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Dagens agenda

1. Innledning

2. Gjennomgang av 
evalueringstemaene
del 1 med anbefalinger

3. Avslutning



Del 1 - Innledning



Tre evalueringstemaer

1. Lovutvalgets mandat, sju punkter

2. Har vi oppnådd formålet; ensartet og pålitelig 
register

3. Etterkontroll / uklare juridiske tolkninger / 
rettstomme rom / normer og rettigheter



Vurderinger og konklusjoner 
bygger på innspill fra (1)

- Primærkilder:

- Fire dagssamlinger med representanter fra 

kommunene

- Særmøter:

- Ett temamøte (anleggseiendom)

- Tre dagsmøter med aktører fra utdanningssiden, 

grunneiersiden og domstolsiden

- Skriftlige høringsinnspill:

- Invitasjon til aktører utenom disse ovenfor, som 

har engasjert seg i matrikkelfaget gjennom særlig 
høringsinnspill til matrikkelregelverket.



Vurderinger og konklusjoner 
bygger på innspill fra (2)

Med ett unntak var de tre gruppene primærkilder 
«såpass enige», at konklusjonene avrundet kan 
sies være i tråd med oppsummeringen av alle tre 
grupper primærkilder sine vurderinger.

For ett tema (tema 1, mandatets pkt 3) var det en 
forskjell på vurderingen den ene primærkilden kom 
med vs. de to andre primærkildene. 
For dette temaet ble det tatt i bruk 
sekundærkilder for å avgjøre hvilke av 
vurderingene til primærkilde(r) konklusjonen skulle 
bygge på. Sekundærkildene var NIVI-analyse sin 
rapport og tilsynsrapportene.



Vurderinger og konklusjoner 
bygger på innspill fra (3)
Anbefalingene i evalueringsrapporten bygger derfor på 
vurderingene som fremkom av innspillene fra primærkildene.

Kartverket har ikke selv, utover særmøtet om 
anleggseiendom, kommet med vurderinger som danner 
grunnlaget for konklusjonene.

Fordi konklusjonene på flere av temaene var at 
primærkildene i beste fall vurderte at en delvis hadde 
oppnådd det som var bakgrunn for lovutvalgets mandat / 
matrikkelreformen. Så ble «hovedanbefalingen» å iverksette 
et mer omfattende lovrevisjonsarbeid. 
Det ble også gitt en oversikt over «mindre endringsbehov/-
ønsker» som kunne tas som del av, eller uavhengig av, et 
mer omfattende revisjonsarbeid.



Del 2 – Gjennomgang av 
evalueringstemaene med 
anbefalinger



Tema 1: Lovutvalgets mandat



Mandatet 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



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.



Anbefaling

Det anbefales både for anleggseiendom og de 
andre matrikkelenhetstypene at det iverksettes en 
lovrevisjon for både å ta en gjennomgang av de 
eksisterende 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.



Mandatet 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



Konklusjon

Hovedkonklusjonen er at en ikke har oppnådd det 
som må ansees å ha vært målet for mandatets pkt 2. 



Anbefaling (1)

Anbefalingen 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. 



Anbefaling (2)

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.



Anbefaling (3)

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.



Mandatet 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.



Konklusjon *

Med en sentral matrikkel som oppdateres direkte 
gjennom føring, så har en oppnådd deler av det 
som var bakgrunn for mandatets pkt 3. ………



Anbefaling

Anbefalingen 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.



Mandatet 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”. ….



Anbefaling

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.



Mandatet pkt 5

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



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. ….



Anbefaling

Anbefalingen 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. 



Mandatet 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.



Konklusjon

Som følge av ”historien” til matrikkelloven med to 
forskjellige vedtak av Stortinget i hhv 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



Anbefaling

Anbefalingen 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.



Mandatet 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.



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”.



Anbefaling

Anbefalingen 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.



Del 3 – Avslutning



Div endringer siden 
evalueringen
- Ny forskrift som i større grad samordner behandling av 

matrikkel- og grunnboksinformasjon

- Div endringer knyttet til PBL

- Endringer i jordskifteloven fra 1/1-2016, med tilhørende 
forskriftsendringer knyttet til grenseflaten mot matrikkel

- Lovutvalg har sett på eierseksjonsloven

- Endringer i inndelingsloven har vært på høring

- …



Avslutning

Fagområdet utvikler seg hele tiden, enten gjennom 
endringer i tilgrensende lover, i 
matrikkelregelverket, gjennom 
kompetanseutvikling i fagmiljøet m.m. 
Og, fordi informasjonen tas i bruk av nye 
brukergrupper til nye formål.

Forhåpentligvis er utviklingen i det store og hele til 
det bedre i forhold til vurderingene / innspillene 
som kom frem i matrikkelevalueringen.



Takk for meg!

Følg med på 

www.kartverket.no.

Abonner på nyhetsbrev fra:  

• Matrikkel- og stedsnavnavdeling

• Tinglysingsdivisjon

-------------------------

”Kjøp jord – den slags 

lages  ikke lenger”
Mark Twain

http://www.statkart.no/

