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Denne sjekklista beskriver rettinger som utføres i Matrikkelen - punkter, FKB-Tiltak - flate og FKB-

Bygning – både punkter og flater. 

Registrering av opplysninger om søknadspliktige bygninger i Matrikkel og FKB-Tiltak er i stor grad 

publisering av vedtak etter Plan- og bygningsloven. FKB-Bygning skal vise bygningen slik den framstår i 

marka. 

Søknadsbehandling i byggesaker kan deles inn i ett trinns- og to trinns søknad. Ved ett trinns søknad 

sendes samlet søknad for rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Tillatelsen gis som 

igangsettingstillatelse. Ved to trinns søknad behandles rammetillatelse og igangsettingstillatelse hver for 

seg. 

 

Matrikkel: Kommunen skal tildele bygningsnummer og registrere opplysninger om tiltaket innen 5 

virkedager etter tillatelse (RA, IG, MB, FA) er gitt. Matrikkellovens § 25 , matrikkelforskriftens § 60 og 

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-101/§25
https://lovdata.no/forskrift/2009-06-26-864/§60
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tilhørende merknader gir hjemmelsgrunnlaget. Opplysningene føres i henhold til Føringsinstruks for 

matrikkelen kapittel 6. For FKB-datasettene Tiltak og Bygning føres dataene i henhold til gjeldende 

produktspesifikasjoner. 

Hvis ikke annet framgår refererer henvisningene under seg til: 

Matrikkel: Føringsinstruks for matrikkelen 

Produktspesifikasjoner på Geonorge 

FKB-Tiltak: Produktspesifikasjon for FKB-Tiltak 

FKB-Bygning: Produktspesifikasjon for FKB-Bygning  

FKB-Generell Del: Produktspesifikasjon FKB-Generell del 

Veileder for kommunal ajourføring av bygningsinformasjon 

 

1.1 Rammetillatelse gitt (RA) 
Ved rammetillatelse identifiseres prosjektet, beliggenheten og de hovedansvarlige for prosjektet. 
 
Aktivitet i Matrikkelen:  

Brukstilfellet «nybygg rammetillatelse» er beskrevet i føringsinstruksen kapittel 6.2.1. Her er listet opp 
dataene som skal føres, (ref. merknad til matrikkelforskriften §60). 
Systemet gir anledning til føring av alle data for ramme- og igangsettingstillatelse. Beskrivelsen under 
gjelder data som finnes på byggeblanketter fra Direktoretat for byggkvalitet.  

 5174 - Søknad om tillatelse til tiltak 

 5175 - Opplysninger om tiltakets ytre rammer  

 5176 - boligspesifikasjon i matrikkel (evt. vedlegg til søknaden) 
Bygning presenteres som punkt. Kommunen fører bygningspunkt. Bygningsnummer (6.1.1) genereres 
automatisk og dato for rammetillatelse føres.  
 

Bygningsdata som skal føres: 

Bygningstype (6.1.2), næringsgruppe (6.1.3), kontaktperson (6.2.1)  
 
Bygningsdata som kan føres: Vannforsyning (6.2.1), Avløp, heis, bebygd areal (6.1.8), energikilder og 
oppvarming (6.2.1).  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/d066c04e3be046f786126e53af87bdc4/matrikkelforskriften-departementets-merknader-2021-02.pdf
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf
https://register.geonorge.no/register/produktspesifikasjoner?register=Produktspesifikasjoner&text=fkb
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Generell%20del_v2_produktspesifikasjon-fkb-4_6-generelldel_.pdf
https://kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/veileder_bygningstema.pdf
http://www.kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
https://www.regjeringen.no/contentassets/d066c04e3be046f786126e53af87bdc4/matrikkelforskriften-departementets-merknader-2021-02.pdf
http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=147
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=147
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=149
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=156
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
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Etasjedata som skal føres: 
 Etasjeplan (6.1.9), etasjenummer, antall bruksenheter (6.1.10), bruksareal til bolig (6.1.8, 6.2.1) 
bruksareal til annet (6.1.8, 6.2.1), bruttoareal (6.1.8, 6.2.1)  
 
Etasjedata som kan føres: Alternativt areal, alternativt areal2 (6.1.5, 6.2.1)  
 
