
Kommune- og 
regionreformene

Informasjon til matrikkelmiljøet i kommunene



Hvordan oppstår data som skal 
lagres i matrikkel?



Hvilke data er lagret?



2018/2019



Kom i gang i tide!!



Våre nettsider

• www.kartverket.no/kommunereform

http://www.kartverket.no/kommunereform
https://www.kartverket.no/kommunereform/veiledere/nye-kommunenummer/
https://www.kartverket.no/kommunereform/veiledere/nye-kommunenummer/


Nye kommunenummer fra 2020



Agenda: 
Hva må kommunene gjøre?

• Ny gårdsnummerserie i ny kommune

• Unik adressering i ny kommune

• Endringer i kretsopplysninger i ny kommune

• Kvalitetsheving av matrikkel og grunnbok. Dette berører alle 
kommuner som får nytt kommunenummer (inkl. regionreformen)



MÅ- og BØR - lister
Kommunereformen: Regionreformen:

Aktivitet Kommunesammenslåinger
Bare nytt 
kommunenummer

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



Ny gårdsnummerserie 

• Kartverket sender anbefalt 
gårdsnummer til kommunene

• De anbefalte gårdsnumrene er 
kun et forslag som er i tråd 
med lov, forskrift og 
retningslinje

• Kartverket godkjenner nye 
gårdsnummer etter søknad fra 
kommunene

• Hovedprinsipp  kommune 

med flest matrikkelenheter 
beholder sin gnr- serie

• Legger inn prefiks på neste 
ledige hundretall på 
gårdsnummer

https://www.kartverket.no/globalassets/matrikkel/kommunereformen/retningslinje-omnummerering-av-matrikkelenheter2.pdf


Kommunesammenslåing-
anbefalte gårdsnummer

Kartverket har i samsvar med retningslinjen, med noen lokale 
tilpasninger, utarbeidet forslag til gårdsnummerserier for de 
sammenslåtte kommunene. 
Vedlagt følger Kartverkets anbefalte gårdsnummer for kommune
xxxxx. Vi viser i denne forbindelse til matrikkelforskriften § 7 
fjerde ledd hvor det blant annet fremgår at «ved større endringer i 
gårdsnummerseriene skal det innhentes godkjenning fra Statens 
Kartverk.»

Vi ber kommunene om å vurdere forslaget fra Kartverket, og 
komme med tilbakemelding på dette. Det gjøres oppmerksom på 
at kommunene må vurdere behovet for å rydde i matrikkelen, 
og gjøre Kartverket kjent med eventuelle grensejusteringssaker, 
gårdsnumre som vil utgå eller andre forhold som kan ha betydning 
for det endelige resultatet. 



Eksempel:



Adressering
Sjekk om: 

• Det i kommunene
finnes lokale adresseforskrifter 

• Det finnes doble adressekoder i kommunene

• Det finnes like eller likelydende adressenavn i kommunene

• Det finnes gjennomgående veger

Ved doble eller flerdoble forekomster:

• Avgjør hvilke adressekoder som skal bestå og hvilke som må omnummereres

• Avgjør hvilke adressenavn som skal beholdes og hvilke adresseobjekter som 
må ha nye navn

• Utarbeid navneforslag og forslag til skrivemåte til adresseobjekter som må ha 
nye navn

• Reis navnesak etter lov om stadnamn der det er nødvendig

• Send inn informasjon om endringer i adressenavn

• Registrer adressevedtak i matrikkelen

• Meld adressevedtak til Sentralt stedsnavnregister

Nærmere beskrivelse, se sjekklista på kartverket.no

https://kartverket.no/kommunereform/sjekkliste/


23.01.2018

To typer adresser:

Matrikkeladresse: Gateadresse:

Gnr/Bnr/Fnr/Snr
14/16/0/0

Lauvåsvegen 6







Adresse



Kretser

• Like navn eller numre skal ikke forekomme i sammenslått kommune.

• Grunnkretser:

• Kommunen sender søknad om endringer til Statistisk sentralbyrå, 
som vedtar ny inndeling.

• Skolekretser:

• Vedtak i kommunestyret. Kan gjennomføres i forkant av 
sammenslåing.

• Kirkesokn:

• Endringer vedtas eventuelt av bispedømmerådene.

• Valgkretser:

• Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal gjennomføres som om 
kommune- og fylkessammenslåingene 2020 allerede er gjennomført. 
Dette gjelder også grensejusteringer. 

• Endringer i valgkretsene må innen 31. mars 2019 meldes inn til 
Kartverket.

• Navn og numre må være unike innenfor framtidig sammenslått 
kommune.



Valgkretser



Avvik grunnbok/matrikkel
• Fire typer avvik

• Utgått i matrikkel - bestående i grunnboka

• Bestående i grunnboka - finnes ikke i matrikkelen

• Bestående i matrikkelen - finnes ikke i grunnboka

• Bestående i matrikkelen - utgått i grunnboka

• Avvikene kan være vanskelige å rette opp i  Tidkrevende!

• Må skaffe underskrifter fra hjemmelshaver/fester

• Døde hjemmelshavere/festere

• Vanskelig å fremskaffe dokumentasjon på hva som har skjedd

• Kan være nødvendig å slette gamle heftelser. I tillegg kan det 
være vanskelig å finne frem til hvem som er dagens 
rettighetshaver

• NB! Disse sakene vil det ikke være mulig å rette uten videre 
etter nyttår, i og med at de vil ha feil/gammel 
kommunenummer i grunnbok/matrikkel.



Avvik grunnbok/matrikkel

Matrikkelen og grunnboka er to fagsystem som utfyller hverandre.
Mens grunnboka primært inneholder opplysninger som gir rettsvern 
gjennom tinglysing, inneholder matrikkelen informasjon om fysiske 
forhold og andre viktige opplysninger som det ikke er nødvendig
eller mulig å tinglyse. 



Andre MÅ - avvikslister
Rapport i matrikkelklienten: 

• GAP i kommunegrense 

Rapporter  Matrikkelenhet  Kontrollrapport  Matrikkelenheter med 

feil

Aktivitetslista i matrikkelklienten:

• Forretninger med status «Skal tinglyses»

• Forretninger med status «Skal tinglyses etter DL§4-2»

Avviksrapporter fra Kartverket: 

• Bestående festegrunn på utgått/omnummerert grunneiendom

• Bestående seksjoner på utgått festegrunn/grunneiendom

• Matrikkelenheter som er utgått, og med registrert:

• «Jordskifte krevd»

• har registrert grunnerverv

• inngår i samlet fast eiendom

• har anmerket klage

• NB! Andre avvik/rettinger kan bli nødvendig, og vil i så tilfelle bli 
formidlet til kommunen fra Kartverket. 



Hvorfor må dette gjøres? 

• For at sammenslåingene mellom 
kommunene skal gå bra på 
sammenslåingstidspunktet

• For at matrikkelføring og tinglysing i 
ny kommune skal gå bra  



Grensejusteringer
• Behandles av fylkesmannen og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet

• Kartverket er et kontaktledd mot fylkesmannsembetene i 
grensejusteringsprosessene

• Kartverket må involveres i høringsprosessen

• Fører med seg endringer i kretsinndelingene, 
gårdsnummerering etc.

• Gi beskjed om grensejusteringer!!



Kontaktinformasjon
Kartverket Molde

Abonner på nyhetsbrev fra Kartverket 
for nyheter vedr. kommune- og 
regionreformene!

Wenche Mork
wenche.mork@kartverket.no

32 11 85 96

mailto:wenche.mork@kartverket.no

