
Produktark: Matrikkelen, Norges offisielle
eiendomsregister
BESKRIVELSE

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast

eiendom, herunder bygninger, boliger/bruksenheter og

fysiske adresser.

Matrikkelen er regulert av matrikkelloven som trådte i

kraft 1.1.2010 og erstattet den tidligere delingsloven.

Matrikkelen inkluderer også data fra tinglysingen,

folkeregisteret, enhetsregisteret, grunnforurensing og

kultuminner.

Viser til "Forskrift om utlevering, viderebruk og annen

behandling av opplysninger fra grunnboken og

matrikkelen" og "Veileder i utleveringsforskriften".

Kartverket har en nettside om "Tilgang til

eiendomsdata". Matrikkeldata har ulike restriksjoner.

Adresse er åpne og gratis data, andre data kan kjøpes.

Norge digitalt-parter har tilgang og må sende inn

"Skjema for tilgang til matrikkelinfo for Norge-digitalt

parter". Andre brukere må ha avtale med Kartverket eller

med virksomhet som har avtale med Kartverket.

Skjermingsverdig bygningsinformasjon må det søkes om

spesielt.

FORMÅL/BRUKSOMRÅDE

Matrikkelen §1, første ledd: Lova skal sikre tilgang til

viktige eigedomsopplysningar, ved at det blir ført eit

einsarta og påliteleg register (matrikkelen) over alle faste

eigedommar i landet, og at grenser og eigedomsforhold

blir klarlagde.

Matrikkelen inneholde opplysninger om den enkelte

matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for

planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom.

Alle bygninger > 15 m2 skal registreres i matrikkelen.

Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor

benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver.

Vegadresser brukes for eksempel i

bilnavigasjonssystemer for raskt og enkelt å finne fram til

en adresse uten at en er kjent på stedet. Koblet mot

hvor folk bor (folkeregisteret) brukes adressedata til

samfunnsanalyser og andre samfunnsnyttige formål.

EIER/KONTAKTPERSON

Kartverket

Datateknisk: kundesenter@kartverket.no

Fagekspert: kundesenter@kartverket.no

DATASETTOPPLØSNING

UTSTREKNINGSINFORMASJON

KILDER OG METODE

Endringer som gjelder bygning, adresse og eiendom blir

kontinuerlig oppdatert, men det kan være feil og mangler

i gammelt grunnlag som ble lagt inn fra GAB og DEK da

matrikkelen ble etablert i 2010.

AJOURFØRING OG OPPDATERING

Kontinuerlig

Status

Kontinuerlig oppdatert

LEVERANSEBESKRIVELSE

Tilgangsrestriksjoner

Norge digitalt-begrenset

OBJEKTTYPELISTE

Matrikkelenheter, Bygninger, Adresser•

LENKER

Link til metadata i Geonorge

Link til produktside

Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister

Kartverket - 29.04.2019

https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/uuid/e77e6fdc-591d-4b1b-91b2-bd9d13fb33b7
http://kartverket.no/eiendom/informasjon-om-eiendommer/Eiendomsregisteret/
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