR ikke kan pålegge kommunene å
rette åpenbar feilføring av jordskiftesaker. Bør JSR kunne ”kreve” retting av åpenbart feilførte saker?
2. Må bli klarere når kommunen kan nekte å føre en jordskifte sak eller ikke.
12. Kvalitet på informasjonen
1. Loven skulle fokusert mer på ikke bare å få inn ny informasjon, men også få hevet kvaliteten på det som er dårlig og
komplettert det som mangler.
13. Sentral eller regional føring av matrikkelen
1. Skulle også vært krav om sentral eller regional føring av en sterk (statlig) etat som i mye større grad kan ta en ensartet og
god styring av fagområdet. Og dermed bl.a. redusere nevnte fragmentering ved at de i større grad kan gå inn i tilgrensende
lovområder.
14. ”Samlet fast eiendom”
1. Svenskene har èn lov om fellesanlegg (lag om gemensamme tiltak) det mangler Norge. Vi burde få til en oversikt som viser
ledninger over, på og i grunnen m.m. (både private og offentlige fellesanlegg) som går gjennom et område på en slik måte at
det er enkelt å få oversikt over dette for utbyggere. Det å få en slik oversikt som viser både hvem som har rettighetene og
pliktene knyttet til dette vil være viktig. Her er det for øvrig mange problemstillinger. En privatvei men som eies av
kommunen får en ikke erstattet mot naturskader.
15. Retting
1.
2.
3.

I forhold til retting bør en se på ”terskel” for hva som utløser forskjellige sakskrav.
Kan en også se på et skille for endring og tilføyelse av informasjon blitt til hhv før 1980, mellom 1980 og 2010 og etter
2010?
Regelverket bør oppfordre til analyse av historikk, som gamle skylddelinger m.v. Eks. før sammenslåing av
matrikkelenheter.

Tema
Arbeid i
Kartverket
Varsling 1

?

Vurdering
Arbeidsgruppe Utvalg
i regi av
departementet
x

Kommentar
Ingen
forslag
Kobling mot
”skifteattest” (hvis
det er mulig) er noe
Kartverket kan se
på. Resten av
punktet er
utvalgsarbeid.
Se også ”Uklare
eiendomsforhold 1”
nedenfor.

Behandling av
matrikkelinformasjon

x
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Kartverket og DiBK
er i ferd med å
utarbeide og inngå
samarbeidsavtale.

Spørsmål knyttet til
Byggsøk vil naturlig
finne sine svar i det
samarbeidet
fremover.

1

Servitutter 1

?
x

x

Uklare
eiendomsforhold 1

x

Se også ”Varsling
1” ovenfor.

Arealoverføring 1

x

Vedtaksdato 1

?

?

Usikkert hva slags
vedtak det her siktes
til. Men, når det er
avklart vil dette
minimum kreve en
forskriftsendring
med påfølgende
nødvendig
systemutvikling.

Grenser i sjø 1

?

?

Dette er et arbeid på
tvers av to eller tre
departementer
(KMD, OED og evt
LMD) og det kan
fort avdekkes at
dette er så
omfattende at det må
nedsettes et utvalg.
Men, det er også
godt mulig en slik
klargjøring kan
gjøres i en
arbeidsgruppe i regi
av departementet.

Adresse 1

x

Grensejustering 1

x

Oppmålingskrav 1
Oppmålingskrav 2

x
?

?

Krever minimum
forskrift for å kreve
dette.

Forholdet til
jordskifte 1

?

?

Forholdet til
jordskifte 2

?

?

Kvalitet på
informasjonen 1

x

Sentral eller regional
føring 1

x

Samlet fast eiendom
1

?
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Ivaretas kanskje
gjennom pågående
forskriftsarbeid
knyttet til innføring
av ny jordskiftelov?
Se ovenfor.

Retting 1
Retting 2
Retting 3

X
X
x

Til pkt 4
1.

Grenser
1. Er ML §19 andre ledd overflødig? Skal slike avtaler kunne tinglyses?
2. Må sikre at det tilflyter matrikkelen informasjon om dommer fra tingrettene / LR / HR som har innvirkning på grenser
eller annet som gjelder informasjon i matrikkelen.

