
 

KÅSERI  

                                                                          

KOMMUNAL  GEODATAKONFERANSE 

FORNEBU  1. OG 2. DESEMBER 2015. 

 

 

MATRIKKELLOVEN MINUTT FOR MINUTT. 

 

Tittelen på dette kåseriet – Matrikkelloven minutt for 

minutt på 20 minutter er en utfordring i seg selv. Kåseriet 

handler ikke om tiden etter at loven ble iverksatt – altså 

om praktiseringen av alle de nye sakstypene, men om 

arbeidet med innføring av ny lov om eiendomsregistrering. 

 

Inspirasjonen til tittelen på kåseriet er hentet fra NRK. 

Da NRK sendte programmet  ”Bergensbanen minutt for 

minutt” varte dette programmet i 7 timer og 16 minutter. 

Programmet ” Hurtigruten minutt for minutt” hadde en non 

stop tidsramme på 134 timer.  

 

Hvordan skal man klare å kåsere om arbeidet  med 

innføring av matrikkelloven, som hadde en 

gjennomføringsfase på 15 år på bare 20 minutter?? 

 

Derfor: 

 jeg vil bare ta for meg de mest sentrale 

utviklingstrekkene fra oppstart av arbeidet med ny lov 

om eiendomsregistrering – matrikkelloven, -  til 

iverksetting av denne loven 

 men noen spesielle forhold i loven og forskriftene er 

det imidlertid vanskelig å unngå at ikke  får sine 

”skråblikk”- sett ut fra en kommunal hverdag 

  



Det har vært en lang og til dels arbeidskrevende tid med 

utredning på utredning  i disse 15 årene. Kanskje de første 

10 årene med fokus på innføring av nytt matrikkelsystem 

og fritt landmålervalg var det som kom i medias søkelys. 

Jeg kommer tilbake til disse temaene og annet. 

 

Da lov om kartlegging, deling og registrering av 

grunneiendom (delingsloven) trådte i kraft i 1980 fikk 

Norge for første gang et landsdekkende regelverk med 

bestemmelser om merking, måling og registrering av 

eiendomsgrenser og eiendomsopplysninger. Det er etter 

hvert blitt avdekket at delingsloven hadde en del 

svakheter og mangler, men først og fremst har den 

tekniske utviklingen, og endringer i samfunnet ellers, 

medført et behov for å oppdatere regelverket på dette 

området. 

 

Etter at spørsmålet om å revidere delingsloven var forelagt 

regjeringen, fikk Statens kartverk i 1995 i oppdrag fra 

Miljøverndepartementet å organisere og lede arbeidet med 

revisjon av delingsloven. 

Arbeidet med ny lov om eiendomsregistrering var dermed 

igangsatt . 

 

Dette er kun bare delvis riktig, men selvfølgelig den 

offisielle oppstart, eller kall det gjerne den offentlige 

versjonen. 

 

En omfattende og detaljert rapport om: 

 Etablering og registrering av eiendom i vertikalplanet/ 

3 D og annet 

ble allerede overlevert Miljøverndepartementet fra en 

privat aktør den 16.09.1992. 

 

 



Rapporten tok for seg tema som: 

 registrering av volum i undergrunnen (eller som 

rapporten sier – under bakkenivå) 

 forholdet til tilgrensende lover 

 uteareal til eierseksjoner – kartforretningsplikt (nå 

oppmålingsplikt) 

 rettigheter 

 utvidelsen av måleplikten 

 samt en rekke andre tema  

 

 

Det vil ta for lang tid i detalj å gjennomgå alle 

hovedmålene i mandatet som Miljøverndepartementet 

utformet. Jeg tar med noen av de mest sentrale 

fokusområdene: 

 registrering av volum i undergrunnen 

 forholdet til tilgrensende lover 

 rapportering til eiendomsregister 

 bruksrettigheter 

 standardisering av skjemaer 

 kommunal monopolsituasjon- private aktører 

 autoriasjonskrav for de personer/ virksomheter som 

skal forestå arbeidene etter loven 

 fullstendig gjennomgang av lovens bestemmelser. 

