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Høyringsuttale - Organisering av eigedomsoppmåling 
Forslaget om å oppheve det kommunale ansvaret for eigedomsoppmåling og matrikkelføring 
manglar fagleg begrunnelse. Forslaget må kunne seies å bære preg av å være ideologisk 
motivert.  
 
Rådmannen foreslår ikkje å støtte forslaget om å oppheve det kommunale ansvaret for eigedoms-
oppmåling, samt å overføra føring av matrikkelen til Kartverket.  Dei viktigste argumentene mot 
forslaget er at det vil kunne medføre økte konflikter, færre muligheter for innbyggerne å klage, 
dyrere tjenester for innbyggerne, og økte kostnadar for kommunene. Kommunene utfører arbeidet 
etter sjølvkostprinsippet, noko som medfører at kommunen ikkje kan ta høgare gebyr enn 
utgiftene kommunen har med å få utført arbeidet.  
 
Kommunalt ansvar for eigedomsoppmåling fungerer godt i Fusa kommune og kommune-Norge 
generelt, sett i betrakting av vår historie, bosettingsmønster, geografi og bevissthet om 
eigedomsgrenser som felles offentleg infrastruktur.  
 
Korkje ventetid, pris eller kvalitet er saklige argument mot dagens organisering. Det er lite som 
taler for at oppgåvene samla sett blir billigare, bedre eller generelt meir tilgjengelige ved å 
oppheve det kommunale ansvaret. 
 
 
 
I Fusa kommune har Rådmannen fylgjande framlegg til vedtak; 
 
Fusa kommune støttar ikkje forslaget om å oppheva det kommunale ansvaret for 
eigedomsoppmåling. Kommunen støttar heller ikkje om å overføra føring av matrikkelen til 
Kartverket. 

Dei viktigaste argumenta mot forslaget, er at oppgåven ikke egnar seg for markedet, dei negative 
konsekvensene dette vil ha for matrikkelen, samt for kommuna si samla drift. 
 
Kommunalt ansvar for eigedomsoppmåling fungerer godt i Fusa kommune og i kommune-Norge 
generelt. Dette sett i betrakting av vår historie, bosettingsmønster, geografi og en bevissthet om 
eigedomsgrenser som felles offentleg infrastruktur.  
 
Korkje ventetid, pris eller kvalitet er saklege argument vurdert mot dagens organisering. Det er lite 
som taler for at oppgåvene samla sett blir billigare, bedre eller generelt meir tilgjengelege, ved å 
oppheva det kommunale ansvaret. 
 
 
Fusa kommune gjer merksam på at saka ikkje er handsama politisk enno, og gjer merksam på at 
det kan kome tillegg til framlegg til vedtak og til uttale i samband med handsaming av saka. 
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Dokumentet er elektronisk godkjend og har difor ingen signatur. 
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