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Høring - endringer i matrikkellova, tinglysingsloven mv.

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev av 14.juni 2010 med forslag om endringer i
matrikkellova, tinglysningsloven mv.

Oppgaveregisteret skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse av oppgaveplikter som offentlige
organer pålegger næringsdrivende. Registeret skal til enhver tid inneholde en oppdatert oversikt
over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og den samordning som finner
sted. Gjennom sitt samordningsarbeid skal Oppgaveregisteret søke å oppnå en reduksjon i de
oppgaveplikter som påligger næringslivet.

Vi støtter forslaget til endrinJL~Y æatrLkkel!9vE § 27_99 ~'!J'Datrikkelforskliftell.§ 60a. D~t er positiyt at
forslaget til endring begrunnes også med samordningshensyn. Dersom endringen fører til at
næringsdrivende slipper å rapportere de samme opplysningene til to statlige etater, vil dette bidra til
å gjøre næringsdrivendes oppgavebyrder lavere. Det er også positivt at Miljøverndepartementet
legger opp til at innrapportering og utveksling av opplysninger om bygninger skal kunne skje
elektronisk. Vi legger til grunn at Altinn vil være et aktuelt virkemiddel for innrapportering av
selvangivelsen og for uteksling av opplysninger mellom Skatteetaten og Statens kartverk.

Endringen vil bl.a. berøre eiere eller rettighetshaver av næringseiendom. Av høringsbrevet framgår
det at de nærmere detaljene i utformingen av utvekslingen av opplysninger om en bygnings areal,
byggeår og bygningstype vil avtales mellom Skattedirektoratet og Statens kartverk.
Oppgaveregisteret ber om å bli orientert om hvordan denne ordningen gjennomføres i praksis.

Vi minner om at nye eller endrede oppgaveplikter for næringsdrivende som følger aven
regelendring skal meldes til Oppgaveregisteret jf § 4 i lov nr 35 av 6.juni 1997 om
Oppgaveregisteret. Melding sendes på fastsatt blankett "BR-1 020 Næringslivets oppgaveplikter".
Blanketten kan lastes ned fra http://www.brreg.no/blanketter/oppgaveplikt.html.
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