Bruksenhetsdata som skal føres: 
 Bruksenhetstype (6.1.10), bruksenhetsnummer (6.1.11), matrikkelenhet 
 
Bruksenhetsdata som kan føres: Kjøkkentilgang, bruksareal, antall rom, antall bad, antall wc, adresse, 
matrikkelenhet. (6.2.1) 
 
Aktivitet i FKB-Tiltak:  

Føres ved rammetillatelse hvis kommunen har tilstrekkelig med opplysninger på dette tidspunktet. Tiltak 
som gjelder ny bygning presenteres som flate. Henvisningene under refererer seg til Prodspek FKB-Tiltak  
 
Koderegler for Tiltak som gjelder bygninger: 

 

Tabell 1 viser påkrevede egenskaper for flate på et bygningstiltak. Fullstendig liste over egenskaper for objekttypen 

finnes i produktspesifikasjonen for FKB-Tiltak 4.6 (vedlegg A) 

 

 
Tabell 2 viser betingede egenskaper for flate på et bygningstiltak. Fullstendig liste over egenskaper for objekttypen 

finnes i produktspesifikasjonen for FKB-Tiltak 4.6 (vedlegg A) 

 

Tabell 3viser opsjonelle egenskaper for flate på et bygningstiltak. Fullstendig liste over egenskaper for objekttypen 

finnes i produktspesifikasjonen for FKB-Tiltak 4.6 (vedlegg A) 

 
 

Egenskap Verdi Beskrivelse Link / referanse 

FLATE, KURVE, PUNKT 
 

 Bygning/bygningsendring 
registreres som flate, rivetillatelser   
registreres som punkt 

 

Objekttype PblTiltak  Prodspek 5.1.2.1 

Saksnummer  Nøkkel mot kommunens sak-system Prodspek 5.1.2.1 

Avgjørelsesdato Dato  Prodspek 5.1.2.1 

Tiltakstype 21-24, 26, 39 
(påkrevet) 

Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, riving Prodspek 5.1.2.12 

Bygningsnummer Unikt nummer Nøkkel mot Matrikkel og FKB. Viktig for 
kontroll mot FKB-Bygning 

Prodspek 5.1.2.1 

Kartregistrering 1, 2 1 omriss kun i PblTiltak 
2 omriss reg. i Bygning 

Prodspek 5.1.2.9 

Egenskap Verdi Beskrivelse Link / referanse 

Bygningsendringløpenummer  
 

Løpende 
nummerering 

For tiltakstype tilbygg, påbygg, underbygg 
og ombygging 

 

Prodspek 5.1.2.1 

Vertikalnivå 1 - 5 Påkrevet for tiltak over/under bakkenivå Prodspek 5.1.2.15 

Egenskap Verdi Beskrivelse Link / referanse 

Tiltaksnummer   Vedlegg A 

Dispensasjon  Dispensasjon knyttet til avgjorte tiltak Prodspek 5.1.2.8 

Vedtakstype 1, 2, 6 - 9 Godkjent. Kun godkjent er påkrevet å føre. Prodspek 5.1.2.14 

Registreringsmetode 1 - 4  Prodspek 5.1.2.10 

http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=159
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=163
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=156
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=156
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=156
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=154
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=163
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=165
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=54
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=54
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=54
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=20
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=20
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=20
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=29
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=20
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=28
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=20
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=32
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=54
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=26
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=32
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=28
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Kodereglene for TiltakGrense: 

Tabell 4 viser påkrevede egenskaper for omrisset av et bygningstiltak. Fullstendig liste over egenskaper for 

objekttypen finnes i produktspesifikasjonen for FKB-Tiltak 4.6 (vedlegg A) 

 

Tabell 5 viser opsjonelle egenskaper for omrisset av et bygningstiltak. Registrering av høyde er valgfritt (opsjonelt), 

men ønskelig. Der høyde registreres skal det registreres på objektnivå på TiltakGrense ved hjelp av egenskapene 

høyde, høydereferanse og/eller høydeoverbakken. Dataene blir derved tilrettelagt for enkel 3D-visning. 

Kartregistrering og vertikalnivå er også opsjonelle egenskaper. Fullstendig liste over egenskaper for objekttypen 

finnes i produktspesifikasjonen for FKB-Tiltak 4.6 (vedlegg A). 

