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Høring - forslag til endringer av matrikkelforskriften
Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 12. februar 2015.
Saken ble sendt til Kystverket og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som forvalter
eiendommer eid av staten, for eventuelle merknader. Disse har ikke kommet med merknader.
I henhold til listen over høringsinstanser sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet
saken direkte til Jernbaneverket og Statens vegvesen. Vi ba imidlertid de to etatene om å
sende eventuelle merknader via Samferdselsdepartementet. Vedlagt følger kopi av
Jernbaneverkets brev av 30. april 2015 og Statens vegvesens brev av 7. mai 2015.
Det foreslås i matrikkelforskriften i et nytt fjerde ledd i § 27 at krav om at det skal foreligge
tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke gjelder når eiendomsutformingstiltaket er en del av
et anlegg eller lignende som er unntatt fra krav om søknadsplikt og som er avklart på annen
måte gjennom plan, konsesjon, tillatelse eller godkjenning etter andre lover. I kommentarene
til forslaget i høringsnotatet listes det opp hvilke anlegg mv. dette unntaket gjelder. I sin
høringsuttalelse tar Jernbaneverket opp at jernbaneanlegg ikke er omtalt her. Etaten uttaler at
de samme hensyn taler for at den nye bestemmelsen i et nytt fjerde ledd i § 27 skal gjelde for
jernbaneanlegg som for eksempel for veganlegg som er nevnt i høringsnotatet.
Samferdselsdepartementet mener at jernbaneanlegg etter jernbaneloven også bør omfattes av
det foreslåtte unntaket.
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For øvrig har Samferdselsdepartementet for egen del ikke kommentarer til forslagene til
endring av matrikkelforskriften, men viser til kommentarene fra Jernbaneverket og Statens
vegvesen.
Med hilsen

Frode Johansen (e.f.)
avdelingsdirektør
Elin Marie Furu
underdirektør
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