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••
Høring - endringer i matrikkellova, tinglysingsloven mv.

Det vises til høringsbrev av 14.06.10.

Larvik kommune er 1 av 18 kommuner som, sammen med mange andre instanser, er brukt
som høringsinstans i dette tilfelle. Derfor vil vi komme med en uttalelse som følger:

• Generelt sett er vi enige i alle forslag, som vi absolutt ser på som nødvendige
forbedringer og endringer

• Komplettering av opplysninger i matrikkelen basert på rapportering fra
skattemyndigheten er bra ut fra at nettopp mange av disse opplysningene mangler
helt i matrikkelen. Altså kan vi nå få inn tilnærmet riktige opplysninger om disse
temaene. Det forutsettes selvfølgelig, som foreslått, at det blir opprettet ekstrafelt i
matrikkelen for disse~sniAgene-.-Denne"massivregistreringen" ertangt bedre
enn ingen informasjon så lenge ekstrafelt og kvalitetskoding skiller på kommunale
innlagte opplysninger og disse ekstraopplysningene fra skattemyndigheten.

• Sentral matrikkelmyndighet og skattemyndighetene bør klare å avtale praktiske
ordninger for å få denne "nyvinningen" til å fungere maksimalt.

• Varsko: I det pågående nye ligningstakst-prosjektet for boliger har samarbeidet
mellom sentral skattemyndiget og Statens kartverk som sentral matrikkelmyndighet
vært elendig, og også forholdet og informasjonen til kommunene har vært helt
fraværende. Her legger vi nærmest hele skylda på skattemyndigheten for at denne
situasjonen har oppstått. Så "arrogant" går det ikke an å oppføre seg i et slikt stort
landsprosjekt. Kommunene har jo fått en menge problemer og merarbeid slengt i
fanget, helt uforberedt. - Vi forutsetter altså at samarbeidet og samhandlingen blir helt
annerledes framover, skal tilbakerapporteringen bli vellykket.

Med hilsen

~~
Bl.a. matrikkelansvarlig
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