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FAGGRUPPEMØTE  matrikkelen 
 
SAK: 
Velkommen og godkjenning av referat fra forrige møte. 

• 21/10. Plan for oppstart av tilsynsvirksomheten i SK. 
• 22/10. Historikk i matrikkelen. 
• 23/10. Kjøring av skript. 
• 24/10.  Matrikkelbrevet. 
• 25/10. Referat. 
• 26/10.  Eventuelt. 
 
Oppsummering og avslutning. 
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Velkommen, generell informasjon og godkjenning av referat 
fra forrige møte, Heming. 
Heming ønsket velkommen. Oppstart kl.10 for møtene er ok, det gir rom for eventuelle 
formøter hvis ønskelig.   

 

Kommentarer til referatet fra forrige møte: 
Sak 15/10. Tidssperre ved matrikkelføring: 

SK skal vurdere om det skal være tidssperre på selve innloggingen på 
matrikkelsystemet. 

Sak 16/10. Foreløpig grov plan og prioritering for videre utvikling av matrikkelen: 
SK skal vurdere å lage relasjonskart for matrikkelen til kommunene.  
SK skal vurdere samkjøring av produksjonssetting av nye versjoner av 
matrikkelen med eksterne leverandører. Her er det viktig at også kommunene 
gjør sitt for å påvirke leverandørene. Minimumskrav bør være at leverandørene 
skal være klare med sin versjon innen 3 mnd. etter at SK sin matrikkelklient er 
klar. 

Sak 18/10. Bruttoareal og bruk av det: 
Denne saken tas opp på faggruppemøte den 24. februar.  

Sak 01/10. Presentasjon i endringer i skjema og evt. tilbakemeldinger på disse: 
Alle skjema skal godkjennes av SK. 
Når det gleder oversiktskartet i matrikkelbrevet skal SK undersøke nærmere 
angående å få med bygningsomriss på dette kartet.  

Sak 20/10. Faggruppas rolle: 
Wenche Rognås er ny sekretær i faggruppen. All kommunikasjon vedr. møter, 
innspill til saker, møteinnkalling etc., går via henne.  
Mail; rogwen@statkart.no 
Tlf: 32 11 84 42 

Møter i 2011: 
24/2  Tema: Bygg. 
19/5  Tema: Tilsyn. Matrikkelbrevet. 
15/9  Tema: Ikke bestemt. 
8/11  Tema: Ikke bestemt. 
 
Sak 22/10: Historikk i matrikkelen, Torleif Tyssebotn, SK. 
Torleif orienterte om arbeidet som gjøres med historikk i matrikkelen. Hans ppt-
presentasjon er lagt ut på faggruppens sider;  
 
http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/Matrikkelen/Faggruppe_for_matrikkelen/Faggruppemote/ 
 
Arbeidet med historikk i matrikkelen har høy prioritet i matrikkelavdelingen i 2011. 

Sak 21/10: Plan for oppstart av tilsynsvirksomheten i SK. 

mailto:rogwen@statkart.no�
http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/Matrikkelen/Faggruppe_for_matrikkelen/Faggruppemote/�


Styringsgruppemøter Matrikkelavdelingen Side 3 av 4 

 3 

Heming orienterte om tilsynsordningen i SK. Seks kommuner har sagt seg villige til å 
være de første hvor SK fører tilsyn av kommunens matrikkelføring; 3 kommuner i 
Rogaland, 2 kommuner i Vestfold og 1 kommune i Telemark. I første omgang vil det 
være fokus på kompetansebygging og opplæring. Vi er ikke ute etter å ta kommunene, 
men vi er på jakt etter kvalitet!  
 
Konklusjon: 
SK sender ut rapporten som er utarbeidet i forbindelse med tilsynsordningen 
til faggruppen for matrikkelen. SK skal utarbeide en håndbok for tilsyn. Denne 
håndboka skal ut på høring til bl.a. Storkommunegruppa. 
 
