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FAGGRUPPEMØTE 13. og 14 .juni 
 
SAKER: 
Faggruppa var samlet i hovedsak for å bidra med evaluering av 2 dagers pilotkurs om 
matrikkelloven. Faggruppa sender sine bidrag til matrikkelavdelingen så fort som 
mulig. 
I tillegg ble det avholdt et kort faggruppemøte.  
 
Kommentar til innkallingen og saksliste: 
Godkjenning av gårdsnummerserie er ikke med i dagens agenda selv om den ble utsatt 
til dagens møte. 
 
Kartverket: Godkjenningsordningen er på det nærmeste ferdig. Det har imidlertid 
dukket opp en ny problemstilling i forhold til hvordan vi forholder oss til 
kommunesammenslåinger med flere enn to kommune 
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Velkommen, og godkjenning av referat fra forrige møte.   
 
 

 
Dagens agenda: 

• Denne saken ble utsatt til neste faggruppemøte. 
21/11 Faggruppas mandat og sammensetning, møteplan 2012  

• I forhold til oppsatt møteplan er møtet 12. september utsatt til fredag 14. 
september. Møtet avholdes i Oslo.   
  
 

 

Samle sak Godkjenning av skriftlige svar sendt fra 
matrikkelavdelingen i forhold til restanseliste innmeldt av 
faggruppa 

Faggruppa godkjente de skriftlige svarene sendt i forkant av møtet med 
følgende merknader: 
 

• Sak 11/10 - Oppheving/ sletting av eierseksjonering.  Viser til møte 15/9- 
2011. 
Status: Det gis en kort muntlig tilbakemelding i møtet. 
Merknad: Muntlig tilbakemelding ble gitt i møtet. Det pågår en policyvurdering 
i kartverket i forhold til slike type saker. 
 

• Sak 24/10 – «Matrikkelbrevet» - Oversikt over endringer – status i 
arbeidet? 
Status: Arbeid igangsatt, på grunn av fødselspermisjon stoppet dette opp. 
Det arbeides noe videre med dette framover, men på grunn av ressurssituasjonen 
har dette arbeidet ikke 1.prioritert. 
Merknad på møtet: Denne saken er ferdig og sendes faggruppa sammen med 
referatet. 
 

• Fortrolig adresse / beskyttet i hht instruks.  
Status: Saken har sin bakgrunn i at det ønskes en gjennomgang av temaet knyttet 
til særlig når skal hele saken ”skjermes” og når skal bare en den / de aktuelle 
personene ”skjermes”. Dette er et tema som vil kreve noe mer tid enn vi har til 
rådighet i dette korte møtet. 
Merknad: Til informasjon så kan det se ut til at ansvaret for dette overlates 
Politidirektoratet. Til nå har dette vært innenfor Skattedirektoratets 
ansvarsområde. 

• Sak 14/11 –  «Matrikulering av umatrikulert offentlig veggrunn» - utvikling 
i saken – status? 

• Status: Det gis en kort muntlig tilbakemelding i møtet. 
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Muntlig tilbakemelding ble gitt i møtet. Retningslinjer fra MD er på det 
nærmeste ferdig, men Kartverket har ikke fått disse oversendt enda. 
  

• Sak 19/11 –  « Trekantavtalen » - utvikling i saken – status? 
Status: Arbeidet går dessverre sakte, noe som skyldes manglende kapasitet hos 
juridisk tjeneste for tiden, hvor vi har bestilt opp bistand til å utforme 
avtaleutkast. Vi er der særlig avhengig av en konkret person i forhold til akkurat 
denne saken. Det er nytt møte i midten av juni mellom KV og kommunene.  
 
 
 

• Godkjenning av blanketter – utvikling – høring – resultat – status. Hva 
med skjema fra SKG – kan disse benyttes – godkjenning ?    
Status: Det har foreløpig ikke lykkes å komme i mål med hvordan en får godkjent 
den delen av ”kombinertblanketter” som vi i Kartverket ikke kan godkjenne 
(søknadsdelen). Da dette er en utfordring vurderes det om vi skal konkludere vår 
godkjenningsordning mot bare å kunne godkjenne ”rene matrikkelblanketter”, 
hvor det er vi som har hjemmelen for godkjenning. 
Merknad: Det ble stilt spørsmål med hva som er ment med det som står skrevet. 
Kartverket: Diskusjoner i blankettutvalget har vist at det er vanskelig enes om 
godkjenning av kombinerte blanketter. Kartverket er i ferd med å konkludere at 
vi bare godkjenner blanketter som omhandler matrikkelloven. 
 

• Rapport fra temagrupper:  for eksempel status i arbeidet med grenser i 
sjø/ vassdrag o.a. 
Status: Blir å presentere resultater så langt ved en senere anledning. Da arbeidet i 
temagruppene tar lengre tid enn først tenkt, er det foreløpig ikke iverksatt nye 
temagrupper. Dette kommer også av det til sjuende og sist er slik at det er noen 
personer som må være involvert i mye av arbeidet for å sikre nødvendig faglig 
samordning og avklaring. Dette er personer som også er involvert i mange andre 
oppgaver, slik at kapasitet er en begrensende faktor. 
 