 

Et område som ikke ble omtalt var eiendomsgrenser i sjø, 

dette var kanskje ikke så merkelig da dette område/ tema  

er underlagt Olje – og energidepartementet.  

Men likevel. 

I Norge finnes det en rekke eiendommer som er 

beliggende til fjord og sjø. I dag benyttes rettspraksis 

dersom ikke sedvane eller annen rettsstiftelse kommer til 

anvendelse når eiendomsgrensen mot sjø og fjord skal 

fastlegges. Fokusområdet er lik i alle disse sakene. 

 



Sivillovbokutvalget utarbeidet i sin tid en innstilling som 

senere ble utgitt som: 

 NOU 1988: 16 Eigendomsgrenser og administrative 

inndelingsgrenser 

 Innstillingen munnet ut i et forslag til lovtekst 

innenfor en rekke saksområder 

 

Kartverket har etter 2010 hatt en temagruppe som har sett 

nærmere på disse spørsmålene, uten at saken av den 

grunn har kommet særlig langt. Jeg lar dette tema ligge, 

men også denne problemstillingen er en del av – 

matrikkelloven minutt for minutt, eller skal vi si 

manglende del. 

Saken ligger  godt i venteskuffen – kommune- Norge har 

tålmodighet – venter vi på noe godt – kan vi gått vente litt 

til – 27 år etter NOU’en i 1988. 

  

Spørsmålene har imidlertid stor matrikulær betydning når 

eiendomsforhold skal behandles for en fjord- eller 

sjøeiendom. 

Grunneierne fortjener bedre. 

Saken er også blitt løftet fram og drøftet av sentral 

matrikkelgruppe – uten at dette har ført til større aktivitet i 

ansvarlig departement. 

I mens blomstrer klagesakene og advokatstanden hygger 

seg med godt betalte arbeidsoppdrag sammen med 

jordskifterettene. 

 

 

 

 

 

 

 



Listen var lang og oppgavene mange da arbeidet med NOU 

startet 1.mars 1996. 

 

Sentralt i arbeidet med NOU’n var at den gamle 

betegnelsen  Matrikkelen som navn på registeret som 

skulle hjemles i lovforslaget, ble gjeninnført som ny 

betegnelse. 

Matrikkelen skulle inneholde tekstlig informasjon og 

kartdata i en felles database. En rekke nye begreper der 

matrikkel forekommer så dagens lys. Blant annet kan 

nevnes: 

 matrikkelen 

 matrikkelmyndighet 

 matrikkelbok 

 matrikkelkart 

 matrikkelenheter 

 matrikkelnummer 

 matrikkelføring 

 matrikkelfører 

 matrikulering 

 matrikulert eiendom  (er en eiendom som er tildelt 

matrikkelnummer og registrert i matrikkelen) 

 umatrikulert eiendom 

 umatrikulert grunn ( grunn som inngår i eller hører til en eiendom 

som er oppført i matrikkelen med eget matrikkelnummer) 

 matrikkelbrev 

 

Alt dette er jo uttrykk som gjør kommunalt ansatte ikke 

mangler en ”icebreaker” i disse julebordstider 

 

 

 

 

 



NOU 1999:1 – Lov om eiendomsregistrering ble ferdigstilt 

og avgitt  Miljøverndepartementet – 25. januar 1999. 

 

Matrikkelsystemets  utviklingsfase startet omtrent på 

samme tid som NOU 1999:1 var ferdig. 

 

Første gang prosjektet ble omtalt utenfor Kartverkets 

vegger var i januar 1999. Motstanden mot prosjektet som 

ble presentert før NOU’en  hadde vært på høring – var stor.  

 

Blant annet kom følgende tema  opp: 

 for liten delaktighet fra kommune- Norge 

 mange mente at prosjektet måtte stoppes 

 større involvering fra KS 

 kommunene forlangte plass i styringsgruppa til 

prosjektet med minst 2 representanter, samt en fra 

KS (slik gikk det ikke- kun 1 repr. ble gitt plass i styringsgruppa) 

 tunge aktører kom på banen 

 de kommunale kart- og oppmålingskonferansene  (som 

det den gang het) hadde ikke problemer med å finne tema 

til sine konferanser. Fagfolk stod i kø for å prate ned 

prosjektet 

 

Utkast til innhold i det nye matrikkelsystemet ble sendt på 

høring i januar 2001. 

