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SVAR - HØRING - FORSKRIFT OM EIENDOMSREGISTRERING
(MATRIKKELFORSKRIFTEN)
Høringssvaret er en felles uttalelse fra 5 kommunene i Indre Namdal, IN-kommunene
(Snåsa, Grong, Høylandet, Lierne og Namsskogan).
Merknad til forskriftens kapitel 16 Godkjenning av landmålerforetak og Forskriftens
kapitel 17 Oppmålingsforretninger med hjemmel i matrikkelloven § 38 femte ledd.
Det er i dag bare 2 av kommunene i IN som har egen oppmålingsenhet. De andre kommunene
kjøper tjenester av disse 2 kommunene og av privat firma. De kommunene som har
oppmålingsenhet står overfor endringer i de neste årene som gjør at de heller ikke har
personell til oppmåling uten å rekruttere nye.
Hvis kommunene skal godkjennes som landmålerforetak etter denne forskriften må det
rekrutteres personer med høy faglig kompetanse til regionen som tilfredsstiller kraven i
forskriften , noe som selvsagt er ønskelig, men som sannsynligvis vil være vanskelig. Det
betyr at det vil være få, om noen, i regionen som har kompetanse som tilfredsstiller kravene til
ansvarlig landmåler.
Kravene for godkjenning av landmålerforetak og foretakets ansatte, samt krav til utdanning og
praksis for ansvarlig landmåler, kan føre til at regionen står uten godkjent landmålerforetak.
Slik forskriften er fremmet vil det ikke være mulig å bruke nabohjelpsmodellen med den
kompetansen som finnes i dag ( § 17-1 pkt 2), og det vil føre til økte kostnader for de som har
behov for oppmålingstjenester hvis det nærmeste godkjente landmålerforetak ligger 20 mil
unna og det i tillegg er liten konkurranse.
IN-kommunene ser det som positivt at det settes krav til de som utfører landmålingsoppdrag,
men kravene synes som svært strenge i forhold til den oppdragstypen som er mest vanlig og
ønsker en inndeling i tiltaksklasser etter oppdragstype, og godkjenningsklasse for ansvarlig
landmåler/landmålerforetak slik at dagens kompetanse kan utnyttes også i fremtiden.

På vegne av IN-kommunene;

Karl Audun Fagerli
Truls Eggen/sign.
Rådmann Lierne kommune Rådmann Snåsa kommune

Endre Lysø/sign
Fung. rådmann Høylandet kommune

Saksbehandler: Morten Neergård, tlf. 74 34 34 32

Svein Helland/sign
Rådmann Grong kommune

Ivar Kvalø/sign
Fung. rådmann Namsskogan kommune

