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Høringsuttalelse - forslag til endring i matrikkelforskriften og 
forskrift om konsesjonsfrihet som følge av innføring av elektronisk 
tinglysing. 
 
 
 
Sørum kommune har følgende merknader, referert til punkt i   
 

3.1. Erverv av eiendomsrett til fast eiendom  
En tilleggsdel hvor kommunen legger inn nødvendig informasjon om konsesjon/konsesjonsfrihet 
i matrikkelen ser vi som en forenkling for erverver. Prosessen blir i stor grad den samme for 
kommunene.  
 
3.3. Deling av driftsenhet etter jordloven. 
Landbruksregistrene/grunneiendomstabellen er ikke helt komplett hva det gjelder kobling 
mellom driftsenheter og matrikkelnummer. Ulike hjemmelshavere (mann/kone) på det som i 
realiteten er eiendommer som utgjør samme driftsenhet og «kommateiger» er de mest 
åpenbare potensielle årsakene for feil, dersom systemet skal kjøre spørring mot 
landbruksregisteret. En manuell rydding/vasking av dette registeret i forkant, vil gi kommunene 
urimelig stor merarbeid i forkant av en slik etablering.  
 
3.4. Tekniske løsningen for elektronisk tinglysing   
Det er et stort potensiale for effektivisering av saksbehandling dersom de tekniske løsningene 
settes opp slik at de skiller ut enheter der det ikke er nødvendig med vedtak eller 
egenerklæringsskjema. 
 
3.5.1. Hvem kan føre opplysninger i den nye tilleggsdelen i matrikkelen   
I dag er det tre ulike føringskategorier for matrikkelen: Bygg, Eiendom og Adresse. For føring i 
matrikkel kreves det samme kurs og alle får samme tilgang til å føre i de tre gruppene. Vår 
erfaring er at saksbehandler som fører i de ulike gruppene får god kunnskap i den enkelte 
kategori, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig for å føre i andre kategorier. For å oppnå mest 
mulig effektiv og korrekt føring ser vi et behov for å kunne spisse kursing og tilgang for føring i 
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matrikkelen til å omfatte begrensede deler. Hos oss er det ikke de samme miljøene som 
behandler konsesjon som fører matrikkel.  
  
5. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Vi gjentar at det er behov for å spisse matrikkelføringskursene, og avgrense tilgangen for føring, 
slik at kommunen kan føre opplysningene på en effektiv måte uten unødvendig opphold. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingunn Servold 
Fagleder geodata 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 

 

    

 
  
         
  
 
 


