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Læringsmål 
 
Etter gjennomgang av ”Produkt fra matrikkelen” skal du ha en forståelse av: 
 
 Hvordan matrikkelinformasjon vises i matrikkelklienter 

 At det er tilgjengelig en publikumsløsning www.norgeskart.no og www.seeiendom.no, 

men at all matrikkelinformasjon ikke kan vises her 

 At det fra matrikkelen kan produseres ulike rapporter som presenterer utvalgt 

informasjon    

 At matrikkeldata anvendes i utstrakt grad sammen med andre datasett og i andre 

systemer, og at det er etablert løsninger for leveranser og formidling 
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PRODUKT FRA MATRIKKELEN 
 
Opplysninger fra matrikkelen hentes ut og leveres på ulike måter og via ulike kanaler.  
Nedenfor følger eksempler på slike produkter og leveranser. 

Oppslag i matrikkelklienten 
 
En matrikkelklient er programvare for oppdatering av matrikkelen.  I presentasjonen 
nedenfor benyttes eksempler fra Kartverkets oppdateringsklient og innsynsløsningen "Se 
eiendom”. 
For å få tilgang til oppdateringsklient må man ha gjennomført Kartverkets obligatoriske kurs 
før man får tildelt brukernavn og passord. Oppdateringsklienten kan også i noen tilfeller 
benyttes som en oppslagsklien internt i kommunen. Da kreves behandling etter 
matrikkellovens §30 om utlevering.   
Se eiendom ligger fritt tilgjengelig for alle på Internett og viser det alle kan få utlevert etter 
utleveringsforskriften § 5, dette inkluderer også visning av rapport fra grunnboka. 
 
Eksempler fra oppdateringsklienten: 
I søkedelen av klienten kan det velges mellom faner for ”Matrikkelenhet”, ”Adresse” og 
”Bygning”, og så kan det søkes ved hjelp av ulike søkenøkler. 
Her er valgt fanen for matrikkelenhet og søkt på matrikkelenhetsnummer. 
 

 
Søkeresultatet vises nederst i bildet. Kartet viser den aktuelle matrikkelenheten fremhevet 
med farge, og flere opplysninger om matrikkelenheten vises i informasjonsfelt. Deler av 
denne objektinformasjonen er vist nærmere her: 
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Vi velger så ut en matrikkelenhetsgrense (merket lys blå i kartet) og får da presentert 
ytterligere informasjon om denne («høyreklikk» på objektet og velg «objektinformasjon»): 
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Oppslag i publikumsløsningen 
 
”Se eiendom” er Kartverkets nettløsninger for å vise publikum informasjon fra matrikkelen og 
grunnboken. Matrikkelloven har bestemmelser om hvilken informasjon som kan være allment 
tilgjengelig, og all registrert informasjon vises derfor ikke i denne løsningen. ”Se eiendom” 
inneholder for eksempel ikke eiere og personopplysninger som faller innenfor 
personopplysningslovens virkeområder der formålet er å hindre krenking av personvernet. 
For å gjøre Se eiendom mer brukervennlig vises et bakgrunnskart (flyfoto eller grunnkart 
med bla. stedsnavn, bygningsomriss og omsøkte bygninger). Denne kartbakgrunnen kommer 
ikke fra matrikkelen. Over dette vises flater, grenselinjer, bygg og adresser fra 
matrikkelbasen. Forretningsdata og detaljer om grensepunkt og bygninger blir ikke vist. 
 
Data fra matrikkelen finnes på nettstedet www.seeiendom.no, etter hvert vil 
www.norgeskart.no overta som oppslagsverktøy. 
 
Her velges å søke på en adresse, Skarsvegen 33, Lindås kommune i seeiendom.no: 
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I www.norgeskart.no vil det se slik ut: 
 

 
 
For å finne denne eiendommen kan man alternativt søke på «1263-138/5» eller «138/5, 
Lindås». Det er også mulig å søke på stedsnavn. 
Bruker kan så velge å få fram mer informasjon om matrikkelenheten, adresser og bygninger 
ved å velge «Vis mer informasjon…»: 
 

 
Dette gårdsbruket har flere teiger, eldre bygninger som er registrert i SEFRAK registeret og 
ett fredet kulturminne: Dyrkingsspor - Automatisk fredet 
 
Grunnboksinformasjon «Vis» gir tilgang til visning av grunnboksbladet for eiendommen eller 
borettsandelen. Dette er åpent for alle, men krever at du autentiserer deg med ID-porten (f. 
eks. bankID eller MinId) 
 
Legg merke til at i Se eiendom og i oppdateringsklientene vises grenselinjenes med farger 
etter kvalitet. Mer informasjon om Se eiendom finner du på Kartverkets hjemmeside eller ved 
å trykke på Hjelp i seeiendom.no. Under hjelp finnes også tegnforklaringen til 
kvalitetskodene. 
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Rapporter fra matrikkelen 
 
Det er tilgjengelig et bredt utvalg av rapporter fra Kartverkets matrikkelklienten, jf. følgende 
hovedmeny: 
 

  
 
 
Rapportene kan produseres for enkeltobjekter eller for et større utvalg, og resultatet kan 
være i dokumentformat, eller forskjellige datautvekslingsformater. Noen rapporter er til 
støtte for oppfølging og kontroll. 
 
