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Høring vedrørende den fremtidige formidlingen av grunnbok- og matrikkelinformasjon

Vi viser til Miljøverndepartementets brev av 10.mai 2012 med høring av utredningen om den
fremtidige formidlingen av grunnbok- og matrikkelinformasjon fra Statens kartverk.

Informasjon om eiendom spiller en sentral rolle for at Brønnøysundregistrene skal kunne utføre sine
oppgaver. Utredningen om formidlingen av grunnbok- og matrikkelinformasjon representerer et
viktig tiltak for å bedre informasjonens kvalitet og tilgang til den. Løsningene som foreslås i
utredningen dekker Brønnøysundregistrenes behov på området.

I forbindelse med våre oppgaver knyttet til Altinn og Oppgaveregisteret ønsker vi å knytte noen
kommentarer til mer konkrete forhold i utredningen. Innledningsvis vil vi først kort orientere om hva
Altinn er, og hvilke oppgaver Oppgaveregisteret har.

Altinn og Oppgaveregisteret
Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for innrapportering av digitale skjema til det offentlige. I
tillegg tilbyr Altinn en rekke andre digitale tjenestetyper som videreformidling av meldinger og
formidling av post fra det offentlige. Altinn tilbyr også innsynstjenester knyttet til data lagret i
offentlige registre. Brønnøysundregistrene har videre utviklet en tjeneste som gir tilgang til følgende
produkter og tjenester:

kopi av firmaattest
kopi av pantattest
bekreftelse fra konkursregisteret
rolleoversikt næringsvirksomhet
rolleoversikt utenfor næringsvirksomhet
registerutskrift
rolleutskrift
årsregnskapet for de tre siste årene

Samhandlingstjenester, formidlingstjenester, transaksjonstjenester, deling av data og behandling av
sensitive personopplysninger er andre eksempler på tjenester vi tilbyr. Altinn støtter signering av
dokumenter helt opp på nivå 4, det høyeste sikkerhetsnivået.

Brukere i næringslivet skal kunne møte en samordnet, effektiv og oversiktlig offentlig sektor. Derfor
er det viktig at all informasjon fra det offentlige rettet mot næringslivet er gjort tilgjengelig på ett sted.
Altinn-portalen skal gi næringsdrivende tilgang til alle relevante elektroniske tjenester fra offentlig
sektor uavhengig av hvor tjenestene produseres og hvem som er brukerne. Regjeringen har en
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målsetting om at Altinn skal gjøre det enklere å starte og drive næringsvirksomhet i Norge. Det er et
samfunnsmål for Altinn å gi effektiviserings- og samordningseffekter for både privat og offentlig
sektor.

Når det gjelder Oppgaveregisteret så skal dette registeret sørge for effektiv samordning og
utnyttelse av informasjon som det offentlige innhenter fra næringslivet. Registeret skal til enhver tid
inneholde en oppdatert oversikt over alle slike oppgaveplikter og bidra med informasjon om disse og
den samordning som finner sted.

Kommentarer

Forenklingseffekter for næringsdrivende

Brønnøysundregistrene ønsker å fremheve den muligheten for verdiskaping for næringsdrivende
generelt som ligger i at alle offentlige etater forenkler sin saksbehandling ved å ta i bruk
myndighetsgodkjente opplysninger om eiendom. Det ligger et grunnlag for å hente ut
forenklingseffekter for næringsdrivende ved at offentlige etater får ta i bruk enklere og gratis
elektronisk tilgang til opplysninger om eiendom. Eksempler er kortere saksbehandlingstid hos
offentlige etater, og mindre omfang av returpost.

Bruker offentlige etater Matrikkelen som kilde til opplysninger bør krav til næringsdrivende om
eiendomsopplysninger i skjema kunne reduseres ved at den enkelte etat henter de relevante
opplysningene direkte fra kilderegisteret.

