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Saksutredning 

Regjeringen foreslår å fjerne det kommunale ansvaret for oppmåling av nye eiendommer.  

Det foreslås at Staten skal overta føring av matrikkelen, og at det skal etableres en privat 

bransje for eiendomsoppmåling. Forslagene er sendt på høring med frist for uttalelse 21. 

november 2016. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er tilskrevet med forespørsel 

om utsatt høringsfrist ut uke 47. 

 

 

Forhistorie 

Da lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven) trådte i kraft i 

1980, fikk vi for første gang en felles lov for hele landet. Kommunene fikk ansvar for 

oppmåling (kartforretning) og for registering. Før 1980 ble arbeidet med deling av 

eiendommer som regel utført av skylddelingsmenn, som anga tomtene med skritt, metermål 

o.l. Større byer hadde egne ansatte med kompetanse på oppmåling som utførte dette 

arbeidet. 

 

Et lovutvalg foreslo i NOU 1999:1 Ny lov om eiendomsregistrering, at oppmåling av 

eiendommer og grenser skulle utføres av private landmålere, mens kommunene fortsatt 

skulle føre matrikkelen. Forslaget ble lagt fram av regjeringen Bondevik II og vedtatt av 

Stortinget våren 2005.  Kommunene kunne vedta kommunalt oppmålingsmonopol. Vedtaket 

om privat eiendomsoppmåling, ble ikke satt i kraft. Ved nytt lovvedtak i 2007 ble loven etter 

forslag av regjeringen Stoltenberg II endret slik at kommunene fortsatt skulle ha ansvaret for 

eiendomsoppmålingen, jf. Ot.prp. nr. 57 (2006-2007). Saksbehandlingsreglene i loven ble 

satt i kraft 1. januar 2010. Matrikkelloven avløste fra det tidspunktet delingsloven. 

 

 

Høringsforslaget 

Departementet begrunner høringsforslaget om privatisering med at det vil bli enklere for 

grunneiere å få tilgang til landmåling, det blir billigere og vi får utviklet en ny bransje i Norge. 

Kommunal- og moderniseringsministeren uttaler i en pressemelding:  

 

«Vi vil få en mer fleksibel og effektiv organisering av eiendomsoppmålingen. Personer 

og bedrifter vil få valgfrihet og vi forenkler systemet med registrering av 

eiendomsopplysninger, konkurranse og fri prisdannelse på oppmålingsdelen. Å samle 

mer av ansvaret for eiendomsregistreringen hos Kartverket vil effektivisere arbeidet 

og sikre ensartet føring av eiendom. Det vil også forenkle samordningen og forbedre 

kvaliteten.» 

 



  
 

 
 

Departementet viser også til hvordan eiendomsoppmåling er organisert i andre europeiske 

land, og foreslår at arbeidet skal utføres av en privat og autorisert landmåler, men også 

kommunene kan fortsette med oppmåling, men da i konkurranse med private firma.  

Konsekvenser av forslaget, mener departementet er at det kan bli dyrere å få målt opp 

tomter, men at det kan gå raskere. Både kjøreavstand og merverdiavgift vil fordyre tjenesten 

for en del tomter, mens for tomter i utbyggingsfelt vil det trolig bli rimeligere. 

 

I forhold til kommunene, ser departementet at det kan være en fare for at mange kommuner 

vil miste fagfolk og kompetanse. Kommunene vil fortsatt ha ansvaret for annet 

matrikkelarbeid, som adressering og føring av bygningsopplysninger. Departementet anslår at 

virkningen av forlaget vil bli til ca. 100 mill. kr i tapte årlige inntekter for kommunesektoren 

som helhet. Samtidig reduseres kommunebudsjettenes utgiftsside, dvs lønn til ansatte som 

utfører tjenesten i kommunal regi, i samme størrelsesorden, slik at dette balanseres over tid. 

Det vil likevel være et budsjettproblem for kommunesektoren som helhet, at den negative 

virkningen kommer umiddelbart, mens den positive kommer over mange år.   

 

Departementet anslår at kostnadene ved å overta matrikkelføringa vil bli ca. 160 millioner 

kroner, men at det blir en viss effektiviseringsgevinst og at Kartverkets økte kostnader til 

matrikkelføring og autorisasjon vil dekkes av gebyrer. 

 

Et annet punkt fra utredningen er dette: «Kommuner som ønsker å videreføre matrikkelføring 

av eiendomsopplysninger, må skille landmålervirksomheten og matrikkelføringen fra 

hverandre.» 

