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VEDR.: HØRING —UTREDNING OM FORMIDLING AV GRUNNBOK- OG
MATRIKKELINFORMASJON FRA STATENS KARTVERK

Vi viser til departementets brev av 10. mai 2012, med høringsfrist 13. august.

Huseiernes Landsforbund (HL) har lest prosjektgruppens rapport. Dens anbefalinger
sammenfaller i stor grad med HLs syn, nemlig at offentlig tilgjengelig informasjon av denne
type bør være gratis og søkbar på nettet døgnet rundt. Vi tiltrer også prosjektgruppens syn på
personvern, og støtter så vel forslaget om at søking ikke skal kunne skje på annet grunnlag
enn registerenhet, som at eieres fødselsnummer ikke oppgis.

Åpenhet og tilgjengelighet for denne type informasjon er vesentlig, og - som rapporten
påpeker - en viktig del av demokratibyggingen. Enhver diskusjon om bortfall av inntekter for
staten som følge av gratis tilgjengelighet er etter HLs oppfatning å anse som uheldige forsøk
på avsporing av en ønskelig utvikling.

Tinglysingsgebyret er betaling for registrering av opplysninger som skal i grunnboken. Å
gjøre disse opplysningene søkbare over nettet vil, etter det vi forstår, ikke utgjøre noen stor
kostnad. Deretter vil brukerne selv finne opplysningene i stedet for å ringe Kartverket for å få
dem opplest, slik at formidling over nettet nokså raskt vil kunne innebære en besparelse for
det offentlige, ikke en utgift.

Når det gjelder massivnedlasting til aktører som skal bearbeide data fra grunnboken og
matrikkelen for videresalg, er det foreslått at Kartverket kan stenge tilgangen ved misbruk.
HL går ut fra at det også etableres kontrollrutiner, slik at mulig misbruk kan avdekkes tidlig.

Med vennlig hilsen
for Huseiernes Landsforbund

TJAk, (3,
Peter Batta Einar Frigland
Adm. dir. advokat
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