Ulike brukergruppers behov

Brønnøysundregistrene mener at det er viktig at det tilrettelegges tilstrekkelig godt nok for ulike
brukergruppers behov for data. En del offentlige etater vil for eksempel kunne ha bruk for betydelig
større dataoverføringer enn andre. Dersom massivnedlastningsgrensesnittet forutsetter høy GIS-
kompetanse og høy fagkompetanse på tinglysningsområdet for å kunne benytte data fra
grunnboken og matrikkelen lagret i en delkopi, så vil en svært viktig brukergruppe kunne bli
utelukket eller bli gjort avhengig av private aktører.

Brønnøysundregistrene har hatt gode erfaringer med å tilgjengeliggjøre grunndata om
registreringsenheter i Enhetsregisteret via webservicetjenester og gjennom tjenesten
«nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret» på våre internettsider.

Eiendomsdata fra grunnboka og matrikkelen i Altinn

Brønnøysundregistrene ser store fordeler for etater med digitale tjenester i Altinn (Tjenesteeiere)
hvis bruk av eiendomsdata fra grunnboka og matrikkelen kan «bygges inn» i de ulike tjenestene.
Flere tjenesteeiere har allerede etterspurt funksjonalitet med bruk av eiendomsdata og elektroniske
kart. Dette kan forbedre tjenestene og øke nytteverdien av digitale tjenester for tjenesteeierne og for
næringsdrivende som skal bruke tjenestene. Tilgang til grunnbok- og matrikkelinformasjon vil kunne
bidra til å gjøre tjenester i Altinn mer attraktive både for sluttbrukere og tjenesteeiere og derav gi økt
samfunnsnytte av disse opplysningene.

Mulig bruk av Altinns tjenester for Statens kartverk:

Altinn-portalen skal gi næringslivet tilgang til alle relevante elektroniske tjenester fra offentlig sektor
uavhengig av hvor tjenestene produseres og hvem som er brukerne. Tilgangen til en oversikt over
relevante tjenester for næringsdrivende krever ikke at brukeren logger seg inn. «Skjema og
tjenester» heter oversikten og den er tilgjengelig på adresse: htt s://www.altinn.no/no/Sk.ema-o -

tjenested
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- lnnsynstjeneste etter innlogging: sikker autentisering av brukeren

Brønnøysundregistrene mener det vil kunne være nyttig og effektiviserende for næringsaktører å
kunne gjøre oppslag mot grunnboken og matrikkelen i Altinn for å få innsyn i opplysninger lagret om
den næringsdrivendes egne registerenheter. Vi bidrar gjerne med informasjon om hvordan dette kan
gjennomføres. Ta gjerne kontakt med Altinn sentralforvaltning for nærmere informasjon om
gjennomføringen av en slik innsynstjeneste.

- Bestilling av bekreftede og ubekreftede grunnboks utskrifter og

Likeledes mener vi næringsdrivende bør kunne finne en bestillingstjeneste til utskrifter
tilgjengeliggjort i Altinn. Tjenesten kan utformes slik at brukeren videresendes til Statens kartverk for
gjennomføring av bestilling og betaling av bekreftede utskrifter og matrikkelbrev.

Valg mellom definisjonene rådata vs. grunndata.

Hvordan kan data tilgjengelig gjøres teknisk fra databasen de er lagret i på en slik måte at brukere
av data har muligheter til lage egne bearbeidede informasjonsprodukter?
Prosjektgruppen foreslår å bruke begrepet «grunndata» på opplysninger som gjøres tilgjengelig fra
grunnboken og matrikkelen der et visst basisnivå på bearbeiding er bygget inn i datasettet.
Vi støtter dette forslaget.

Generelt

Avslutningsvis vil vi på generelt grunnlag peke på at det er en fordel at terskelen for bruk grunnboks-
og matrikkelinformasjon er så lav som mulig hos offentlige aktører. Samtidig er det viktig å sikre høy
informasjonskvalitet.

Med hilsen
BRØNNØYSUNDREGISTRENE
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direktøravdelingsdirektør
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