 

 

Høringsforslagets konklusjon 

«Departementet konkluderer med å foreslå at det legges til rette for en mer fleksibel 

organisering av eiendomsoppmålingen basert på oppmåling som profesjonsregulert 

tjenesteyting. Både kommuner og landmålerforetak skal kunne tilby slike tjenester. Dette 

legger samtidig til rette for utvikling av en landmålerbransje som skal kunne bistå med råd 

om eiendomsrettslige spørsmål knyttet til etablering av nye eiendommer og forhold 

vedrørende eiendomsdannelse og eiendomsgrenser.  

 

Departementet foreslår at  

• oppmåling av eiendommer skal utføres som profesjonsregulert tjenesteyting med fri                                       

   prisdanning  

• det innføres en ordning med autorisasjon av den som har ansvaret for utførelsen av den  

   enkelte oppmålingsforretning  

• kravene til utdanning og praksis skal være på linje med kravene i andre europeiske land og i  

   samsvar med regelverket for tjenesteyting i EØS-området (bachelorgrad, 2 års praksis,   

   eksamen)  

• dagens utøvere vil kunne få autorisasjon basert på sin realkompetanse  

• Kartverket får ansvaret for autorisasjonsordningen 

• oppmåling av eiendommer kan foretas av offentlige og private virksomheter med autorisert  

  landmåler (landmålerforetak). Virksomheten må oppfylle krav til styringssystem, forsikring   

  mv., men uten at det innføres en ordning med foretaksgodkjenning  

• det overordnede ansvaret for føring av eiendomsopplysninger legges til Kartverket men den  

   praktiske gjennomføringen kan fortsatt ligge til kommuner som ønsker dette  

• kommunene skal fortsatt føre andre opplysninger i matrikkelen, herunder opplysninger om  

   adresse, bolig og bygning  

• bestemmelsen i matrikkellova § 7 om at grenser skal være dokumentert ved omsetning av   

  fast eiendom, settes i kraft så fort dette kan skje uten å introdusere vesentlige forsinkelser i  

  eiendomsomsetningen.» 

 
 

 

 



  
 

 
 

Vurdering 

I følge spørreundersøkelser og KOSTRA tall, viser det seg at over 90 % av nye boligtomter for 

landet i 2015 var godt innenfor lovens saksbehandlingsfrist på 16 uker. Oppmålingsgebyr for 

«standard boligtomt» er tilnærmet lik i alle kommuner. Derfor mister argumentene om 

raskere saksbehandlingstid og store sprik i gebyrene sin faglige begrunnelse. 

 

Organiseringen av eiendomsoppmåling synes dårlig utredet, og høringen går rett på å 

anbefale en privatisering av dagens ordning. Saken er fattig på dokumentasjon av påstander 

som lang ventetid og høye gebyrer. Hvis gebyrsatser for en del sakstyper er for høye bør det 

etter rådmannens syn heller fastsettes maksimalsatser, eventuelt kan det fastsettes en 

maksimal timepris. 

 

Et forhold som påpekes vedrørende organisering internt i kommunene er slik rådmannen ser 

det, skillet mellom oppmåling og vedlikehold av matrikkelen. Dette forholdet bør kommunene 

løse internt i egen organisasjon, i den grad det er en utfordring, på lik linje med andre 

tjenester kommunene yter. 

 

På sikt vil en utarming av de kommunale fagmiljøene innen kart og oppmåling, sette mange 

store samarbeidsprosjekt i fare.  I «Norge Digitalt» og «Geovekst» samhandler stat, fylke og 

kommunene om å skaffe til veie oppdaterte kart/ temadata. Arbeid etter matrikkelloven 

finansierer delvis stillinger som også har andre oppgaver som ajourhold av kartbaser for 

bygninger, veger, ledninger, adressering, bruk av kart i beredskap osv. 

Mangel på kommunale fagfolk kan føre til at regjeringens satsing på digitalisering ikke lar seg 

gjennomføre. For å kunne benytte ByggLett og lignende web-baserte søknadsverktøy, må 

nevnte plan-, kart- og matrikkeldata være til stede. 

 

Forslaget synes å være spesialtilpasset Oslo og storbyenes utfordringer. Å oppheve den 

kommunale landmålingsordningen vil kunne skape vanskeligere tilgang på landmåling for 

brukerne, spesielt i grisgrendte strøk. Et privat firma kan måtte samle opp flere oppdrag i 

samme område før de har grunnlag for å utføre oppdaget. I slike tilfeller vil privatisering 

kunne øke ventetiden for kunden.  

 

Høringsforslaget kan innebære ekstra økonomisk belastning for kundene. Et firma skal ha 

fortjeneste, og med både merverdiavgift og reisetid vil dette fordyre oppmålingen. 

Kommunene eller Kartverket skal ha gebyr for matrikkelføringen, og kommunene vil ta betalt 

for dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre oppmålingsforretningen. 

