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Høring - Organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova
mv.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer
i matrikkellova mv.
Frist for høringsuttalelse er mandag 21. november 2016.
Stortinget vedtok 3. mars 2016 å be regjeringen "utrede forslag om hvordan arbeidet med
eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og
sertifiseringsordning for denne type tjenester", jf. Innst. 174 S (2015-2016). Departementet
legger med dette frem en slik utredning.
Departementet foreslår i høringsnotatet å oppheve kommunenes ansvar for
eiendomsoppmåling som et offentlig forvaltningsansvar og i stedet åpne for at tiltakshaver
fritt skal kunne velge landmåler. Kommuner og landmålerforetak skal heretter kunne tilby
eiendomsoppmåling på like vilkår. Det forutsetter at eiendomsoppmålingen organiseres som
profesjonsregulert tjenesteyting på liknende måte som f.eks. eiendomsmegling. Endringen
medfører etter departementets vurdering at ansvaret for føringen av eiendomsopplysninger i
matrikkelen primært bør flyttes fra kommunene til Statens kartverk.
Forslaget medfører også behov for endringer i plan- og bygningsloven og i eierseksjonsloven.
Høringsnotatet omfatter i tillegg noen andre forslag til forenklinger og forbedringer i
matrikkelregelverket.
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Det vil parallelt med høringen bli gjennomført en samfunnsøkonomisk tilleggsanalyse av
endringene.
Gjennomføring av høringen
Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på www.regjeringen.no/id2508597. Alle kan avgi høringsuttalelse.
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetslova og blir publisert sammen med øvrige
høringsuttalelser.
Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til
underliggende organ eller organisasjoner som ikke står på høringslisten.
Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til seniorrådgiver Cathrine Rosmer tlf. 22 24
68 14, e-post cathrine.rosmer@kmd.dep.no.
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