 

Sak 23/10: Kjøring av skript. 
Innmeldt sak fra kommunene.  
 
Kommunene:  
Ber om at SK for fremtiden orienterer matrikkelansvarlige i kommunen i forkant av at 
skript kjøres mot matrikkelen. 
 
Statens kartverk: 
SK sender ut nyhetsbrev til alle brukerne av matrikkelen i forkant av nytt skript, og 
kommunene må da varsle hvis de ser at skriptet kan få uante konsekvenser. 
Utfordringen ligger i at skript er vanskelig å varsle lenge i forveien, og spørsmålet blir 
om kommunene rekker å gjøre noe. 
 
Konklusjon: 
Alle brukerne av matrikkelen blir varslet når skript skal kjøres, ved at de mottar et 
nyhetsbrev fra SK. 
 
 
Sak 24/10: Matrikkelbrevet. 
 
Kommunene:  
Spesielt stor misnøye med forsiden på matrikkelbrevet. Det er problemer med å lese 
den, og det er vanskelig å forstå hva som står der. 
 
Mindre detaljerte saker: 

• Klokkeslett – det dette en nødvendig informasjon?  
• Areal - Oppgitt/beregnet. Kunden skjønner ikke hvorfor det er registrert to 

typer areal. Savner forklarende tekst til de to ulike arealene. Størrelsen på 
eiendommen er kanskje den viktigste opplysningen fra matrikkelbrevet.  

• Knekkpunkt - Hvorfor avmerkes ikke alle knekkpunkt?  
• Koordinatene er uleselige(alt for små) på oversiktskartet. Hvorfor er rutenettet 

med?  
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• Tinglysingsstatusdato. Hva slags dato er dette? Hvorfor er den med på 
matrikkelbrevet? Hva slags dato fremkommer på melding til tinglysing?  

Foreløpig konklusjon: 
SK tar i mot alle innspill. Alle innmeldte saker hva gjelder matrikkelbrevet, 
både fra i dag og tidligere, gjennomgås internt. Matrikkelbrevet er tema på 
faggruppemøte 19/05-2011. 
 
I tillegg stilte kommunene et spørsmål ang. Melding til tinglysing. 
 

• Ulike hjemmelshavere – Ja/Nei. Sjekke dette nærmere. 
 
Konklusjon: 
Melding til tinglysing er riktig. I eksempelet som ble lagt frem fra kommunen 
var det hentet fra feil hjemmelshaver/eier. 
 

Sak 25/10: Referat. 
Det er viktig at følgende fremkommer av møtereferatet; 

• Hva er status på saken?  
• Hvilke saker er under oppfølging? 
• Hva er konklusjonen på saken? 

 
Konklusjon: 
Ny redaktør for faggruppen skal prøve å løse dette etter beste evner  
 
 

Sak 26/10: Eventuelt 
Innspill fra Kåre Wiik, Lindås kommune.  
 
Kommunen: 
De fleste riksveier er nå blitt fylkesveier. I den sammenhengen skal eierforholdet gå 
over fra Statens vegvesen v/samferdselsdept. til fylkeskommunen. Hvordan skal dette 
løses, og når blir det gjort? Blir dette en manuell jobb for kommunale matrikkelførere 
eller kan SK kjøre en maskinell jobb? 
 
Statens kartverk: 

1) De veiene som er tinglyst(ca 3500), blir rettet av tinglysingen med utgangspunkt 
i lister fra Statens Vegvesen. 

2) Mellom 13000 og 14000 veier er ikke tinglyst. I flere fylker er disse rettet 
manuelt, både Finnmark og Tromsø er ferdige.  
SK skal kjøre en maskinell jobb, som registrerer aktuell eier og kontaktinstans 
eier. 
 

Foreløpig konklusjon: 
SK skal kjøre en maskinell jobb, som registrerer eier og kontaktinstans. 
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