
Kartverket Oslo, 30. mai 2018

"Matrikkelen - en nøkkel til suksess 
i kommune- og regionreformen"

Agenda:

1. Oversikt kommune- og regionreform

2. Kartverkets rolle i kommune- og regionreformen

3. Hva er matrikkelen?

4. Hvorfor er matrikkeloppdateringene viktig i kommune- og regionreformen?

5. Hvorfor er matrikkelarbeidet viktig for dere?

6. Noen eksempler på visualisering av matrikkel- og FKB-data.

7. Spørsmål



Oversikt

Stortingsvedtak 8. juni 2017;

Innen 1. januar 2020:

• Antall fylker reduseres fra 19 til 11

• Antall kommuner reduseres fra 426 til 354 

1. Rygge, Moss

2. Hobøl, Askim, Spydeberg, Eidsberg, Trøgstad

3. Rømskog, Aurskog-Høland

4. Oppegård, Ski

5. Skedsmo, Fet, Sørum

6. Asker, Røyken, Hurum

7. Svelvik, Drammen, Nedre Eiker
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Kartverkets rolle

Kartverket er sentral matrikkelmyndighet og nasjonal geodatakoordinator, 

jf. matrikkel- og geodataloven (med forskrifter)
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Tildelingsbrev

• Oppdrag 3.3.8:

7. Gjennomføre nødvendig tilpasning av matrikkelen som følge av kommunereformen.

• Oppdrag 3.3.7:

8. Ivareta rollen som teknisk koordinator av statlige etater om IKT-spørsmål i kommune-

og regionreformen og være kontakt med faglig støtte for kommunene i forbindelse med 

endringer av kommunenummer og adressering som følge av kommune- og 

regionreformen.



Innhold i Kartverkets rolle
1) Som teknisk koordinator skal Kartverket:

• Synliggjøre og aktualisere utfordringene som ligger i IKT-systemer for 
offentlig sektor i forbindelse med reformene. 

• Koordinere at store statlige aktører tilpasser utvikler sine IKT-systemer 
til å takle reformen. 

• Skal synliggjøre HVA som må gjøres og NÅR - Ikke HVORDAN.

2) Som sentral matrikkelmyndighet skal Kartverket:

• Synliggjøre utfordringer og kommunisere ressursbehov i matrikkelarbeidet.

• Gi faglig støtte innenfor fagområdet matrikkel.
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• Kartverket skal ha statusoversikt på overordnet nivå.

• Belyse  utfordringsbildet.

• Vise vei til sjekkliste – kartverket.no.

• Koordinere og kanalisere spørsmål - fagetater følger opp sitt fagområde.



✓ Ca. 9,4 millioner kall i 
matrikkelen pr. dag.

5,4 mill. 
bygninger

3,7 mill. 
eiendommer

2,5 mill. 
adresser

Hva er Matrikkelen?
Matrikkellova: "landet sitt offisielle register over fast eigedom, og under dette 
bygningar, bustader og adresser"

I tillegg kretsdata (skole-, valg- og grunnkrets) som er knyttet til adressen.
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Nasjonale basisregistre og brukere

TinglysingTree

Tre nasjonale basisregistre

(og mange flere)

FolkeregisteretMatrikkelenEnhetsregisteret

Bud-
tjenester

(og mange flere)

Kommunene
Lokal 

matrikkelfører

Formidling
Tinglysing

Grunnbok

Nødetatene

Riksantikvar

Bruk og oppdatering:

Brukere:
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Hva er Matrikkelen?
Finnes det noen grenser?

Matrikkelen - en nøkkel til suksess….



Hvorfor er Matrikkelen viktig?
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1. Viktig informasjons- og statistikkgrunnlag for kommunal planlegging

Eks.

• Informasjon til kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.

• Hvor mange boenheter eksisterer innenfor et planområde.

• Antall boenheter som er utbygd innenfor en vedtatt plan, finne antall 
gjenstående boenheter som kan bygges ut iht. plan.

2. Grunnlagsdata for kommunale tjenester - og kommunale avgifter. 
Eks.:

• Skole

• Helse/Omsorg

• Renovasjon

• Byggesak

• Eiendomsendringer - deling, grensejustering, arealoverføring m.m.

