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Tillegg nr. 5 til tildelingsbrev for 2020
1. Innledning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev (og tillegg) for
2020, Prop. 1 S (2019-2020) og endringene i matrikkellova av 2018.
2. Autorisasjonsordning for eiendomslandmålere
Ved lov 20. april 2018 nr. 12 vedtok Stortinget en rekke endringer i matrikkellova, bl.a.
innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere, enklere saksbehandling ved
endring av festegrunn og åpning for å registrere geografiske opplysninger om servitutter i
matrikkelen. En del mindre forenklinger og forbedringer ble satt i kraft 20. april 2018. Øvrige
endringer trer i kraft 1. januar 2021 sammen med tilhørende endringer i forskrift 26. juni 2009
nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften).
Kartverket får i den forbindelse noen nye oppgaver. Oppgaven som autorisasjonsmyndighet
for ordningen med autoriserte eiendomslandmålere er lagt til Kartverket som skal ha det
overordnede ansvaret for de enkelte oppgavene. Selve tildelingen av landmålerbrev og
eventuell tilbaketrekking, er oppgaver som må utføres av Kartverket selv.
Kartverket fastsetter system og nærmere regler for bl.a. digital innsending av søknader om
landmålerbrev, herunder fastsette nærmere krav til den dokumentasjonen som skal
vedlegges søknaden.
Som autorisasjonsmyndighet skal Kartverket bl.a. sørge for at det blir utarbeidet og avholdt
autorisasjonsprøver og ellers administrere alle øvrige sider knyttet til gjennomføringen og
vurderingen av autorisasjonsprøver.
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Kartverket skal godkjenne studieprogram som innfrir utdanningskravet i matrikkelforskriften §
64 b første ledd og avgjøre hvilke fag og fagemner som innfrir utdanningskravet i
matrikkelforskriften § 64 b andre ledd, og må i den forbindelse raskt gå i dialog med aktuelle
utdanningsinstitusjoner.
Kartverket skal føre oversikt over autoriserte eiendomslandmålere i samsvar med
matrikkelforskriften § 64 c.
I tillegg må matrikkelsystemet tilpasses de nye saksbehandlingsreglene.
3. Midler til kursing av kommunene om bruk av digitale planregistere
I tråd med tidligere dialog setter KMD av 300 000 kroner fra vårt kap. 595, post 21 til kursing
av kommunene i digitale planregistre. Arbeidet må betraktes som et oppdrag i
tildelingsbrevet, med frist 31.12.2020. Det samme gjelder midler gitt i tillegg 3
(ekstrabevilgning RNB) og 4 (midler til Den norske los) til tildelingsbrevet.
4. Oppdatering av styringskalender
I tråd med avtalt plan flyttes etatsmøte 3 til 13. oktober (i Oslo).
5. Nye budsjettfullmakter
Kap. 500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Post
Betegnelse
21
Spesielle driftsutgifter, kan overføres

(tall i tusen kr)
Budsjett 2020
3 300

KMD minner om at denne posten er innenfor statens nettoføringsordning for merverdiavgift.
Fullmakten om overføring til neste år gjelder ikke for bevilgningen som er gitt til Kartverket.
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