
Forbedring av 
Matrikkelkartet 

 

En STOR utfordring 



Matrikkelen en nasjonal  
felleskomponent (Difi) 



STOR samfunnsnytte 
i en ”feilfri” Matrikkel  

• På hvilken eiendom 
er dette punktet 

• Hvem er 
hjemmelshaver 

• Hvor bor 
vedkommende 

• Hvilke rettigheter 
gjelder 

• Hvilke restriksjoner 
• Eiendomstakst… 
• mm  





Automatisk saksbehandling – eksempel 
0437-153/3  - Tynset 2014 

Erverv av andeler i sameie. 

  

Ut fra kart og lokalkunnskap vet kommunen at dette er en  
fjell- og utmarkseiendom på om lag 15000 dekar.  
Den har rettigheter til jakt og fiske.  

Den er bebygd med seterhus.  

Dette er derfor pr definisjon en landbrukseiendom og konsesjonspliktig. 

  

Ny eier er ikke i nær familie eller hadde odelsrett. 

Kommunen startet behandling av konsesjonssaken og  
oppdaget i matrikkelen at ervervet allerede var tinglyst.    
 

Kommunen kontaktet tinglysingen og fikk følgende forklaring: 

Av matrikkelen framgår det at dette er en  
fritidseiendom. Det står 0 i areal og eiendommen har bebyggelse. 

Saksbehandler på tinglysingen trodde at dette ikke var et  
konsesjonspliktig erverv – som utløste krav om egenerklæring. 

 

Dette aktualiserer spørsmålet om hvor etterrettelig opplysningene i matrikkel er.  



… Status 

I tillegg er : 
• Mange eiendommer uten grenser 
  (Teig med flere Matrikkelenheter) 
• Mange grenser hjelpelinjer 
• Mange grenser dårlig kartlagt…  

13 

43 103 189 80 



Matrikkelkartet – nyere historie 

1.  Etableringen av grenser i Økonomisk kartverk   1966-1985 
  - se eget bilde 
 

2.  Digitaliseringen av ØK-grenser til EBASE / DEK 1981 – 2005(?) 
  - Samkopi eller byantoriginal på digbord (Eller på skjerm) 
  - Innpass på rammemerker (konform eller affin) 
   

3. Innlegging av jordskiftekart (etter ØK ble etablert)  - Jfr Ole 
 

4. Digitalisering av Målebrev, Tekniske kart/ ferdigvegskart  1991–2010 
  - Målebrev punchet og ØK grenser tilpasset  

           - (eller digitalisert fra Tekniske kart/Ferdigvegskart !!) 
 

5.  Skanning og innlegging av skylddelinger 1991 – 2010(?) 
 (Kommunale forbedringstiltak ….….) 
 

6.  DEK blir konvertert inn i Matrikkelen.  

 



Eiendomsregistrering for ØK 

a. Signalisering av grenser (Grunneiere med litt opplæring) 
- Eiendommer over 5 daa 

b. Påvisning, Inventering av grensene og påføring av Gnr/Bnr: 

 

 

 

 

 

 

 

c. Konstruksjon  

d. Rentegning (rissing) + utsetting av utmål!! 

 

 

 
 

Kart og Plan 2013-4 

Mange feilkilder - og personavhengigheter:  
- Påvisningsfeil, ”Feil stikk”, Feil utmål, Feil konstruksjon, rissefeil mfl 



Digitalisert fra teknisk kart  
(Selv om målebrev fantes) 

Eksempel fra Jevnaker sentrum. 
 
• Matrikkelkartet (Dig fra tekniske kart) 
  
• Puncha målebrev 

Avvik mindre enn målenøyaktigheten 
ved etablering av målebrevet 
neglisjeres ?? 



