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Litt om Bodø, og oss på Geodata

• Har feiret sitt 200 årsjubileum i år. 

• Kåret til Norges mest attraktive by for 2016

• «Ny by – ny flyplass» – forsvarets nedleggelse av 

flystasjonen er snudd til noe positivt, og kanskje bedre. Ny 

«smart city» under utvikling. 

• Tett på 50500 innbyggere på 1310 km2 land og 83 km2 vann

• Byen med 20 minutters gange mellom alle kollektivtilbud.

Avdelingen Geodata

• Er delt inn i tre båser:

– Landmålere 8 stk + fagleder

– Matrikkel / kart 7 stk + fagleder

– Eiendomsskatt 4 stk + prosjektleder

– Sjæfen sjøl 1 stk = totalt 20 personer



Litt om Bodø, og oss på Geodata



Matrikkelen – formål og funksjon

• Sin opprinnelse ved NOU 1999:1 Ny lov om 

eiendomsregistrering.

• «Det et sterkt økende behov for relevante og riktige 

eiendomsopplysninger for offentlig planlegging, utbygging og 

forvaltning, privat byggevirksomhet, eiendomsmegling, osv. Det er 

betydelige mangler med hensyn til fullstendighet og kvalitet på 

opplysningene i dagens GAB-register, og det nasjonale 

eiendomsregisteret inneholder ikke kart som viser eiendommene» 

NOU 1991:1 kap. 4,1

• Et stort behov for en samkjøring av GAB og DEK til en matrikkel 

som legger til rette for et pålitelig eiendomsregister. 

• For den private skulle dette føre til færre tvister og mindre arbeid for 

rettsvesenet. Skape bedre sikkerhet i forbindelse med kjøp / salg.  

Skape bedre grunnlag for pantesikkerhet.



Matrikkelen – formål og funksjon

• I offentlig sektor:

– Innen offentlig sektor er eiendomsinformasjon viktig blant annet 

for planlegging, utbygging og forvaltning, gjennomføring av 

politikk, styring, kontroll og skattlegging

• Skjematisk presentasjon i NOU 1999:1



Matrikkelen – formål og funksjon



Hva har det blitt?



Formålsparagrafen i matrikkelloven

• Lova skal sikre tilgang til viktige eigedomsopplysningar, ved 

at det blir ført eit einsarta og påliteleg register (matrikkelen) 

over alle faste eigedommar i landet, og at grenser og 

eigedomsforhold blir klarlagde.

Lova skal vidare sikre tilgang til eit felles geodetisk grunnlag, 

jf. kapittel 8.



Hva har vi i Bodø og Nordland?

• Den 19 sept. 2016 var det 680 tinglyste grunneiendommer og 

183 festegrunner i Bodø kommune uten teig i matrikkelen. 

• Bare i Bodø sentrum (gnr 138) er det ca. 157 tinglyste 

grunneiendommer uten teig.

• Følgende er hentet fra høringsnotatet om privatisering av 

eiendomsoppmålingen: 

• I tillegg er ca. 50 % av landarealet uten tilknytning til 

matrikkelnr (0/0)



Hva har vi i Bodø og Nordland?



Matrikkelen

• Er det sikret tilgang til eiendomsopplysninger fra 

matrikkelen?  

– JA!  Blant annet www.seeiendom.no

• Er det ført et ensarta register?

– Det er vel bare 1 måte å føre matrikkelen på, svaret blir vel ja

• Er matrikkelen pålitelig?

– NEI! Verken på nøyaktighet eller fullstendighet.

• Er alle eiendommene i matrikkelen?

– Så absolutt ikke!



Matrikkelens bruk

• Brukerne forstår ikke nøyaktighetsaspektet.  En linje er en 

linje. 

• Saksbehandlere (byggesak), planleggere (offentlig og privat), 

utbyggere ser bare en linje, og denne brukes rått.  

– Eksempel med Statnett fra Skjomen sør for Narvik



Matrikkelens bruk

Opplysninger i matrikkelen gis stadig større 

troverdighet, og feilbruken øker



Veien videre?



Betraktninger

• En innføring av matrikkellovens § 7 er fornuftig å iverksette, 

men da under forutsetning at staten finansierer oppgavene.

– Men den fanger kun opp eiendommene som blir solgt/kjøpt. Hva 

med de andre?