 

Kommunene stilte blant annet følgende spørsmål: 

 hva slags kvalitet skal data i matrikkelen ha ? 

 hvem har rettigheter til data i matrikkelen ? 

 hvordan vil staten pålegge kommunene å sende inn 

data til systemet som i dag ikke ligger i GAB/DEK ? 

 hvordan vil staten pålegge å rapportere løpende 

endringsdata til matrikkelsystemet ? 

 hva med opphavsretten til data ? 

 hva med immatrielle rettigheter ? 



Spørsmålene var mange og diskusjonen gikk høyt. 

Temperaturen steg. Spørsmålene var omstridte. Dette 

viste seg blant annet ved at storkommunegruppa samlet 

engasjerte et advokatfirma til å utrede problemstillingene. 

Diskusjonen med kartverket , departementet og 

kommunene holdt på i flere år. 

Rapporten fra advokatfirmaet tok i særlig grad for seg 

følgende politiske aspekter: 

 selvstyre 

 eiendomsrett til data 

 privatisering 

 

De juridiske aspektene var som følger: 

 forholdet til annen lovgivning 

 juridisk status til registerinformasjon 

 konsekvenser av EU’s databasedirektiv 

 

En annen problemstilling som skapte diskusjon var at NOU 

1999:1 og Ot.prp.nr. 70 (2004 – 2005) hadde foreslått at 

kart- og oppmålingsmonopolet til kommunene skulle 

bortfalle.   

 

Fritt landmålervalg / privatisering av oppmålingsarbeidene 

var stikkord som engasjerte kommune- Norge. 

Dette fikk media til å boltre seg i intersante 

problemstillinger. Mye kan sies fra denne tiden, jeg vil 

nøye meg med noen kommentarer  gitt på  lederplass i 

Teknisk Ukeblad som kan representere flertallet i 

mediainnslagene. Sitat:  ”Risikerer flere nabokrangler” 

 

Under denne overskriften kom følgende påstander.  

Sitat:  

” Kvaliteten på matrikkelen blir neppe bedre av at de som 

er ute i terrenget og kjenner eiendomsforholdene i detalj, 

skal være utelukket fra å jobbe med matrikkelen og 



eiendomskartet. Dessuten vil mange kommuner ikke ha 

råd til å beholde fagfolk på kart- og oppmåling om de ikke 

også skal brukes til å utføre tomtemålinger ”. 

 

 Huseiernes Landsforbund jublet og sa.  

Sitat: 

” Vekk med det kommunale monopolet. Målet må være å få 

ned behandlingstiden på oppmålingssaker, og la kunden 

betale de faktiske kostnadene ”. 

 

Årene gikk og Matrikkelloven begynte å ta form. 

 

 Ot.prp.nr. 70 – 2004- 2005 ble godkjent i statsråd 1. april 

2005. 

 

Lov om eiendomsregistrering – matrikkelloven fulgte 

deretter og ble vedtatt 17.06.2005. 

 

Det burde være unødvendig å si at ovennevnte dokumenter 

var på høring med til dels kraftige innspill fra kommune- 

Norge og andre.  

 

Norge fikk ny regjering høsten 2005. 

I regjeringserklæringen, for øvrig tiltak nr. 147 (av i alt 

150) stod omgjøring av matrikkelloven.  Det var 

opphevelsen av det kommunale monopolet som skulle 

endres. 

 

I august 2006 signaliserte derfor regjeringen endringer på 

vesentlige områder i matrikkelloven. 

Departementet foreslo nå at man skulle videreføre det 

offentlige ansvaret for eiendomsoppmålingen, slik tidligere 

lov var lagt opp. 