 
Tiltaksomriss (tiltakets ytre avgrensning) registreres som kurve i FKB-Tiltak som TiltakGrense ut ifra 
situasjonsplan, stikningsdata eller annen kilde. Koordinater registreres for grunnriss mens høyde er 
opsjonelt og registreres på gruppenivå. 
 

 

Flere eksempler på koding finnes i veileder fra side 12 og utover. 

Aktivitet i FKB-Bygning: 

FKB-Bygning skal inneholde alle bygg som er registrert i matrikkelen. Bygning presenteres som punkt 
som kopieres fra matrikkelen og har med et utvalg av egenskapene derfra. Henvisningene under 
refererer seg til Prodspek FKB-Bygning  
 
Kopidata angis i forhold til FKB-Bygning (ikke matrikkel) og skal ikke benyttes til informasjon om når det 
ble gjort uttak fra matrikkel til FKB-Bygning. Hvis man ønsker, kan dette angis med egenskapen 
INFORMASJON. (F.eks: ..INFORMASJON ” Data hentet fra matrikkelen 08.03.11”)  
 

Egenskap Verdi Beskrivelse Link / referanse 

KURVE  Bygningens/bygningsendringens 
omriss 

 

Objekttype TiltakGrense  Prodspek 5.1.2.5 

Kvalitet  Målemetode og stedfestingsnøyaktighet Prodspek 5.1.2.16.8 

Egenskap Verdi Beskrivelse Link / referanse 

Høyde   Prodspek 5.1.2.16.4 

Høydereferanse Fot, topp, 
ukjent 

Koordinatregistering utført på 
topp eller bunn av et objekt 

Prodspek 5.1.2.16.7 

Høyde over bakken  Objekts høyde over bakken Prodspek 5.1.2.16.3 

Figur 1 viser eksempel på koding av nytt tiltak som gjelder bygning 

https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=59
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=59
https://kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/veileder_bygningstema.pdf#page=12
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=23
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=38
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=36
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=37
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Tiltak_v2_produktspesifikasjon-fkb-tiltak-4_6_.pdf#page=36
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Tabell 6 viser påkrevede egenskaper for Bygning. Fullstendig liste over egenskaper for objekttypen finnes i 

produktspesifikasjonen for FKB-Bygning 

 

 

Tabell 7viser opsjonelle egenskaper for Bygning. Fullstendig liste over egenskaper for objekttypen finnes i 

produktspesifikasjonen for FKB-Bygning 

 

 

1.2 Igangsettingstillatelse gitt (IG) 
 

Aktivitet i Matrikkelen:  

Henvisningene under refererer seg til matrikkelens Føringsinstruks. 
 
Her benyttes det litt ulik framgangsmåte avhengig av om det er ett- eller to trinns søknad. 
 
Framgangsmåte ved to trinns søknad (6.2.3), i de tilfeller hvor bygget på forhånd er gitt rammetillatelse 
og dette er registrert i matrikkelen. Aktuelt bygningsnummer velges. Brukstilfelle ny bygning, 
igangsettingstillatelse. 
 
Dato for igangsettingstillatelse føres. Det er ikke mulig å registrere flere igangsettingstillatelser på 
samme bygg. Evt. kan kommunal tilleggsdel benyttes. 
Alle data som er spesifisert under kapittel 6.2.1 med unntak av kommunale tilleggsdata, 
energibruk og installasjoner som heis eller lignende, skal føres ved igangsettingstillatelse. Se 
beskrivelse av disse under rammetillatelse. 
 
