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Høringsuttalelse,  
-forlenget overgangsordning for autorisasjon av eiendomslandmålere 
Med henvisning til høringsnotat fra Det kongelige Kommunal- og Distriktsdepartementet  
datert 19. september 2022 ønsker Senja kommune å avgi et høringssvar til:  
«Forlenget overgangsordning i forbindelse med innføring av krav om landmålerbrev m.m.».   

Innspillet dreier seg i praksis om kommunenes reelle mulighet til å få ansatt eiendomslandmålere og er på 
forhånd forelagt Utvalg for Samfunnsutvikling i Senja kommune for godkjenning.  

Det utdannes generelt for få landmålere i Norge hvert år og de fleste går til å dekke et tilsynelatende stort og 
umettelig behov i entreprenør- og anleggsbransjen, - svært få utdannede landmålere er fra vår landsdel. 
Utdanningsinstitusjonene for eiendomslandmålere er få og mulighetene for faglig påbygging innenfor 
fagområdet er begrenset i dag.   

Utlysninger gir få søkere, ingen med relevant utdanning og praksis. Siste utlysning i vår kommune ble 
kansellert pga. manglende kvalifikasjoner hos søkerne. Vi erfarer at dette også gjelder andre kommuner  
i vårt distrikt. Videre anser vi at problemstillingen med rekruttering er nasjonal, men at den i stor grad 
rammer utkantkommuner, kanskje spesielt i Nord-Norge og på Vestlandet. 

Senja kommune kommer derfor med følgende innspill til høringsnotatet: 

Vi ber om at departementet vurderer å utvide overgangsordningen til det foreligger et forsvarlig og 
tilgjengelig videreutdanningstilbud, -minimum ytterligere to år ut over forslaget i høringsnotatet.  Dette vil 
kunne fange opp eventuelle landmålere uten relevant fagutdanning, men som dermed gis en utvidet 
mulighet til å opparbeide seg tilstrekkelig realkompetanse og autorisasjon. Det presiseres at Senja kommune 
støtter ordningen med autorisasjon av landmålere, men at overgangsordningen må utvides. I tillegg bør det 
generelt også arbeides med å øke utdanningskapasiteten av eiendomslandmålere i Norge.   
 
Med hilsen 

Harald Bjørhusdal 
Fagansvarlig geodata 
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