2.

Generell betraktning
1. Bærer preg av å være en del ”belte og buksesele” så det er mye regler, kan kanskje være et forsøk på kompensere i
forhold til at det ikke er kompetansekrav.

3.

Punktfeste:
1. Bør utgå

4.

Eierseksjon:
1. Eierseksjoner som omfatter flere grunneiendommer lar seg ikke registrere teknisk i grunnboken. Uheldig at slik
informasjon ikke kan tinglyses med god nok informasjon (vises godt nok i matrikkelen, men ikke grunnboka).

Tema
Arbeid i
Kartverket
Grenser 1
Grenser 2

Vurdering
Arbeidsgruppe Utvalg
i regi av
departementet
x
?
?

Generell
betraktning
1

Kommentar
Ingen
forslag
Dette kan enten løses
gjennom instruks, jf.
Ot.prp. nr. 70 (20042005) kap 24.4. Eller
så må det til en
lovendring.

x

Punktefeste
1

x

Eierseksjon
1

x
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Innspill som kom inn i
denne evalueringen
som var knyttet til
eierseksjonsloven er
brakt videre til
utvalget som har
arbeidet med NOU
2014:6. Hva som er
gjort med innspillene
der vet vi ikke.

7

Vedlegg

7.1

Vedlegg 1 – oversikt over primærkildene
1) Oversikt over kommunene som deltok på de fire kommunesamlingene. Til sammen
deltok 8 av disse 33 / 34* kommunene med to eller flere representanter:
* Deltaker fra en samkommune

2. Deltakere, samling Gardermoen, 31. oktober 2013:
 Bærum kommune
 Skedsmo kommune
 Gran kommune
 Vang kommune
 Fredrikstad kommune
 Hole kommune
 Oslo kommune
 Oppegård kommune
 Løten kommune
 Rakkestad kommune
 Lillehammer kommune
3. Deltakere, samling Bergen, 1. november 2013:
 Bergen kommune
 Lærdal kommune
 Kristiandsand kommune
 Stavanger kommune
 Meland kommune
 Stord kommune v/ Stord kart og oppmåling
 Os kommune
4. Deltakere, samling Værnes, 27. november 2013:
 Røros kommune
 Trondheim kommune
 Innherred samkommune (Levanger og Verdal kommuner)
 Åfjord kommune
 Melhus kommune
 Vikna kommune
 Arendal kommune
 Inderøy kommune
 Meråker kommune
 Stjørdal kommune
5. Deltakere, samling Tromsø, 28. november 2013:
 Balsfjord kommune
 Tromsø kommune
 Narvik kommune
 Målselv kommune
 Hemnes kommune
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2)

Oversikt over særmøtene
6. Særmøte om anleggseiendom, 27. september 2013
 Deltakere:
 Bærum kommune
 Jernbaneverket
 Kartverket
 Kommunal- og regionaldepartementet
 Lørenskog kommune
 Miljøverndepartementet
 NMBU
 OBOS
 Oslo kommune
 Selvaag bolig AS
 Statens vegvesen
 Utvalget for revisjon av eierseksjonsloven
7. Statskog, 3. april 2014
8. Domstolsadministrasjonen, 23. april 2013
9. NMBU v/ Institutt for landskapsplanlegging, 25. april 2014

3)

Oversikt over de skriftlige høringsinnspillene
10. Advokatforeningen
11. Eiendom Norge
12. Energi Norge
13. Geomatikkbedriftene
 Fire tilbakemeldinger fra hhv:
 Ingeniørservice
 Matricula
 Geomatikkbedriftene
 Gunnar Gundersen
14. Høgskolen i Bergen
15. Jernbaneverket
16. Husbanken
17. Lyse Elnett AS
18. Norsk eiendomsinformasjon AS
19. Statens vegvesen Vegdirektoratet
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7.2 Vedlegg 2 – sekundærkildene
1) NIVI-rapport 2011:6 “Kommunene som lokal matrikkelmyndighet – landsomfattende
brukerundersøkelse om kvalitet og hovedutfordringer”
(http://www.nivianalyse.no/prosjekter/2011/187-nivi-rapport-2011-6-kommunene-som-lokal-matrikkelmyndighetlandsomfattende-brukerundersokelse-om-kvalitet-og-hovedutfordringer.html)

2) Samlerapport, tilsyn med kommunen som matrikkelfører
(Det er en kolonne for hver kommune det har vært tilsyn i. Bokstaven ”A” i den enkelte celle viser
der det er gitt avvik, bokstaven ”M” der det er gitt merknad).

