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Kort om innsyn, utlevering og 

publisering av matrikkelinformasjon

Kart- og oppmålingskontoret



Trondheim kommune

Lovhjemmel

Matrikkelloven (ML) § 29
Innsyn i matrikkelen

Alle har rett til innsyn i matrikkelen. Sentral matrikkelstyresmakt og kommunane

skal syte for at informasjon om matrikkelen er tilgjengeleg på førespurnad.

Matrikkelloven (ML) § 30
Utlevering og behandling av opplysninger frå matrikkelen

Matrikkelopplysningar kan utleverast:

a) for offentleg planlegging, saksbehandling og administrasjon,
b) for oppgåver etter denne lova, plan- og bygningslova eller eigarseksjonslova,
c) ved søknad om offentleg løyve, eller
d) for å ta hand om andre interesser knytte til rådvelde over matrikkeleiningar

eller bruken av dei.

Matrikkelforskriften (MF) § 11
Innsyn i matrikkelen etter matrikkellova § 29
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Lovhjemmel

Forskrift om utlevering (FU) § 3
Retten til å få oppgitt hva som er registrert i grunnboken og matrikkelen

Forskrift om utlevering (FU) §§ 4 – 7
I Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra 
grunnboken og matrikkelen er det flere paragrafer som omhandler tilgang, 
men som mest vedgår Kartverket:
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Hva er personopplysninger (i matrikkelen) ?

� Som personopplysninger regnes:

� Fødselsnummer, D-nummer

� En persons navn og bostedsadresse

� Bygningsintern informasjon

� Døde personer har ikke personvern

� Selskap/foretak har ikke personvern

=> opplysninger kan fritt utleveres uten å vurdere 

personvern.
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Kort oppsummert…

Informasjon etter § 29 skal alltid utleveres
-Det meste finnes på www.seeiendom.no
-Noen få personopplysninger (navn på eier av naboeiendom)

Informasjon etter § 30
-”Ikke-personopplysninger” kan fritt utleveres
-Personopplysninger kun dersom det er hjemlet i § 30
-Må dokumenteres

Om du er i tvil:
-Ikke utlever over telefon
-Få legitimasjon og beskrivelse av formål
-Ta det opp med noen internt; fagansvarlig/enhetsleder
-Om utlevering er OK: Husk å dokumentere !!



Rutine i Trondheim

� Innhent alltid følgende informasjon
� Hvem er det som spør, hvilken rolle har vedkommende? 

(hjemmelshaver, tiltakshaver, nysgjerrig nabo…?)

� Hva skal informasjonen brukes til?

(naboliste, forskning, statistikk, massivutsendelser

� Hvilken type informasjon ønskes?

(kun opplysninger om matrikkelenhet, adresser, bygg mm, eller også med 

tilhørende personinformasjon..?)

Alle henvendelser som involverer personer som er registrert ”BESKYTTET I

HENHOLD TIL INSTRUKS” skal behandles i henhold til egen rutine
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Viktige prinsipper

� Matrikkelen er et eiendomsregister – ikke et 

personregister

� Matrikkelen skal ikke bistå med personinformasjon som 

naturlig bør innhentes fra andre offentlige registre.

� Aldri bruk matrikkelen til informasjonssøk med 

utgangspunkt i person.

� Matrikkelen er ikke originalregister for 

hjemmelshaverinformasjon eller hjemmelshavers 

bostedsadresse. Det kan være forsinkelser i 

oppdateringen.
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Publisering på internett
� Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling 

av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen”.

� Spesielt § 5 6. ledd

� ”Opplysningene (fra matrikkelen) kan kun gjøres tilgjengelig for 

søking eller visning på Internett med tilgangskontroll og 

begrensninger i antall søk.”
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Skjerming av dokumenter ifm

oppmålingsforretning
� Varsel om oppmålingsforretning

� Hvis denne inneholder bostedadresse

� Erklæringer

� Personnummer

� Undras med hjemmel i Offentlegforskrifta § 7

� Skjerming av opplysninger på internett.
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