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Uttalelse til forslag til endringer i matrikkelforskriften og forskrift om
konsesjonsfrihet som følge av elektronisk tinglysing

Viser til høringsbrevdat. 30.06.2015 vedr. forslagtilendringeri matrikkelforskriftenog
forskriftom konsesjonsfrihetsomfølge av elektronisktinglysing.

Av høringsbrevetframgårat det etter planenskal leggestil rettefor elektronisktinglysingfra
medio2016. Videreanføresat det leggesopptilet to-sporetsystemder kommunikasjon
mellombrukerenog tinglysningsmyndighetenentenkan skjeelektroniskellersliksom i dag
med papirbaserttinglysing.Formåletbak innføringener at saksbehandlingenhos
tinglysingsmyndighetenvilautomatiseresi så storgrad sommulig,samtidigsomdet ikke
skal medføremerarbeidhoskommunen,av betydning.

I høringsforslagetforeslåsat matrikkelenutvidesmed en tilleggsdelder kommunen,som
lokalmatrikkelmyndighet,kan leggeinn informasjonfra egenerklæringsskjemaetom
erverversforholdtil konsesjonsregelverket.Kommunenbekreftersammestedat ervervet
ikkemedførerdelingav driftsenhet,jfr. jordlova§ 12 sjetteledd.Når skjøtesendesinntil
tinglysing,entenelektroniskeller på papir,vildet skjeen automatiskkontrollder
tinglysingsmyndigheten,henterkonsesjonsavklarendeinformasjonfra matrikkelen.
Ordningenvil innebæreen endringi måtenkommunenbehandlerdissesakene på.

Fylkesmannens vurdering av forslag til endringsforslaget:

Fylkesmanneni Nord-Trøndelagstillerseg positivtil endringsforslagene,med bakgrunni
begrunnelsenforendringsforslageneog beskrivelsenav de rutinersomforskriftsendringene
vilmåtte innebærei kommunene,somlokalmatrikkelenhet.

Fylkesmannenleggertilgrunnat det bliretablertbetryggendeinternerutineri kommunene
som blantannetmå innebæreat nårvedtakom konsesjoner fattet,ellerkommunenhar
bekreftetat erverveter konsesjonsfritt,etter konsesjonslovenellerforskriftom
konsesjonsfrihetså blirdette lagt inni matrikkelenumiddelbart.Dette bør,etter
fylkesmannensvurdering,skjesenestsamtidigmed at det blirgittmeldingom vedtakettil
erverver.Detteforå sikreat når skjøtesendeselektronisk,eller i papirformtil
tinglysningsmyndigheten,så er nødvendigdokumentasjonallerede«på plass»i tilleggsdelen
til matrikkelen.Opplysningenekan da kontrolleresder av tinglysingsmyndigheten.
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Fylkesmannen har også konstatert at det forutsettes at det elektroniske tinglysingssystemet
må bygges opp slik at det har mulighet til å skille mellom de sakene som ikke krever noen
form for dokumentasjon etter konsesjonsregelverket, hverken i form av et konsesjonsvedtak
eller en egeneklæring, og de sakene som trenger en avklaring som må registrere i den nye
tilleggsdelen i matrikkelen der de relevante opplysningene om konsesjonsforholdet skal
framgå. Fylkesmannen er enig i at det må forutsettes etablert tilfredsstillende tekniske
løsninger for elektronisk tinglysing, slik som beskrevet.

Hvem kan føre opplysninger i den nye tilleggsdelen i matrikkelen?
Fylkesmannen er enig i, slik som foreslått, at utformingen av tilleggsdelen i matrikkelen bør
skje på en slik måte at de aktuelle opplysningene kan legges inn i matrikkelen uten at det er
behov for kunnskap om hvordan hele matrikkelen er bygd opp. Det vurderes imidlertid som
viktig at en sikrer at de som legger inn opplysninger i tilleggsdelen til matrikkelen har den
nødvendige kunnskap om hva som kan legges inn, og hvordan dette kan skje.
Fylkesmannen finner å ville uttrykke at det vurderes å være et overordordnet mål at den
elektroniske registreringen i tilleggsdelen til matrikkelen skjer på en tilfredsstillende måte og
at registreringen kan skje umiddelbart etter at vedtak er gjort, eller etter at det er bekreftet at
ervervet er konsesjonsfritt. Dette for å unngå at skjøte som er sendt til tinglysing
(elektroniske eller i papirutgave) blir avvist, fordi at kommunen ikke har lagt inn i tilleggsdelen
til matrikkelen, de opplysninger som er nødvendige for at tinglysing kan skje

Ut over ovennevnte har ikke Fylkesmannen noen merknader til forskriftsendringene.

Med hilsen

Gerd Janne Kristoffersen
e.f. Alf Einar Fornes
Ass. Fylkesmann Seniorrådgiver
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