Matrikkelkartet – nyere historie 

1.  Etableringen av grenser i Økonomisk kartverk 1966-1985 
   
 

2.  Digitaliseringen av ØK-grenser til EBASE / DEK 1981–2005(?) 
  - Samkopi eller byantoriginal på digbord (Ev på skjerm) 
  - Innpass på rammemerker (konform eller affin) 
   

3. Innlegging av jordskiftekart (etter ØK ble etablert)  - Jfr Ole 
 

4. Innlegging fra Målebrev, Tekniske kart / Ferdigvegskart 
   - Målebrev punchet og ØK grenser tilpasset  

 

5.  Skanning og innlegging av skylddelinger 1991 – 2010(?) 
 (Kommunale forbedringstiltak ….….) 
 

6.  DEK blir konvertert inn i Matrikkelen.  

 



Matrikkelkartet – ”feiltyper” 
(Sortert etter viktighet ?) 

1.  Ekisterende målebrev er ikke innlagt. 
a.  Målebrev etter delingsloven 

b.  Målebrev før delingsloven 

2.  Jordskiftesaker er ikke tatt hensyn til. 
a.   Jordskiftesaker etter etablering av Økonomisk kartverk 

b.   Jordskiftesaker før etablering av Økonomisk kartverk 

3.  Umatrikulert grunn (0/0) eiendommer 

4.  Stedfeste alle eiendommer i matrikkelen 

5.  Teiger med flere matrikkelenheter (”Kommabruk”) 

6.  8-kanter , Bli kvitt disse 

7.  Teiggrenser i vann (0/1 eiendommer) 

8.  Forbedre målekvalitet på grenser  

 

 

 

 



Bedre kvalitet på Matrikkelkartet 
Mulige tiltak! 

 

  
 
 

A: Nasjonale tiltak uten særlige ekstra midler 

 

B: Prosjekter i kommunene ala Gran med 
delfinansiering fra andre (Skjønnsmidler) 

 

C: Regelendringer som gir effekt uten store 
kontantutlegg på det offentlige.  
(Måleplikt ved omsetning?) 
 

D: Nasjonalt prosjekt med større ekstrabevilgning. 



A. Nasjonale tiltak? 
1. Forbedret analysemetoder for enklere å kunne gjennomføre rettinger. 

(Er det mulig å analysere grunnboksinnholdet også ??) 
 

2. Iverksette georeferering av gamle jordskiftekart – som en Web-tjenste ? 
 

3. Vektoranalyser på Matrikkelkart  nyere jordskiftekart på vektorform 

 

4. Sentralt apparat i Kartverket for å følge opp kommunale forbedrings-
prosjekter. Støttepersonell på kartkontora. 

 

5. Nasjonale prosjekter for effektivisering bør bidra til feilretting i 
Matrikkelen. Gode eksempler / nye muligheter: 

a. Gårdskartprosjektet 

b. Statsskogprosjektet (SIM) 
 

c. Andre store grunneiere ??? 

d. Organisert og autorisert dokumentasjon og oppmåling ved 
skogtaksering ??? 

e. Eiendomsskattgrunnlag ??? 

 

 

 



B. Kommuneprosjekter 
1. Stor variasjon mellom kommunene krever ulike tiltak og ulike 

finansieringsmodeller. 

2. For kommuner med store mangler (>5%) bør det iverksettes prosjekter 
som finansieres dels med kommunale midler og dels med eksterne (Fra 
Hvem?) 

3. Aktuelle tiltak (- se for eksempel Gran prosjektet) 

a. Sikre at alle målebrev ligger inne 

b. Er nyere (etter ØK?) jordskiftesaker i Matrikkelen.  

c. Kontroll av grenser langs Riks- og Fylkesveger. Samarbeid med Vegvesenet. 

d. Aktivt oppfordre til sammenslåing ved fradeling og eierskifter 

e. Følge opp feilmeldinger i forhold til publikum… (Egenerklæring fra alle parter?) 

f. Tilbud på oppmålingsforretninger der dette er til nytte for Matrikkelkvaliteten ?? 

g. Kommunal  hovedfinansiering med støtte fra Kartverket og andre store 
brukere/næringer – for eksempel Landbruk. (Skjønnsmidler?) 

 

Lederforum GIS 7.mai 2014: 



Forbedring av 
Matrikkelkartet 

 

En STOR utfordring 

 

men IKKE  umulig!!! 

 

 

 

 

 


