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FAGGRUPPEMØTE: 
 
SAKER: 
Lars Elsrud ønsket alle velkommen til et nytt møte i faggruppa. Ettersom det er satt 
opp noen ekstra temaer på dagens agenda, er det flere representanter fra Matrikkel- og 
stedsnavnavdelingen enn normalt. Kort presentasjonsrunde.  
 
Kort oppsummering siden forrige møte ved Lars E., til orientering:  
*Godkjenningsordningen for grensemerker (ny høringsrunde en av de nærmeste 
dagene), med en utvidet frist for å bruke opp de gamle merkene. To leverandører er 
godkjent så langt. 
*Det pågår et prosjekt som ledes av Skate angående kommuneendringer og 
konsekvenser for felleskomponentene og tilknyttede systemer. Hvordan klarer vi å 
håndtere en større kommunereform? Systemmessig er dette en stor utfordring.  
*Tilbakemelding til dem som har søkt om kombinertblanketter går ut før St. hans.  
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*Tilsyn – Viste en enkel samlerapport for tilsyn ført hittil i 2014. Nytt fra i år at det også 
føres tilsyn på fullstendigheten på føring av bygg i matrikkelen.  
*Adresseprosjektet – ligger etter målet. Prosjektet har stor fokus, men kommunene har 
tidligere oppgitt for optimistiske fremdriftsplaner i forhold til det som de har klart å 
følge opp.  
 
 
09/14  Ny utleveringsforskrift (I) 
 
Gotfred Rygh informerte angående den nye utleveringsforskriften, samt arbeidet med 
tilhørende veileder. 
 
Rygh sin presentasjon sendes til medlemmene i faggruppa pr. e-post, sammen med 
møtereferatet. 

 
11/14 Informasjon om arbeidet med Strategi, bygningdelen i 
matrikkelen (I) 
 
Janne Johnsen, fagansvarlig for bygg, informerte om strategiarbeidet som pågår om 
bygningsdelen i matrikkelen. Johnsen leder arbeidsgruppen for strategiarbeidet. 
 
Viser til Johnsen sin presentasjon. 
 
 
04/14 Kvalitet i matrikkelen innen 2018, jfr. Kartverkets 
strategiske handlingsplan (I/D) 
 
Faggruppa fikk tilsendt et notat, som Magni Busterud og Anders Braaten hadde 
utarbeidet som bakgrunnsmateriell til denne saken, i forkant av faggruppemøtet.  
 
Bakgrunnen for arbeidet: 
 1) Kartverket sin strategiske handlingsplan 2014 – 2018 er et av delmålene at vi i løpet 
av 2018 har bedret kvaliteten på informasjonen i matrikkelen.  
2) Kartverkssjefen har videre bedt oss om å få dette punktet konkretisert, samt 
utarbeide en handlingsplan. 
  
Magni og Anders gjennomgikk notatet, og vi hadde en åpen diskusjon i faggruppa 
rundt de enkelte temaene i kapittel 2: Hvilke innsatsområder kan gi bedre kvalitet på 
matrikkelinformasjon?  
 
Avslutningsvis ble prioriteringslisten (kapittel 3) over sentrale elementer i matrikkelen 
presentert, og faggruppe matrikkel støttet foreslåtte liste. 
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http://kartverket.no/Documents/Matrikkel/faggruppe/m-2014/Sak-11_14%20Strategi-bygning.pdf
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01/14 Mandat (B) 
 
Lars E. orienterte.  
Det kom inn et nytt innspill til mandatet fra SKG i forkant av dagens møte. Mandatet 
sendes derfor på en kort høringsrunde til alle medlemmene i faggruppa, slik at alle får 
mulighet til å sette seg inn i mandatet og eventuelt respondere på det.  
 
Det gjenstår fortsatt å få KS på banen, og Lars E. purrer på dem igjen. 
 
05/14 Evaluering av lov, status og overordnet gjennomgang 
av funn (I/D) 
 
Lars E. orienterte om arbeidet som har pågått med evaluering av lov.  
Formålet med evalueringen er å svare på om målene med matrikkelreformen nås. 
Sluttrapporten fra evalueringsarbeidet skal oversendes departementet til St. hans. 
 
 
10/14 Evaluering av føringsklientene (D/B) 
 
Unn D.K. orienterte om at det også skal gjennomføres evaluering av system med 
oppstart høsten 2014. Metodikken er lik den som er brukt i arbeidet med evaluering av 
lov.  
 
Evaluering av system deles opp i: 
a. Kartverkets føringsklient – dvs. ”data inn”. 
b. Matrikkelen som felleskomponent, og da konkret hvordan våre grensesnitt ivaretar 
behovet for data ut – dvs. ”data ut”. 
 
Eventuelt 
 
SKG: 

• Honnør til det reviderte lovkurset  Bergen kommune planlegger å sende alle 
sine saksbehandlere på nytt kurs. 
 

• Aktuelt tema til neste møte: Samspillet mellom matrikkelloven og plan og 
bygningsloven.  

 
 
Neste møte: 28. oktober 2014.  
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