Samlerapport for 2012

Samlerapport for 2013

De enkelte tilsynsrapportene finnes her: http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/veiledning-for-lokalmatrikkelmyndighet/Tilsyn-med-matrikkelen/
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7.3

Vedlegg 3 – notater fra særmøte om anleggseiendom

Innledning
Under særmøtet om anleggseiendom var diverse utfordret til å komme med forberedte
innledninger. Nedenfor er evaluator sine notater fra disse innledningene.
I tillegg var det en diskusjon i etterkant, Kartverket har også notater fra denne diskusjonen.

Notater fra møtet


Hugo Torgersen, Kartverket:
o Jf. merknad til matrikkelforskriften § 29 andre ledd.
 Konstruksjonsmessig regner Hugo med kommunen ganske enkelt kan se i
grenseflaten eierseksjon og anleggseiendom hva som er å regne som en funksjonelt
atskilt enhet. Men hva med rettslig eller forsikringsmessig?
 Og hva med praktiske hensyn, vil kommunen klare å vurdere det?
o Ang pantobjekt:
 Hugo regner med panthaver har et mer forutsigbart pant ved anleggseiendom. Dette
fordi de da ikke behøver forholde seg til et sameiermøte etter eierseksjonsloven og et
evt flertall der som ”stemmer ned” sak som gjelder panthaver.


Tor Valstad, Oslo kommune:
o Særlig i Bjørvika er det kommet til mange kompliserte anleggseiendommer som bl.a. har ”hull”
med heissjakter m.m. som ikke inngår i anleggseiendommen. Matrikkelen viser bare det grove
fotavtrykket og gir derfor ikke informasjon om denne kompleksiteten.
 Med unntak av et par ganger så er ikke anleggseiendommer målt opp, en
gjennomfører kontorforretning med bakgrunn i tegningene (unntakene gjelder saker
der dette materiellet ikke har vært godt nok).
 Det lages omfattende protokoll fra denne forholdsvis kompliserte kontorforretningen,
og dette er viktig å ha på plass fordi matrikkelen mangler god dokumentasjon av
anlegget.
 Ang lokk og sjø: har ingen av disse i Oslo enda, det er volumer i undergrunnen som
det har vært søkt om og som er opprettet (det har vært to søknader om sjø, den ene
er trukket, den andre er under behandling nå).
 Oslo ser ikke forholdet til eierseksjonering som noe problem. De har aldri vurdert dette
og har opprettet anleggseiendom når det søkes om det:
 En fordel med anleggseiendom er at det kan registreres bruksretter i
næringsseksjoner, det kan en ikke gjøre på eierseksjon (N.B. Hugo avkrefter
dette, det kan en gjøre).
 Fordi det er begrenset hva som kan registreres i matrikkelen så må dokumentasjonen
fra den kommunale saksbehandlingen være tilstrekkelig for å kunne rekonstruere 3D
eiendommen. Det er et problem for Kartverket at anleggseiendom vises med så
utilstrekkelig info i matrikkelen.
o Spørsmål om hvordan en håndterer opprettelse av anleggseiendom under flere
seksjonssameier i forhold til bl.a. dokumentavgift, når det er utbygger som står for anlegget og
”eier dette” under utviklingen og deretter overfører til seksjonssameiene.