 

Et firma har normalt krav til å arkivere i 10 år. Firmaer kan gå konkurs slik at det som er 

arkivert i firmaet kan gå tapt. All informasjon som kommer fram i en oppmålingssak, og mye 

historisk informasjon om eiendommer er i dag tilgjengelig i kommunen. Kommunen er fysisk 

tilgjengelig for alle hjemmelshavere og utbyggere i landet. Med dagens løsning med komplett 

arkiv i kommunen er all informasjon godt sikret for ettertiden, og offentlig tilgjengelig. 

Rådmannen anser det som enklest for hjemmelshavere og utbyggere at mest mulig 

informasjon og kompetanse om eiendommer, planer og bygninger er tilgjengelig på ett sted 

slik som situasjonen er i dag. 

 

Rådmannen er enig i at 3 årig bachelor og 2 års relevant praksis bør være et minimumskrav 

for å få autorisasjon for nye landmålere. Dagens utøvere med høyskoleutdanning bør får 

autorisasjon ut i fra praksis og realkompetanse.  

 

Rådmannen frykter konsekvensene for matrikkelen. Dagens organisering er effektiv og 

fleksibel. Det blir lite misforståelser og lite avvik fra plan og delevedtakene. Partene får en 

nøytral person, en offentlig etat og en ensartet klageordning å forholde seg til i hele 

prosessen. Fortsatt kvalitetsheving av matrikkelen sikres. Det er knapt registrert klagesaker 

og rettssaker innen fagområdet, siden kommunene fikk ansvaret i 1980. 

Kommunen måler ofte mer enn det som strengt tatt er nødvendig ut i fra søknad, rekvisisjon, 

eller delingstillatelse for å heve kvaliteten av matrikkelen, mens private sannsynligvis bare vil 

måle det de har betalt for i hver sak. Høg kvalitet på matrikkelen er også viktig for at et mest 
mulig rettferdig grunnlag skal foreligge ettersom matrikkelen også danner grunnlag for 

kommunenes arbeid med takstgrunnlag for utskriving av eiendomsskatt. 



  
 

 
 

 

Begrunnelse for å overføre ansvaret for matrikkelføring fra kommunene til staten er en mer 

ensartet praksis. Rådmannen mener at dagens ordning, med kommunal føring av 

matrikkelen, er så regelstyrt av dataprogrammet som benyttes, at det ikke vil bli vesentlig 

mer ensartet praksis. I tillegg skal kommunene, som nevnt, fortsatt føre den delen av 

matrikkelen som handler om bygg og adresser, og det er lite ønskelig å dele opp dette 

fagmiljøet. 
 
Kartverket vil få mange roller når det skal utføre nesten all matrikkelføring, samt både 

tinglyse og godkjenne private enkeltpersoners foretak som autoriserte landmålere.  

Dagens situasjon er at landets kommuner, vegvesenet og to private programvareleverandører 

kommer med innspill til matrikkelen som system og til matrikkelloven. Etter rådmannens syn 

sikrer dagens ordning en bredde i debatten rundt eiendomsoppmåling og matrikkelføring. Det 

er viktig å ivareta kunnskap om lokale forhold, og typer matrikkelenheter og bruksretter som 
finnes i distriktene. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1.  Sel kommune støtter forslaget om at det stilles krav til minimum bachelor kompetanse 

for den som skal gjennomføre oppmålingsforretning. Kompetanse er et viktig element 

for å opprettholde en troverdig matrikkel med god kvalitet, forhindre unødvendig 

konflikter og sikre at forbruker får ivaretatt sine rettigheter. 

2.  Sel kommune støtter ikke forslaget om å oppheve det kommunale ansvaret for 

eiendomsoppmåling, eller forslaget om at føring av matrikkelen skal overføres 

Kartverket. Eiendomsoppmåling egner seg ikke for et privat marked i forhold til 

objektivitet, de negative konsekvensene dette har for matrikkelen, samt for 

kommunens samlede drift. 

3.  Eiendomsoppmålingen fungerer godt i Sel kommune, tatt i betraktning 

bosettingsmønster, geografi og en bevissthet om eiendomsgrenser som felles offentlig 

infrastruktur. 

4.  Verken ventetid, pris eller kvalitet er saklige argumenter mot dagens organisering av 

eiendomsoppmålingen. Det er svært lite som taler for at oppgaven samlet sett blir 

rimeligere, bedre eller mer tilgjengelig ved å oppheve det kommunale ansvaret for 

eiendomsoppmålingen. 

5.  Oppgavemeldinga som ble fremmet i forbindelse med arbeidet med 

kommunereformen hadde som intensjon å overføre oppgaver fra staten til 

kommunene. Høringsforslaget innebærer det stikk motsatte og vil svekke fagmiljøenes 

attraktivitet i kommunene, noe som spesielt vil ramme distriktskommuner. 