Matrikkelbrevet er en svært sentral rapport. Dette er etter matrikkellova en attestert 
utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved 
oppgitt dato. Matrikkelbrevet skal kunne benyttes for å ettervise at undersøkelsesplikten 
knyttet til matrikkelen sin rolle som publiseringsverktøy er oppfylt. Kommunen skal sende 
oppdatert matrikkelbrev til aktuelle parter når det skjer spesifikke hendelser jf. 
matrikkelloven § 24 og matrikkelforskriften § 9, eller når noen har bedt om det etter 
matrikkelloven § 29.  
 
Nedenfor vises utdrag fra et matrikkelbrev. 
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Utlevering av informasjon og leveranser til andre 
systemer 
 
Som tidligere nevnt skjer det dataoverføring mellom matrikkelen og en rekke eksterne 
registre. Videre tilbyr matrikkelen tjenester som WebServices, WFS (Web Feature Service) og 
WMS (Web Map Service). Gjennom disse tjenestene anvendes data fra matrikkelen i ustrakt 
grad i andre applikasjoner og sammen med andre datasett, for eksempel i offentlige 
fagsystemer. For brukere som ønsker en lokal kopi kan all geometri i matrikkelen lastes ned 
med WFS og tilhørende egenskapsdata hentes fra APIets endringslogg. Her kreves 
brukernavn og passord.  
 
Kartverket tilbyr også helt åpne WMS tjenester hvor matrikkeldata inngår, et eksempel er 
WMS tjenesten Topografisk norgeskart 2. Dette laget kan legges inn i ditt kartsystem ved å 
bruke denne URLen. Her vises ikke grensene med kvalitetsangivelse, men bare med rød 
farge.  
Eksemplene under viser matrikkeldata brukt sammen med andre data. I kartet fra FINN.no er 
matrikkeldata brukt sammen med FKB data (grunnkart) og antagelig noen egne data.  
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Det samme utsnittet fra Bærum kommunes publikumsløsning viser flere matrikkeldata og 
mer detaljert bakgrunnskart: 
 

 
 
Eiendomsinformasjon fra matrikkelen inngår i Norge digitalt, som er et bredt samarbeid 
mellom virksomheter som fremskaffer eller er store brukere av stedfestet informasjon. 
Nærmere om dette finner du på www.geonorge.no.  
  
Matrikkelloven med forskrifter har bestemmelser om innsyn i matrikkelen og om utlevering 
og behandling av opplysninger fra matrikkelen. Å gi tilgang eller å nekte tilgang til 
matrikkelinformasjon er et enkeltvedtak, og slikt vedtak kan påklages til Kartverket. 
 
Kartverket fatter vedtak om betaling for utlevering og behandling av opplysninger fra 
matrikkelen, jf. utleveringsforskriften § 5. Kartverket inngår avtaler med forhandlere som 
videreformidler eiendomsinformasjon, det vil si data fra matrikkel og grunnbok. 
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Gratis adressedata 
 
Norske adresser er stilt fritt til rådighet i digital form, og har vært tilgjengelig fra juni 2015. 
Adressedata har tidligere kostet penger, men er nå gratis som en del av regjeringens strategi 
om å gi samfunnet tilgang til åpne data. Dette betyr at små og store aktører i næringslivet vil 
kunne få fortløpende oppdateringer på de siste veiadressene som er lagt inn i matrikkelen.  
 
Frislippet åpner for at tjenestetilbydere av for eksempel GPS og bilnavigasjonssystemer nå vil 
kunne søke direkte mot Kartverkets oppdaterte adresseregister. Det samme gjelder nett- og 
mobilløsninger med søk og visning av adresser. 
 
Det gis ikke ut personopplysninger, for eksempel hvem som eier eller bor på eiendommen på 
adressen, når adressedata frigis. Det er bare selve adressen og dens geografiske posisjon 
som frigis. Adresser er ferskvare og det vil bare ta sekunder fra en kommune har etablert en 
offisiell adresse i matrikkelen, til denne kan tas ut. 
 
Bransjer som ønsker å benytte seg av adressedataene kan lage brukervennlige grensesnitt 
direkte mot Kartverkets originale database. Dette kan gjøres med et åpent REST søk, eller 
ved et mere avansert SOAP-søk. Dette vil kreve litt programmering hos brukeren, og i det 
siste tilfellet vil man få en bruker i matrikkelen. Adresser er også tilgjengelig ved nedlasting 
av SOSI eller tabeller, men bruk av matrikkelens APIer er med på å redusere bruk av 
kopidatabaser med gamle adresser. Vbase med geometri for alle veier er også fritt 
tilgjengelig som WMS eller ved nedlasting, og har adressekode slik at adressene kan knyttes 
til veien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÆRINGSMÅL 
 
Etter gjennomgang av ”Produkt fra matrikkelen” skal du ha en forståelse av: 
 

 Hvordan matrikkelinformasjon vises i matrikkelklienter 

 At det er tilgjengelig en publikumsløsning Se eiendom, men at all 

matrikkelinformasjon ikke kan vises her 

 At det fra matrikkelen kan produseres ulike rapporter som presenterer utvalgt 

informasjon    

 At matrikkeldata anvendes i utstrakt grad sammen med andre datasett og i andre 

systemer, og at det er etablert løsninger for leveranser og formidling 


