
Fritt landmålervalg

• Flertallspartiene på Stortinget har bedt om at Regjeringen legger fram lovforslag 
om fritt landmålervalg
• Rekvirent selv kan velge landmåler

• Opphevelse av den kommunale plikten og eneretten til å holde oppmålingsforretninger

• Krav om autorisasjon av ansvarlig landmåler

• Spørsmålet om ansvar for matrikkelføring må vurderes samtidig

• Overgangsordninger 

• Lovforslag på høring vår 2016

• Lovvedtak våren 2017

• Ikrafttreden ???



Rettigheter

Eiendomsobjekter Personer

Fungerende
eiendomsmarked



• Skylddeling på landet fram til 1980

• Tre “gode menn” fra bygda utfører skylddeling – fastsette skyld for beskatning. 

• Ingen oppmåling, bare tinglysing

• Matrikkel ført i Landbruksdepartementet for eiendommer på landet

• Etter hvert overtatt av kommunene kombinert med oppmåling

• Oppmåling i de største byene siden “tidlig” – god kvalitet på målebrev
og kart 

• Delingloven 1980 innfører målekrav i hele landet

• Økonomisk kartverk fra 1965 – 1990  - grenser registreres for 
eiendommer større enn 5 dekar.



Delingsloven av 1980

• Kommunene får ansvar for oppmåling, målebrev og eiendomskart 
• Ingen spesielle krav til eiendomskartet

• Kommunene får ansvar for å rapportere til GAB 

• Mangler i delingsloven
• Dekker ikke behovet for eiendomskart i digital form knyttet til GAB

• Til dels lang ventetider, mange midlertidige forretninger som ikke fullføres

• Ujevn kvalitet

• Store gebyrforskjeller

• Grensejustering «misbrukes» for store arealer

• Behov for opprettelse av eiendommer i undergrunnen 



Foreslår i NOU 1999:1

• Matrikkel med  eiendomkart

• Anleggseiendom

• Arealoverføring

• Oppmåling defineres som
tjenesteproduksjon

• Private landmålere

• Krav om autorisasjon

• Mindretall; Den enkelte
kommune kan opprettholde
enerett på oppmåling



Lovvedtak 2005 

• Borgerlig regjering  - Knut Arild Hareide Krf er statsråd i MD 

• Stortinget vedtar lov i siste møte før valget, i tråd med NOU’en
• men med mindretallets forslag om at den enkelte kommune kan opprettholde 

enerett, og uten krav om autorisasjon til kommuner som opprettholder enerett

• Sterk motstand til private landmåler fra kommunesektoren, med 
oppmålingsgruppa i NITO i spissen

• Mindretallet på Stortinget, Ap, SV, Sp,  går mot privatisering og mot  
autorisasjon 
• kommunal enerett med krav om autorisasjon er ikke mulig

• AP, SV, Sp vinner valget og tar opp sitt mindretallsforslag 

• Loven av 2005  blir ikke iverksatt



Lovvedtak 2007

• Rød –grønn regjering legger fram nytt lovforslag

• Stortinget vedtar Matrikkelloven
• Kommunalt ansvar for oppmåling og matrikkelføring videreføres

• Oppmåling defineres som myndighetsutøvelse

• Andre forslag fra NOU’en og loven av 2005 opprettholdes 

• Loven trer i kraft i 2010
• Bestemmelse om oppmåling ved omsetning av ikke oppmålte eiendommer 

satt på vent 



Utviklingen fra 2010
• Ingen krise – eiendomsmarkedet fungerer godt 

• Kommunene har trolig bedre kompetanse – mange har gått på kurs 

• Mer kommunalt samarbeid  og  bruk av private konsulenter

• Fortsatt svak kompetanse i noen kommuner ?

• Ventetid på oppmåling fremdeles lang – utsettes oppmåling pga
manglende kapasitet ?

• Svært store gebyrforskjeller

• Økende fokus på feil i matrikkelkartet – hva kan gjøres 

• Kommunen kan ikke levere på svært komplekse saker – byfornyelse i Oslo 

• Myndighetsrollen uklar versus tjenesteproduksjon ?



