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Arbeidsgruppe - Tilpasninger i matrikkelforskriften mv. til ny jordskiftelov
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til kontakt fra oss og fra Landbruks- og
matdepartementet om behovet for arbeidsgruppe som skal gjennomgå gjeldende ordning for
informasjonsflyt mellom matrikkelen, matrikkelmyndighetene og jordskiftedomstolene på
bakgrunn av ny jordskiftelov som skal tre i kraft 1. januar 2016.
Vi er takknemmelig for at dere er villige til å delta i arbeidsgruppa som får følgende
sammensetning:
Arve Konstali, Lista Jordskifterett
Audun Bruflot, Haugalandet og Sunnhordaland jordskifterett
Beate Aase, Statens kartverk
Einar Krafft Myhren, Arendal kommune
Haldis Framstad Skaare, Statens kartverk
Morten Strand, Domstolsadministrasjonen
Sofie Søiland, Oslo kommune
Arbeidsgruppa ledes av Haldis Framstad Skaare.
Kartverket fungerer som sekretariat for gruppa.

Postadresse
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
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http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Planavdelingen

Saksbehandler
Dag Høgvard
2224 5917

1.

BAKGRUNN FOR ARBEIDET

I Prop. 101L (2012-2013) som ligger til grunn for den nye jordskifteloven er det lagt opp til at
reglene om forholdet mellom avgjørelser i jordskifteretten og matrikkelføring bør bli enklere
enn i dag. Lovendringen innebærer at gjeldende jordskiftelov § 24 opphører slik at
rekkefølgen mellom jordskifteavgjørelsen og matrikkelføringen skal reguleres gjennom
forskrift etter matrikkelloven. De sentrale bestemmelsene i lovvedtaket er ny jordskiftelov §§
3-35, 4-3 og 6-30, samt § 9-7 nr. 20 som gjelder endring av matrikkelloven.
2.

MANDAT

Arbeidsgruppa skal gjennomgå gjeldende ordning for informasjonsflyt mellom matrikkelen,
matrikkelmyndighetene og jordskiftedomstolene og legge fram forslag til forbedringer i
samhandlingen mellom Kartverket, jordskifterettene og kommunene som gjelder føringen av
matrikkelen, herunder eventuelle
 endringer i matrikkelforskriften
 forbedringer i administrative rutiner hos Kartverket eller jordskifterettene
Arbeidsgruppa skal så langt gruppa finner det hensiktsmessig, også identifisere nødvendige
IKT-tilpasninger hos Kartverket og jordskifterettene.
I den grad matrikkelføring og tinglysing hører sammen, kan arbeidsgruppa også vurdere
forhold som gjelder tinglysing.
Formålet med gjennomgangen er at saker behandlet av jordskifteretten fortsatt skal kunne
føres i matrikkelen slik det er forutsatt i ny jordskiftelov.
3.

NÆRMERE VURDERINGER

Arbeidsgruppa bør spesielt vurdere matrikkelforskriften og behovet for anbefalte rutiner i
saker der jordskifteretten oppretter nye matrikkelenheter, slår sammen matrikkelenheter, eller
sletter matrikkelenheter. Vurderingen kan også omfatte følgende spørsmål
 bør det være egne tidsfrister for føring av jordskiftesaker
 bør det tas inn bestemmelser om føring av hjelpelinjer i matrikkelforskriften
 bør man redusere kravene i matrikkelforskriften til klarlegging av tidligere
eiendomssituasjon ved føring av jordskiftesak
4.

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET

Arbeidsgruppa skal bygge videre på gjeldende løsning som ivaretar jordskifterettens rolle som
domstol. Det må samtidig legges vekt på å oppnå samhandling som er enkel å gjennomføre
både sett i lys av innholdet i matrikkelen, de ulike variasjonene fra sak til sak som følger av
partenes krav og tjenlig saksbehandling og fremdrift i saker for jordskifteretten.

Side 2

Arbeidsgruppa skal ta stilling til administrative og økonomiske konsekvenser av forslagene.
Forskriftsendringene skal utarbeides i samsvar med retningslinjer i veilederen ”Lovteknikk og
lovforberedelse” fra Justisdepartementets lovavdeling. Forslagene skal være
teknologinøytrale.
Arbeidsgruppa avgir sine forslag innen 1. oktober 2014. Den skal gi en mellomrapportering
senest innen 1. september 2014.

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør
Dag Høgvard
seniorrådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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