Torleiv Lohne, Lørenskog kommune:
o Et problem at matrikkelen viser anleggseiendommen som to-dimmensjonal, når kravet er at den
skal beskrives og lukkes tre-dimmensjonal. Det er stor utfordring at en må gå så dypt inn i
kommunale sakspapirer for å finne ut av hvordan anleggseiendommen faktisk er.
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o

Metrosenteret i Lørenskogkommune ligger fortsatt som MUF. Dette fordi det går noen
heissjakter som ingen er helt enige om hvor grensene skal gå. Så disse kommer aldri til å bli
fullført (strid mellom partene).
 Loven sier at grenser skal merkes og måles. De gikk i begynnelsen blinddrag inn og
målte opp bl.a. heissjaktene. Sluttet med det etter å ha snakket med Oslo kommune
og kommer aldri til å gjøre det igjen.
 Har ikke grunnlag til å gå inn og vurdere om søker i stedet burde velge seksjonering
enn anleggseiendom, og gjør derfor heller ikke det. Slike vurderinger er ikke
kommunen i stand til.
 Hvorfor har ikke matrikkelen mulighet til å registrere ”z” på koordinatene knyttet til
anleggseiendom.
 Rydd opp i begrepsbruken i forhold til lukking av volumer, ser ut som det
både er åpent og lukket i tekst.
 Felles krav til innlevert materiale for de fysiske yttergrenser som 3Dkoordinater. Hvilket omriss legges inn i matrikkelen?



Birgitte Akerhaugen, Statens vegvesen:
o Ønsker på sikt å matrikulere alle tunnelene sine (prioritert høyest), og vil på sikt vurdere om det
er bruer som bør matrikuleres.
o Har tett samarbeid med ”undergrunnsprosjektet” i Oslo kommune.
o Mener det er viktig å få matrikulert tunneler og evt bruer for å sikre nabovarsling og også
oversikt over hva de eier. Men også for å få avklart eiendomsforhold under bakken når tunneler
kommer nær hverandre.
 Merk at et av problemene rundt regjeringskvartalet og manglende sikring der var at
eiendomsforholdene ikke var avklart. Dette snakkes det ikke mye om, men var en del
av bildet. Derfor viktig å få avklart eiendomsforhold og få forholdene registrert.
o Mener at matrikkellovens formålsbestemmelse om ensartet og pålitelig register tilsier at
tunneler matrikuleres?
o Hvordan kan vi få 3D eiendommer inn i 2D kart på en god måte?
 Hva gjør vi
o Utfordring å få aksept internt for å gjøre jobben med må matrikulere tunneler.
o Hvordan avgrense anleggseiendommen? Hva om de f.eks. glemmer et teknisk rom i materialet,
og noen skader dette fordi det ikke ble vist i ”eiendomsinformasjonen” og stolte på dette når de
satte i verk tiltak inntil det tekniske rommet?
o KV sine sider om matrikkel er med respekt og melde ikke gode.
o SVV er nødt til å søke om etablering av anleggseiendom for eksisterende tunneler på
veganlegg bygd før lovendringen av 1989. Burde en ha unntak for veganlegg? Få en avklaring
inn mot søknadsfritaket som gjelder også for anleggseiendom i SAK.
o Hva med oppretting av anleggseiendom under bakken og egenerklæringer der. Hvor går
grensen for eiendom?
o Ang egenerklæring ønsker de en presisjon i ML § 24 fjerde ledd om at egenerklæring kan
benyttes for ”grunn eller volum”.
o Sikringssone på 15 meter rundt tunnel i fjell. Det fordi geologene sier det er nødvendig i
områder med ”porøst fjell”.
o Særproblem: Hva med omregistrering mellom grunneiendom og anleggseiendom.
Særbestemmelsen i §67 er borte. Men, de ser nå at de trenger å gjøre slike endringer mellom
matrikkelenhetstyper.



Trond Håvard Lie, Jernbaneverket:
o Ønsker anleggseiendom for en formell oversikt
 Men trenger en dette for alle tunneler overalt? Hva med Finse- formelt ja, praktisk nei.
o Registrerer all eiendom i grunnboka
o Ønsker nabovarsling bl.a. i forhold til økende borring av brønner / energibrønner
o Kostnader – gebyr etter fast sats eller medgått tid?
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o

Må vi ta ”allmannastevning” for at kommunen (vi?) skal være sikre? Jf vannressursloven om at
vann ligger i sameie.
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