Ca. 45 000 oppmålingsforretninger per år
Tall fra 2015;

• 26 167 nye grunneiendommer

• 1088 nye festetomter

• 107 nye anleggseiendommer

• 3891 arealoverføringer

• 3256 grensejusteringer

• ? oppmålingsforretninger for klarlegging av grense 

• 21 738 nye eierseksjoner, herav ? med eget uteareal 

• 500 (?) millioner i gebyrinntekter til kommunene 

• 2 300 forretninger utført av private  - for 25 millioner kr.

• 10 % (?) av forretningene utført av vegvesenet 

• 400 -500 (?) årsverk i kommunene til oppmåling og matrikkelføring  



Hvorfor gjøre endringer - 1

Oppmåling KAN utføres av private som tjeneste
• I EU/EEA området er det bare i  Norge at kommunene alene utfører 

oppmåling

• Bare i Norge utfører kommunen matrikkelføring

• I 5 land utføres oppmåling av statlig matrikkelmyndighet
• I Sverige og Finland er oppmåling og matrikkelføring delegert til de største kommunene

• I alle andre land i EU/EØS området utføres oppmåling av private landmålere 
med personlig autorisasjon av ansvarlig landmåler
• Krav til autorisasjon varierer. Mest vanlig med tre års utdannelse, praksis og egen 

eksamen

• Mindre vekt på geodetisk  måling, mer vekt på eiendomskunnskap, juss



Hvorfor gjøre endringer - 2

• Næringsutvikling; Utvikle et privat tjenestetilbud som kan bistå 
rekvirent mer  rådgiving enn en offentlig tjenestemann kan gjøre 
• Hjelpe til med plan, forhold til andre myndigheter, delingssøknad, avtaler med 

naboer, avklare rettslige forhold. Dansk landinspektør har 25 % av inntekt fra 
eiendomsoppmåling 

• Oppmåling basert på forhåndskonferanse. Delingstillatelse når oppmåling er 
utført 

• Landmåler er ansvarlig søker ??

• Raskere tjenestetilbud til «riktig» pris 

• Kapasitet til rask oppmåling ved omsetning

• Samme leverandør for plassering og oppmåling 



Hvorfor gjøre endringer - 3

• Kunne kreve at ansvarlig landmåler har faglig kompetanse 

• Ansvarliggjøre landmåler  - kan miste autorisasjon

• Utvikle nye tjenester, for eksempel oppmåling av eierseksjoner 

• Legge til rette for at landmåler ikke kan utføre saker der egen 
arbeidsgiver er part 
• Ikke noe stort problem at kommuner og vegvesen utføre egne saker, men 

uheldig ?

• Etablere klart skille mellom oppmåling og matrikkelføring  



Hvorfor ikke gjøre endringer

• Ingen krise i dag 

• Reduserer inntekter til kommunene og svekker kart- landmålerkompetanse 
for andre oppgaver

• Dårligere tilbud i utkant- Norge ?

• Høyere pris ?  + Moms 

• Vanskelig overgangsperiode 
• Fritt landmålervalg fra første dag, men kommunen må kunne fortsette uten 

autorisasjon  
• Kommuner og vegvesen  kan etablere foretak og søke om autorisasjon  

• Kommunene mister kompetanse på matrikkelføring 

• Noen ansatte i kommunene vil miste jobben eller omstilles 



Hva vil skje 

• Ny lov vil bli foreslått og vedtatt i 2017
• Stor sett tilbake til loven fra 2005 med mindre endringer

• Vil neppe ta opp igjen forslaget om at den enkelt kommune kan vedta enerett

• Vi satse på å få med opposisjonen for å unngå ny omkamp

• Spørsmålet om ansvar for matrikkelføring vil komme opp 

• Overgangsperiode 
• For kommunene

• For eksisterende private foretak 



Mulige løsninger – vanligste ordninger i andre land 

• Personlig autorisasjon av ansvarlig landmåler, 3 års utdanning + 
praksis + prøve
• Overgangsordninger der erfaring tillegges vekt

• Ingen krav til organisering av foretak – også kommunene kan drive 
oppmåling,  med ansvarlig landmåler

• Ikke egen godkjenning av foretak, men foretak må ha ansvarlig 
landmåler på hvert kontorsted

• Matrikkelføring ?