• Boligtilsyn og feiing - brannforebygging

• V/A

• Beregne og skrive ut korrekt eiendomsskatt (hjemmel og bygningsarealer)
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Hvorfor er Matrikkelen viktig?
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3. Finne fram til adresser - beredskap - nødetater

4. Rettssikkerhet

• Finne riktig hjemmelshavere ved eiendomsoppslag.

• Finne riktig eiendoms og bygningsinformasjon.
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5. Grunnlag for sikkerhet og kreditt (pant)
Viser oversikt over grunneiendom og hjemmelshavere - avgjørende for 
sikkerhet og kreditt.

6. Matrikkelen er "dataleverandør" til en rekke administrative statlige og 
kommunale IT-løsninger (applikasjoner og databaser).
KS rapport ca. 600 fagsystemer.



Kommunereformen: Regionreformen:

Aktivitet
Kommunesammenslåi
nger

Bare nytt 
kommunenumm
er

MÅ BØR MÅ BØR

1
Nye gårdsnummerserier iht. sjekklista for 
kommunesammenslåing X Ikke aktuelt Ikke aktuelt

2 Like adressenavn X Ikke aktuelt Ikke aktuelt

3 Like adressekoder X Ikke aktuelt Ikke aktuelt

4 Gjennomgående veier i ny og sammenslått kommune X Ikke aktuelt Ikke aktuelt

5 Kretser (unike kretsnummer og unngå like kretsnavn)

Grunnkrets X X

Skolekrets X Ikke aktuelt Ikke aktuelt

Valgkrets X Ikke aktuelt Ikke aktuelt

Annen krets 1 X Ikke aktuelt Ikke aktuelt

Annen krets 2 X Ikke aktuelt Ikke aktuelt

6 Avvik grunnbok/matrikkel

Utgått i matrikkelen - bestående i grunnboka X X

Bestående i grunnboka - finnes ikke i matrikkelen X X

Bestående i matrikkelen - finnes ikke i grunnboka X X

Bestående i matrikkelen - utgått i grunnboka X X

7 GAP i kommunegrense X X

8 Forretninger med status "Skal tinglyses" X X

9 Forretninger med status "Skal tinglyses etter DL§4-2" X X

10 Forretninger med status "Sendt til tinglysing" X X

11 Bestående festegrunn på utgått/omnummerert grunneiendom X X

12 Bestående seksjoner på utgått festegrunn/grunneiendom X X

13
Matrikkelenheter med gårdsnummer 10000 
(Mabyggeiendommer) X X

14 Veiadresse må være knyttet til en matrikkelenhet X X

15
Matrikkelenheter som er utgått, og med registrert "Jordskifte 
krevd" X X

16 Matrikkelenheter som er utgått, og har registrert grunnerverv X X

17
Matrikkelenheter som er utgått, og inngår i samlet fast 
eiendom X X

18 Matrikkelenheter som er utgått, og har anmerket klage X X

Hvorfor er Matrikkelen viktig i 
kommune- og regionreformen?
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Regionreform:

1. Alle kommuner i Akershus, Buskerud og Østfold er berørt pga. 
fylkessammenslåingen.

2. Nytt fylke - nytt fylkesnr. - 30

3. Alle kommuner skal ha unike kommunenr --> alle kommuner får nytt 
kommunenr.

4. Når nytt kommunenr. tildeles medfører det rettearbeid i matrikkelen og 
grunnbok.

5. Kartverket har laget lister med 
aktiviteter som enten MÅ eller BØR 
rettes av kommunen innen 1.1.2020.



Noen utfordringer:

Eks: Marker 0119, Bærum 0219 og Ål 0619 blir like ved sammenslåing 3019
Nye komnr. 3013, 3024 og 3043.
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Hvorfor er Matrikkelen viktig i 
kommune- og regionreformen?
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Kommuner som er i kommunesammenslåingsprosess:

1. Gårdsnummerserier som er like må omnummereres - unike matrikkelnummer.

2. Alle gater og veier må ha unike navn - viktig for beredskap - nødetatene.

3. Alle kretser må være unike - må omnummereres før sammenslåing. 
Valgkretser må være klare våren 2019 med tanke på kommunestyre- og 
fylkestingsvalget.