• Informasjon/ oversikt over lovendringsinnspill som SK har gjort overfor 
dept. 
Status: Formelt sett har vi ikke spilt inn endringer utover i vår høringsuttalelse til 
lovendringen som kom ved årsskiftet (link til høringsbrev: 
http://www.regjeringen.no/pages/13321380/SK.pdf). Vi vurderte den gangen å 
spille inn flere forslag, men da disse falt utenfor det høringen gjaldt ble det 
bestemt at vi ikke kunne gjøre det. I samtale med departementet har vi fått 
beskjed om å samle opp våre evt. endringsønsker, og spille inn disse samlet på et 
tidspunkt. I forhold til lovendringer er det sagt klart fra departementet at det ikke 
vil være noe som kan skje ofte, mens forskriftsendringer kan gjennomføres noe 
oftere. 
 
Vi er i tildelingsbrevet for 2012 gitt i oppdrag å foreslå et opplegg for revisjon av 
lov og system. D.v.s. i første omgang ikke foreslå konkrete endringer, men 
opplegget for hvordan endringsønsker og –behov skal hentes inn m.m. 

http://www.regjeringen.no/pages/13321380/SK.pdf�
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Samtidig samler vi i et dokument endringsbehov/-ønsker vi merker oss i det 
daglige, og har så langt samlet mellom 20 og 30 punkter. Dette er punkter som 
ikke er vurdert i Kartverket, slik at det er ikke sikkert vårt offisielle syn vil bli at 
alle disse punktene skal spilles inn når den tid kommer. Vi kan ved en senere 
anledning om det er ønskelig i faggruppa ta en gjennomgang av denne lista, men 
den vil ha status som internt arbeidsdokument så lenge punktene ikke er tatt opp 
til vurdering formelt sett i Kartverket, slik at lista og innholdet i denne vil f.eks. 
ikke bli lagt ved referatet fra et slik faggruppemøte. 

 
 

 
 

 

06/12 Presentasjon av utkast til mandat for utvikling av 
strategi for bygningsdelen i matrikkelen og innspill til 
dette 

Departementet har i tildelingsbrevet for 2012 gitt KV i oppdrag å fortsette arbeidet med 
å avklare om bygningsdelen av matrikkelen skal utvikles videre for å legge til rette for 
større brukergrupper og på større bruksområder. Med det som utgangspunkt 
planlegges det å etablere en bred sammensett arbeidsgruppe som skal se på 
problemstillinger knyttet til videreutvikling, brukergrupper og bruksområder og hvilke 
strategiske avklaringer som må gjøres i forhold til disse punktene. Som del av arbeidet 
skal det beskrives hvilke utfordringer dagens bygningsdel har, hvorledes data samles 
inn og vedlikeholdes og gi en anbefaling av hvorledes innsamling og vedlikehold av 
data bør foregå i en videreutviklet løsning. Arbeidet skal uansett brukergrupper og 
bruksområder se på forholdet til tilstandsrapportering i matrikkelen (NOU 2009:6), 
UU-indikatorer i matrikkelen, bruk av matrikkelen i KOSTRA-rapportering, forholdet 
til Byggsøk, bygningsopplysninger brukt i eiendomsskatte- og 
boligbeskatningssammenheng og forholdet mellom vedtatte eller faktiske 
bygningsdata.   Alle bruksområdene som utredes skal også inneholde vurdering/-er for 
tekniske løsninger mot matrikkelen. 
 
Faggruppas kommentarer til strategiutkastet: 

• Veldig bra at bygg får fokus igjen 
• Mandatet er viktig  
• Dataflyt er viktig 
• Ajourhold er viktig 
• Kommunene sliter med å føre bygg i tide. Bør man være litt forsiktig med å 

pålegge føring av nye elementer? 
 

På spørsmål fra Kartverket om strategien bør inneholde flere aktuelle problemstillinger 
hadde faggruppa ingen flere konkrete forslag. 
Konklusjonen fra faggruppa er at det er positivt at Kartverket kommer i gang med 
strategi for bygningsinformasjon i matrikkelen. 
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Restanselista ble diskutert. Det ble enighet om at sekretær for faggruppa sender 
restanselista ut til faggruppa. Faggruppa prioriterer i fellesskap de sakene den ser som 
viktigst. Kartverket vurderer denne prioriteringen opp mot innspill fra kommuner 
gjennom andre kanaler. 

Eventuelt: 

 
Kartverket viste statistikk for føring av bruttoareal i Buskerud 01.01.2012-07.06.2012. 
Denne viser at det er svært få kommuner som fører bruttoareal som kommunene er 
pålagt å gjøre. 

 

 
Neste møte berammet til fredag 14/9   

 
 
 

 
  

  

  
  
 
  
 
  
 
 