• Er det rimelig at grunneierne skal betale for å oppdatere et så 

viktig nasjonalt offentlig register av samfunnsmessig stor 

betydning? 

– Det er vel ikke i andre offentlige registre at innbyggerne betaler 

for oppdatering i like stor grad som tenkt i matrikkelen?

– Hvorfor skal grunneierne måtte betale for at staten har hatt sitt 

hovedfokus på skatt fremfor geometri i eiendomsdannelsen 

oppigjennom historien?

• Det er kjørt noen forprosjekter til matrikkelforbedringsprosjekt 

som har konkludert med at det ikke er kommunale 

økonomiske ressurser, eller personell til å gjennomføre disse 

kvalitets og fullstendighetsprosessene som trenges.

• Statlig finansiering må på banen



Lover med skyggelapper?

• Det er flere lover som styrer utviklingen av samfunnet.

– Plan og bygningsloven, 

– Matrikkelloven, 

– Konsesjonsloven, 

– Arveloven, 

– Selskapsloven, 

– Aksjeloven, 

– Tinglysingsloven

– Panteloven

– + +

• Felles for disse er at de ikke har regler som fører til at andre 

offentligrettslige prosesser går lettere. 



Konsekvenser

• Arvelov

– Hjemmelserklæring ved arv, skifte blir ikke tinglyst, ingen 

oppfølging. I Bodø er det 770 matrikkelenheter med en død 

eier, og 451 matrikkelenheter eies av bare en død eier.

–  Jeg som landmåler finner en død eier som nabo i min sak. 

Jeg må kontakte skifteretten og avklare partsstatus.  Videre 

signaturrett på erklæringer. 

• Aksjelov / selskapslov. 

– Foretak med tinglyst eiendomsrett og andre rettigheter kan 

slettes etter eget initiativ fra foretaksregisteret. (inaktivitet over 

lengre tid).

– Ingen peker til grunnbok som fanger opp slike rettigheter.

– Ved Fisjon/fusjon tenker ikke partene på eiendomsrett og 

eiendom.  Overdratt selskap står fortsatt som eier. 

– Hvordan var det med å få slettet den heftelsen som selskapet 

fikk tinglyst for 30 år siden? Jeg tenker arealoverføring.

–  Jeg som landmåler finner et slettet selskap som eier av 

naboeiendommen i min sak. Hvem representerer denne 

eiendommen? 



Konsekvenser

• Pantelov

– I dag er det fullstendig mulig å få tinglyst utleggspant på 

eiendomsrett til ikke matrikulert eiendom.  Eiendomsrett til hva? 

Hva skjer når denne personen dør? Går tåpskap i arv, eller 

forblir denne eiendommen oppført med død eier? 

• Tinglysingslov

– Endring av vilkår for tinglysing bør ikke ha tilbakevirkende kraft. 

Sletting av dokumenter bør slettes basert på samme vilkår som 

de ble tinglyst på. 

• Er det i dagens samfunn med rivende utvikling 

samfunnsøkonomisk lønnsomt å ha inaktive hjemmelshavere 

til eiendom. Eller bestemmelser som gjør at utviklingen går 

tregere.

• Hva koster det å måtte stoppe en utvikling på grunn av 

sletting av heftelser til oppløste selskaper, finne ut av fysisk 

eier til eiendom, grave i detaljer om grenser og opplysninger 

som burde vært tilgjengelig i matrikkelen?  



Forslag til endringer

• Endring av pantelov og tinglysingslov – krav om sporbarhet i 

matrikkel før tinglysing av dokumenter på eiendomsrett.

• Endring av aksjelov og selskapslov. Selskap kan ikke 

oppløses/overdras/endres før eiendomsrettslige 

disposisjoner er ivaretatt. Helst full eiendomsoverdragelse.

• Endring av arveloven.  Krav om tinglysing av 

hjemmelsovergang innen 1 år etter dødsfall.

• Frivillig tinglysing av hjemmelsdokumenter må opphøre.

• Til kommunalminister Sanner og høytflyvende politikere: 

– Kom ned på bakken og se på realiteten.  

– Ideologien om privatisering av eiendomslandmålingen kan dere 

legge i en skuff inntil videre. Systemet er ikke klart for dette 

enda. 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


