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INNLEDNING
o Opprinnelig ordlyd i forslag fremsatt 4 stortingsrepresentanter 18. 

juni 2015
o «Stortinget ber regjeringen utrede forslag om å oppheve det kommunale 

ansvaret for eiendomsoppmåling.»

o Flertallsinnstilling, vedtatt av Stortinget 3. mars 2016
o «Stortinget ber regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med 

eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons-
og sertifiseringsordning for denne type tjenester.»



FLERTALLETS BEGRUNNELSE
o Det kan være fornuftig med en ny vurdering der 

forvaltning og tjenesteproduksjon skilles.

o En godkjenningsordning for den som utfører 
landmålertjenesten, kan være med på å heve kvaliteten på 
arbeidet som utføres.

o Den som bestiller tjenesten får flere aktører å forholde seg til, 
og kan velge leverandør ut fra pris, leveringstid og 
kvalitet. I dag faktureres ofte arbeidene etter faste priser 
basert på areal.

o Landmålere som stikker ut og måler inn infrastrukturen i 
byggefelt, kan også sette ned grensemerker til tomtene.



FREMDRIFT I SAKEN
o Stortinget vedtok å utrede saken 3. mars 2016

o KMD har oppgaven med å utrede saken, og de er allerede 
kommet i gang

o Saken sendes på intern høring før den sendes ut på offentlig 
høring, anslagsvis slutten av mai

o Høringsfristen er 3 måneder - (primo september)

o Høringsuttalelsene bearbeides høsten 2016

o Nytt lovforslag fremmes til i Stortinget våren 2017



HVA SKAL UTREDES?
o Hvorfor opphevelse av det kommunale monopolet?

o Rekvirenten kan selv velge landmåler

o Vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning

o Ansvar for matrikkelføring?

o Overgangsordninger



HVORFOR OPPHEVELSE AV DET 
KOMMUNALE MONOPOLET?

o Hvordan er arbeidet organisert i andre land?
Ø Bare i Norge og Island at kommunene utfører 

eiendomsoppmåling

Ø Bare i Norge at kommunene utfører matrikkelføring

Ø I Sverige og Finland er oppmåling og matrikkelføring 
delegert til de største kommunene

Ø I alle andre land i EU-området utføres oppmåling av 
private landmålere med personlig autorisasjon



HVORFOR OPPHEVELSE AV DET 
KOMMUNALE MONOPOLET?

o Næringsutvikling
Ø Etablere et klart skille mellom oppmåling og matrikkelføring 

(forvalting og tjenesteproduksjon)
Ø Utvikle et privat tjenestetilbud
Ø Autoriserte landmålere en forutsetning for å heve kvaliteten.
Ø Autoriserte landmålere kan hjelpe til med forståelse av planer, 

forhold til andre myndigheter, delingssøknad, avtaler med 
naboer, avklare rettslige forhold, mm. 

Ø Kan gi et raskere tjenestetilbud til «riktig» pris
Ø Samme landmåler som utfører plassering og 

beliggenhetskontroll og oppmålingsforretninger 
Ø Får kapasitet til rask oppmåling ved omsetning av «gamle» 

eiendommer



REKVIRENTEN KAN SELV VELGE 
LANDMÅLER
o Det er fritt landmålervalg som skal utredes. Kommuner med ansatte 

landmålere kan også søke om autorisasjon

o Kommuner som ønsker å tilby tjenesten må gjøre dette i 
konkurranse, med mva og uten subsidiering

o Den som bestiller tjenesten vil få flere aktører å forholde seg til, og 
kan velge landmåler ut fra pris, leveringstid og kvalitet

o Faste priser i gebyrregulativet basert på areal faller bort, og alle 
frister faller bort



VURDERE EN AUTORISASJONS- OG 
SERTIFISERINGS ORDNING
o Det finnes i dag en autorisasjonsordning etter P&B – loven, som 

gjelder for plassering av tiltak (ansvarlig søker, prosjekterende, 
utførende og kontrollerende). 

o Ordningen administreres av (DiBK). Det er en sentral godkjenning 
som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse. 

o Det er å vente at KMD utreder andre autorisasjonsordninger enn 
den dagens ordning.

o Kan en ny autorisasjonsordning være en ordning som administreres 
av Tekna/Nito, eller av Kartverket, eller andre?

o Hva med kommuner og krav til autorisasjon?



ANSVAR FOR MATRIKKELFØRING
o Matrikkelen er sammen med Folkeregisteret og enhetsregisteret ett av 

Norges 3 nasjonale registre.

o Hvordan sikrer vi høyere kvaliteten i matrikkelen, både med hensyn til 
raskere innlegging av nye eiendommer og at det faktiske innholdet blir 
korrekt?

o I alle andre land i Europa er det Staten som er ansvarlig for matrikkelen. 
Kan man tenke seg en ordning der Kartverket blir matrikkelfører?



OVERGANGSORDNINGER
o Dersom det blir innført «fritt landmålervalg», vil det bli en 

overgangsordning, der kommunene som velger å fortsette med denne 
tjenesten, får nok tid å skaffe seg nødvendig kompetanse som autorisert 
landmåler.

o For de kommuner som ikke velger å fortsett med 
oppmålingsforretninger må det lages overgangsordninger som 
kompenserer for bortfall av inntekter