 

 



 

Dermed kom Ot.prp.nr. 57 – 2006- 2007 godkjent i statsråd 

4.mai 2007. 

Nye omarbeidelser / tilpasninger måtte gjøres. 

Matrikkelen – bærebjelken i matrikkelloven var i sluttfasen 

av sin utvikling. Kommunene ventet på ny lov.  

 

Kursing i matrikkelen med tanke på ”autorisasjon” av 

matrikkelførere ble påbegynt i 2008 etter at 1. utgaven av 

matrikkelen var ferdig.  

 

Sentral matrikkelgruppe så dagens lys 30. og 31. oktober 

2008. Formålet med å opprette denne gruppen var å 

oppnevne et rådgivende faglig støtteapparat for 

matrikkelavdelingen i Kartverekt. Denne faggruppen skulle 

erstatte sentrale faggrupper som GAB og DEK, og skulle 

ha stor faglig tyngde og gjennomslagskraft. 

Faggruppen skulle ha stort fokus på matrikkelloven med 

forskrifter og selvfølgelig matrikkelen som system. 

 

Ennå var ikke alt arbeid gjort. Loven kunne ikke innføres 

før forskriftene var utarbeidet. 

 

Også her ble det en omfattende høringsrunde med stort 

engasjement i kommune- Norge. 

Den 26.juni 2009 fastsatte Miljøverndepartementet 

forskriftene. 

 

Iverksetting av matrikkelloven skjedde 1. januar 2010. 

 

Arbeidet med matrikkelloven var kommet i mål – svært 

mye arbeid var nedlagt. De mest sentrale forfatterne var 

utslitte og tok seg velfortjente ferieuker. 

 

 



Tilbake satt kommunene som skulle praktisere lovverket 

 

Kurs ble tilrettelagt og gjennomført. Kommunene 

utarbeidet  rutine på rutine over de enkelte sakstypene. 

Kommune- Norge stod nå klar til å ta imot Statens Tilsyn 

som nå var opprettet for å kontrollere at kommunene 

fulgte Matrikkelloven.  

 

Stort sett så gikk det meste greit. På slutten av dette 

kåseriet velger jeg ett tema som med hell kunne fått en 

noe mer fleksibel løsning, og som berører alle landets 

kommuner som utfører oppmålingsforretninger. 

Nemlig matrikkelloven § 6. 2 ledd og matrikkelforskriften  

§ 25 – Opprettelse av matrikkelenhet uten fullført 

oppmålingsforretning. 

 

Matrikkelforskriften § 25. 1. ledd lyder. 

Sitat: 

” Når det foreligger særlige grunner, kan rekvirent søke om 

at ny matrikkelenhet blir opprettet før 

oppmålingsforretningen er fullført ”. 

 

Jeg følger opp med matrikkelforskriften § 25. 2. ledd som 

lyder. 

Sitat: 

”Med særlige grunner menes blant annet tilfeller der det er 

formålstjenelig at grensene først blir endelig merket etter 

at området er opparbeidet med veier eller annen 

infrastruktur”. 

 

Dette virker jo meget fornuftig, er dette da nødvendig å 

knytte flere kommentarer til ? 

 

Det er bare det at frist for gjennomføring av slike saker er 

satt til 2 år. 



Ingen må tro at byggefelt av noen størrelse er ferdigstilt i 

løpet av 2 år. 

Hva så- oppmålingsforretning sammen med 

matrikkelføring og underretning skal være avsluttet innen 

2 år. 

En umulighet i mange tilfeller. 

 

Hvilke kreative løsninger har kommunene så funnet fram 

til ?: 

 Skal oppmålingsforretning gjennomføres uansett og 

lovens bokstav tilfredsstilles med grensemerking. Ja 

sier forskriftene 

 Nei sier kommunene, vi kan da ikke kaste 

grensemerker ned i en byggegrop dersom  

opparbeidelsen ikke er fullført 

 Eller skal vi si at grensemerkene er satt ut – uten at 

de virkelig er satt ut- men ført som utsatt i 

protokollen. Det siste punktet var lurt tenker mange, 

da kommer vi i alle fall ikke på restanselista til 

Fylkesmannen 

 

Kanskje det hadde vært en løsning med inngåelse av en 

avtale med grunneier/ rekvirent om utsett av grensemerker 

når byggefeltet var ferdig, men likevel fullføre 

oppmålingsforretningen og matrikkelføringen innenfor 2- 

års- fristen ? Mulighetene er flere. 