Framgangsmåte ved ett trinns søknad (6.2.2), for bygninger hvor det søkes om igangsettingstillatelse. 
Ved ett trinns søknad skal alltid dato for rammetillatelse føres med samme dato som 
igangsettingstillatelse. Bygningspunkt føres og nytt bygningsnummer genereres automatisk. Dato for 
ramme- og igangsettingstillatelse føres. Det er ikke mulig å registrere flere igangsettingstillatelser på 
samme bygg. Evt. kan kommunal tilleggsdel benyttes. 
Alle data som er spesifisert under kapittel 6.2.1, med unntak av kommunale tilleggsdata, 

Egenskap Verdi Beskrivelse Link / referanse 

PUNKT/FLATE  Punkt: (RA), IG, GR 
Flate: (TB), (MB), FA 

 

Objekttype Bygning  Prodspek 5.1.2.1.2 

Bygningsnummer  Nummerering av bygninger fra 
Matrikkelen  

 

Prodspek 5.1.2.1.2 

Bygningstype  Enebolig, tomannsbolig, rekkehus osv. Prodspek 5.1.2.1.4 

Bygningsstatus (RA), IG, (TB), (MB), FA, 
GR, BR 

 Prodspek 5.1.2.1.5 

Kommunenummer   Prodspek 5.1.2.6.9 

Egenskap Verdi Beskrivelse Link / referanse 

Innmålingsstatus Planlagt, Innmålt, 
Konstruert 

Egenskapen legges på når bygningen får 
omriss, og aggregeres fra omrisset 

Prodspek 5.1.2.1.3 

Medium U - under terrenget, 
L- i luft, med mer 

Objektets beliggenhet i forhold til 
jordoverflaten 

Prodspek 5.1.2.6.14 

Sefrakident  Sefrakminnets objektnummer  

 
Prodspek 5.1.2.1.6 

Informasjon   Vedlegg A 

http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=173
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=173
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=25
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=25
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=27
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=34
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=69
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=26
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=73
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=36
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=90
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energibruk og installasjoner som heis eller lignende, skal føres ved igangsettingstillatelse. Se 
beskrivelse av disse under rammetillatelse. 
 

Aktivitet i FKB-Tiltak:  

Ved to trinns søknad kontrolleres dataene lagt inn ved rammetillatelse, og evt. suppleres. Der data ikke 
er ført ved rammetillatelse føres samme opplysninger ved igangsettingstillatelse. Se beskrivelse av 
disse under rammetillatelse. 
 

Ved ett trinns søknad føres samme opplysninger ved igangsettingstillatelse som er beskrevet under 

rammetillatelse. 

Aktivitet i FKB-Bygning: 

Bygningsstatus endres til igangsettingstillatelse (IG). 

 

1.3 Evt. tatt i bruk (TB) 

Aktivitet i Matrikkelen:  

Tatt i bruk kan bare benyttes på bygg med bygningsstatus igangsettingstillatelse. Statusen  
tatt i bruk - kan benyttes dersom bygget er tatt i bruk, men ikke formelt godkjent. Statusen muliggjør 
dermed en kobling med andre registre som f. eks. til kommunale avgifter (6.2.4). 
Tatt i bruk statusen må ikke forveksles med "tatt i bruk" slik den ble benyttet i GAB i tiden før 2007 

som var en godkjent bygning. Tatt i bruk statusen brukes altså der det ikke foreligger midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest på bygningen. 
Eksisterende bygningsnummer hentes fram og dato for tatt i bruk føres. 
 
Aktivitet i FKB-Tiltak:  

Aktivitet som ved ferdigattest. 
 
Aktivitet i FKB-Bygning: 

Bygningsstatus endres til tatt i bruk (TB). Ellers aktivitet som ved ferdigattest, evt. oppfølging av feil og 
mangler. 
 

1.4 Evt. midlertidig brukstillatelse gitt (MB) 

Aktivitet i Matrikkelen:  

For at midlertidig brukstillatelse skal registreres må det foreligge vedtak om midlertidig brukstillatelse 
etter plan- og bygningsloven. I en og samme byggesak kan det gis flere midlertidige brukstillatelser men 
det er kun en som kan registreres i matrikkelklienten, og da er det den første som bør registreres. 
Kommunene skal samtidig med at det gis midlertidig  
brukstillatelse, registrere opplysninger om bygningens energibruk, oppvarming og installasjoner som 
heis etc. Kommunen skal kontrollere at bygningens øvrige registrerte data ikke er endret og evt. rette 
disse slik at opplysningene om bygget blir fullstendig. Dato for midlertidig brukstillatelse føres ( 6.2.5). 
 
Aktivitet i FKB-Tiltak:  

Aktivitet som ved ferdigattest. 
 

http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=174
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=174
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Aktivitet i FKB-Bygning: 

Bygningsstatus endres til midlertidig brukstillatelse (MB). Ellers aktivitet som ved ferdigattest, evt. 
oppfølging av feil og mangler. 
 