4. Evt. omnummerering av gjennomgående veier - veier som krysser tidligere 
kommunegrense.

5. Må sørge for at tinglysingsprosesser 
for alle eiendommer avsluttes i 
god tid før 1.1.2020.



Justering av kommunegrenser

• Grensejustering: flytter et område fra en kommune til en annen.

• Prosessansvarlig og vedtaksmyndighet er fylkesmannen.
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• Kartverket har ingen myndighet på spørsmål om en grensejustering skal 
gjennomføres, men uttaler oss matrikkelfaglig til forslag til ny grense.

• Fylkeskartkontorene er fylkesmannens og kommunens 
kontakt i Kartverket.

• Erfaring: grensejusteringer er teknisk arbeidskrevende 
 tidlig melding til og involvering av Kartverket.



Erfaringer/Utfordringsbildet

• Gjennom erfaring fra sammenslåing 2017 og 2018 har nasjonale 

etater kontroll på den tekniske utfordringen

• Datamengde er utfordringer i 2020 

Graf som viser antall objekter (i millioner) som endres i matrikkelen, 
som en konsekvens av reformen.

Antall objekter 
som endres
I millioner

For 2017 - Sandefjord tok tilbakeføringen 7 timer, 

med 1.3 millioner endringer.

For 2018 (kommuner og region) var det ca. 15 

millioner matrikkelendringer.

For 2020 anslår vi ca. 100 millioner endringer i 

matrikkelen.

Vi må få prosessene til å gå rasker slik at 

sammenslåingene blir ferdig 01.01!
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Erfaringer fra kommuner

• Ingen kritiske feil og mangler ved kommunesammenslåing i 2017 og 
2018.

• Store kostnader (større en estimert ved oppstart - jf. KS-rapport).

• Krevende å drive omstilling og drift parallelt. 

• Ha riktig fokus på kritiske oppgaver. MÅ og BØR – lister. 

• Regelverk rundt anskaffelse en viktig faktor (Evt. felles fagsystemer 
medfører behov for nye avtaler iht. ny organisering).

• Hver sammenslåing er en egen prosess.
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Hvorfor er matrikkelarbeidet viktig for dere?

• Oppdateringsarbeidet i matrikkelen er viktig for gjennomføring av reformen -
en nøkkel til suksess.

• Oppdateringene er tid- og ressurskrevende. Viktig å følge opp i forhold til 
eventuelt økt ressursbehov.

• Forankre arbeidet med digitaliseringsarbeidet høyt i organisasjonen.
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• Start kartleggingen tidlig – kommune og regionreform går langt utover 
matrikkelfaget.

• Følg sjekklisten på Kartverket.no og sjekk at dere er i rute.

• Kartverket har gjennomført oppstartsmøter med FM, berørte kommuner, 
fellesnemder/prosjektledere i sammenslåingsprosesser, 
rådmann/kommunaldirektører/fagsjefer.

Kartverket vil følge opp matrikkelarbeidet gjennom hele reformperioden.



www.kartverket.no/kommunereform

Hvordan skal kommunene forberede seg
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Ytterligere suksessmuligheter i kommunene

• Digitaliseringsrundskrivet, IOT, Big Data, Smarte byer og tettsteder.

• Matrikkel- og digitale geodata gir muligheter for å skape suksesshistorier 
med digitale løsninger i samfunnsplanlegging og samfunnsdialog.

• Interne saksbehandlingssystemer og web-løsninger forutsetter at data er 
mest mulig oppdatert - herunder matrikkel og FKB.

Matrikkelen - en nøkkel til suksess…
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Visualisering av matrikkeldata -
Næringsgruppe



Visualisering av matrikkeldata -
Antall boenheter



Byggesak saksinnsyn



Spørsmål?

Kartverket Oslo, 24. mai 2018



Erfaringer fra kommunesammenslåinger, har gitt en 
liste over MÅ og BØR aktiviteter
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Kartverkets sjekkliste

• Mulig å filtrere på informasjon om: kommunereform, regionreform og grensejustering

• Tjenesteområde 

• Organisasjon

Hvordan skal kommunene forberede seg
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Kartverkets sjekkliste

Hvordan skal kommunene forberede seg



Visualisering av matrikkel- og geodata 

Lik forståelse Larvik -næringsgruppe
Grandkvartalet (livelink)
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