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Høring - Endring i matrikkellova, tinglysingsloven mv.

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til mottatt høringsbrev datert 14. juni 2010.
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Etterspørselen etter statistikk og offentlig styringsinformasjon er økende. Det samme gjelder kravene til
kvalitet i statistikk og analyser. Samtidig skal belastningen ved å hente inn grunnlagsinformasjonen bli
mindre. Det meste av den offisielle statistikken er basert på data fra offentlige etaters registre. SSB
arbeider for økt elektronisk samhandling, både ved samarbeid mellom etatene om felles innrapportering,
og for enklere og mer gjenbruk av data bl.a. fra de offentlige grunndataregistrene. SSB ønsker i denne
sammenheng å framheve det konstruktive samarbeidet som er etablert mellom Statens kartverk og SSB.

Opplysninger fra Matrikkelen inngår i en rekke av SSBs statistikker, spesielt skal nevnes den løpende
boligstatistikken, statistikken over eiendomsomsetningen samt Folke- og boligtelling 2011 som i sin
helhet skal være registerbasert. Det er en kjensgjerning at kvaliteten, både dekningsgraden og validiteten,
er mangelfull i matrikkelen for flere variable som er viktige i SSBs statistikker. Vi støtter derfor helt ut
forslaget til endringen i matrikkelova som vil gi Statens kartverk tilgang til opplysninger om
bygningstype, byggeår og areal som eiere av nærings-, bolig- og fritidseiendommer gir i samband med
kontrollen til skattelikningen. Vi forutsetter at denne informasjonen nyttes til å heve datakvaliteten i
matrikkelen, enten ved å endre på eksisterende verdier eller ved å legge disse til som egne kjennemerker.

Vi forutsetter videre at den nye informasjonen tilføres SSB som en del av det allerede etablerte løpende
datamottaket av matrikkeldata fra Statens kartverk.

SSB har ingen merknader til de øvrige foreslåtte endringer. For ordens skyld vil vi peke på at endringen
av maksimalfristen fra to til tre år for utsatt oppmålingsforretning bare må gjelde unntaksvis og at
hovedregelen om at kommunene skal gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretningene uten
unødig opphold håndteres strengt.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid.