 

 

 

 

Behandling i Formannskapet - 22.11.2016:  

Ap v/ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Sel kommune går i mot forslaget om å oppheve det kommunale ansvaret for  

eiendomsoppmåling. Sel kommune støtter heller ikke forslaget om at føring av 

matrikkelen skal overføres Kartverket. Dagens ordning fungerer godt. Forslagene 

mangler faglig begrunnelse, det brukes argumenter som ikke er underbygget. 

Forslaget framstår derfor som primært politisk og ideologisk motivert. 

 

2. Eiendomsoppmåling egner seg av flere årsaker dårlig for en markedstenkning. Vi vil 

bl.a. vise til krav til og forventninger om oppbevaring av dokumentasjon, trygghet for 

å kunne stille utførende til ansvar ved feil og mangler, den faglige sammenhengen 

mellom oppmåling og matrikkelføring og sikkerheten for at kompetanse er tilgjengelig 

i hele landet. 



  
 

 
 

 

3. Verken ventetid, pris eller kvalitet er saklige argumenter mot dagens organisering av 

eiendomsoppmålingen. Det er svært lite som taler for at oppgaven samlet sett blir 

rimeligere, bedre eller mer tilgjengelig ved å oppheve det kommunale ansvaret for 

eiendomsoppmålingen. 

  

4. Tjenestene oppmåling og matrikkelføring er viktig for å opprettholde ønsket bredde i 

kompetansemiljøene i kommunen. Kommunal eiendomsoppmåling sikrer også at det 

er kompetanse på kart, GIS, oppmåling og matrikkel i hele landet, og at 

lokalkunnskapen til ansatte på kart og oppmåling i kommunene ikke går tapt. 

 

5. Oppgavemeldinga som ble fremmet i forbindelse med arbeidet med 

kommunereformen, hadde som intensjon å overføre oppgaver fra staten til 

kommunene. Høringsforslaget går i stikk motsatt retning. 

 

6. Sel kommune støtter forslaget om at det stilles krav til minimum bachelor kompetanse 

for den som skal gjennomføre oppmålingsforretning. Kompetanse er et viktig element 

for å opprettholde en troverdig matrikkel med god kvalitet, forhindre unødvendig 

konflikter og sikre at forbruker får ivaretatt sine rettigheter. 

Aps forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 1 stemme for rådmannens forslag. 

 

Vedtak i Formannskapet - 22.11.2016: 

1. Sel kommune går i mot forslaget om å oppheve det kommunale ansvaret for  

eiendomsoppmåling. Sel kommune støtter heller ikke forslaget om at føring av 

matrikkelen skal overføres Kartverket. Dagens ordning fungerer godt. Forslagene 

mangler faglig begrunnelse, det brukes argumenter som ikke er underbygget. 

Forslaget framstår derfor som primært politisk og ideologisk motivert. 

 

2. Eiendomsoppmåling egner seg av flere årsaker dårlig for en markedstenkning. Vi vil 

bl.a. vise til krav til og forventninger om oppbevaring av dokumentasjon, trygghet for 

å kunne stille utførende til ansvar ved feil og mangler, den faglige sammenhengen 

mellom oppmåling og matrikkelføring og sikkerheten for at kompetanse er tilgjengelig 

i hele landet. 

 

3. Verken ventetid, pris eller kvalitet er saklige argumenter mot dagens organisering av 

eiendomsoppmålingen. Det er svært lite som taler for at oppgaven samlet sett blir 

rimeligere, bedre eller mer tilgjengelig ved å oppheve det kommunale ansvaret for 

eiendomsoppmålingen. 

  

4. Tjenestene oppmåling og matrikkelføring er viktig for å opprettholde ønsket bredde i 

kompetansemiljøene i kommunen. Kommunal eiendomsoppmåling sikrer også at det 

er kompetanse på kart, GIS, oppmåling og matrikkel i hele landet, og at 

lokalkunnskapen til ansatte på kart og oppmåling i kommunene ikke går tapt. 

 

5. Oppgavemeldinga som ble fremmet i forbindelse med arbeidet med 

kommunereformen, hadde som intensjon å overføre oppgaver fra staten til 

kommunene. Høringsforslaget går i stikk motsatt retning. 

 



  
 

 
 

6. Sel kommune støtter forslaget om at det stilles krav til minimum bachelor kompetanse 

for den som skal gjennomføre oppmålingsforretning. Kompetanse er et viktig element 

for å opprettholde en troverdig matrikkel med god kvalitet, forhindre unødvendig 

konflikter og sikre at forbruker får ivaretatt sine rettigheter. 

 

 

 
Rett utskrift 

22.11.16 

 

Solveig Viktoria Olstad 

Sign.  