 

Loven og forskriften skal følges sier Kartverket. Hvordan 

skal bestemmelsene i matrikkelloven følges i en 

byggegrop/ steinrøys spør kommunene ? 

Drammen, sammen med flere storbykommuner gjorde et 

forsøk på å være løsningsorienterte. Dette ble imidlertid 

torpedert av Tilsynet som ba oss holde oss til de vedtatte 

spilleregler. Vi forstår Tilsynet som skal passe på at vi 

følger ”lov og orden”. 



Tilbake har vi derfor kun en måte å løse dette på. Er dere 

spent på svaret. Det er jeg også. 

Svaret må være Kommunal- og moderniserings- 

departementet med sjefen selv, - Jan Tore Sanner. 

Han er løsningsorientert, og har ganske sikkert et godt 

svar., - der vi andre kun ser problemer.                               

 Vi spør derfor han. 

 

Arbeidet med matrikkelloven videreutvikles stadig. Noen 

skjevheter/ mangler rettes det opp i, blant annet: 

 forskrift om endring i forskrift om 

eiendomsregistrering – matrikkelforskriften 

 

Endringene som nå skal gjennomføres ble vedtatt av 

kommunal- og moderniseringsdepartementet den 

18.09.2015, og skal iverksettes 1. januar 2016. 

Dette er bra. 

 

Endringer i matrikkelloven vil fortsette. Krefter i 

samfunnet, så vel politiske som private aktører har satt 

søkelyset på fritt landmålervalg, eller som det gjerne blir 

omtalt – monopolsituasjonen i kommunene.  

Tidligere i dag har dette tema fått bred dekning. 

Meningene er like mange i dag som de var midt på 2000-

tallet. Politisk er det sannsynligvis også denne gangen 

ulike meninger . 

 

Bør politikk spille inn som en avgjørende faktor når den 

kommunale monopolsituasjonen drøftes, - eller bør andre 

elementer ha vel så stor gjennomslagskraft/ vektlegging. 

 

Blant annet så vil utdanningsinstitusjonene har en vei å 

gå- jeg vil si en lang vei å gå, - før private firmaer kan gjøre 

fullgod jobb på lik linje med kommune- Norge. Dette er 



mine erfaringer gjort etter 45 år i kommunal tjeneste i en 

storbykommune. 

Man bør for enhver pris ikke foreta så vidt store 

strukturelle endringer før man har tilnærmet like stor 

kompetanse på den  private- som på den kommunale 

siden, - og kanskje ikke minst – det er etablert 

oppmålingsbedrifter over det ganske land. 

 

Et leserinnlegg i Posisjon nr. 1 – 2015 om fritt 

landmålervalg setter helt korrekt søkelyset på forhold som 

i høyeste grad bør tas hensyn til når dette tema 

sannsynligvis kommer opp som en ny debatt/ - eller kall 

det gjerne omkamp. 

At en opphevelse av monopolet vil føre til mer likhet i pris 

fra kommune til kommune og kortere ventetid er 

påstander som  etter min mening mangler underbygning. 

Erfaringer fra min kommune  senest i 2015 sier det 

motsatte. 

 

Jeg hadde lettere forstått / akseptert en omgjøring  ut fra 

kun et politisk syn. 

Jeg oppfordrer stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad 

fra FrP til å ta kontakt med de miljøer i kommune- Norge, - 

slik omtalt og nevnt i leserinnlegget om fritt 

landmålervalg, - og ikke bare fra det private markedet. 

 

 Takk for meg og de 20 minuttene som var satt av til dette 

kåseriet.  

 

Jeg ønsker matrikkelloven lykke til videre. 

 

 

20.11.2015/hj. 

 

 

 



 

 

  


