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DSBs svar - strategi for bygningsdelen i matrikkelen

Bygningsdelen i matrikkelen er et viktig datagrunnlag for DSB i forhold til å kunne gjøre analyser av
branner, klimarelaterte skader og risiko og sårbarhet for øvrig, i forhold til informasjon om bygninger.
Som nasjonal brannmyndighet er vi også opptatt av hvordan informasjon i matrikkelen kan støtte
brannvesenets arbeid.

Vi er enig i strategiens vektlegging av behovet for kvalitet og fullstendighet i bygningsdelen. For DSBs
egen bruk er fullstendighet svært viktig. Vi ser problemet med at opplysninger som ikke blir oppdatert
gjennom saksbehandling etter plan- og bygningsloven, vanskelig kan bli fylle disse kravene. En utvikling
mot stadig mer digitaliserte prosesser etter plan- og bygningsloven vil bidra positivt. Men vi ser store
utfordringer med at en del av opplysningene i dagens matrikkel flyttes til "min matrikkelside", som
rettighetshavere skal oppdatere selv. Det er fare for at dette gir dårligere fullstendighet.

Kobling av matrikkelen mot andre databaser med opplysninger om bygninger er et riktig og viktig grep.
Vi regner med at grensesnittet gjøres brukervennlig, slik at brukere som skal hente opplysninger fra
matrikkelen og tilknyttede databaser, opplever det som en datakilde.

Opplysninger fra feiervesenet i kommunene nevnes som en mulig framtidig kilde. DSB vil støtte dette.
Feierne registrerer mange opplysninger som er interessante for analyser mot erfaringsdata om
bygningsbranner.

For brannvesen og brannalarmsentraler vil det også være svært nyttig å få tilgang til digitale
bygningsmodeller.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Brann og redning

I

Dag Ru e Omland
seksjonsjef

Lie, Karen Tone
seniorrådgiver

Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Hovedkontor
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tonsberg

E-post
postmottak@dsb.no

Telefon
33 41 25 00

Telefaks
33 31 06 60

Internett
dsb. no

Org.nr.
974 760 983
Hovedkontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tonsberg