1.5 Ferdigattest gitt (FA) 

Aktivitet i Matrikkelen:  

I henhold til PBL § 21-10 skal kommunen utferdige ferdigattest dersom tiltaket er utført i 
samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Det er kun mulig å registrere en ferdigattest pr 
byggesak. Brukstilfelle ny bygning, ferdigattest. Aktuelt bygningsnummer velges og dato for ferdigattest 
føres.  
Kommunene skal samtidig med at det gis ferdigattest, registrere opplysninger om bygningens 
energibruk, oppvarming og installasjoner som heis etc, hvis dette ikke er ført tidligere. Kommunen skal 
kontrollere om bygningens data er endret og eventuelt rette disse slik at opplysninger om bygget blir 
fullstendig. Alle data som er spesifisert under kapittel 6.2.1, med unntak av kommunale tilleggsdata, skal 
nå være matrikkelført (6.2.6). 
 
Aktivitet i FKB-Tiltak: 

Hvis bedre data foreligger (fotogrammetri eller innmåling), legges disse inn i FKB-Bygning. Har man ikke 
tilgang til bedre data, kopieres omriss fra FKB-Tiltak over i FKB-Bygning, kodes om (se FKB-Bygning 
under) og flatedannes med bygningspunktet der. Kartreg kodes til 2 i FKB-Tiltak.  
 
Aktivitet i FKB-Bygning: 

Bygningsstatus på bygningspunktet endres til ferdigattest (FA). 
 
Foreligger bygningsomriss fra innmåling eller fotogrammetri føres dette inn. Hvis ikke kopieres tiltakets 
omriss hit fra FKB-Tiltak som vist i tabellen under. Omrisset vil da omkodes for å tilfredsstille kravene i 
FKB-Bygning.  
 
Tabell 8 viser påkrevede egenskaper for BygningsavgrensningTiltak.  

Fullstendig liste over egenskaper for objekttypen finnes i produktspesifikasjonen for FKB-Bygning. (vedlegg A) 

 

 

Egenskap Verdi Beskrivelse Link / referanse 

KURVE Omriss kopiert fra FKB-Tiltak   

Objekttype BygningsavgrensningTiltak  Prodspek 5.1.2.2.2 

Datafangstdato  Dato når objektet siste gang ble 
registrert/observert/målt i terrenget  
 

Prodspek 5.1.2.6.2 

Kvalitet  Beskrivelse av kvaliteten på 
stedfestingen 

 

Prodspek 5.1.2.6.3 
Prodspek 7 

http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=168
http://kartverket.no/globalassets/matrikkel/veiledning/f-instruks/foeringsinstruks-matrikkelen.pdf#page=175
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=92
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=40
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=67
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=67
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=67
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=83
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Tabell 9 viser opsjonelle egenskaper for BygningsavgrensningTiltak.  

Fullstendig liste over egenskaper for objekttypen finnes i produktspesifikasjonen for FKB-Bygning. (vedlegg A) 

 

 

 

 

 

Figur 3 gir eksempel på koding av vertikaldelt bolig i FKB-Bygning der omriss er kopiert fra FKB-Tiltak. 

Bygningsomriss kodes som objekttype BygningsavgrensningTiltak, også der bruksenhetene ligger inntil hverandre 

 
Flere eksempler på koding finnes i veileder fra side 12 og utover. 

Egenskap Verdi Beskrivelse Link / referanse 

Medium U - under terrenget, 
L- i luft, med mer 

Objektets beliggenhet i forhold til 
jordoverflaten 

Prodspek 5.1.2.6.14 

Høyde  Et punkts vertikale avstand over en 
fysisk eller matematisk definert 
referanseflate 

Prodspek 5.1.2.6.6 

Høydereferanse FOT, TOPP, UKJENT Koordinatregistering utført på topp 
eller bunn av et objekt 

Prodspek 5.1.2.6.13 

Høyde over bakken  Kan være aktuelt i forbindelse med 
ulike typer objekter med utstrekning i 
høyde, slik som telefonstolper, 
gjerde, etc. Må brukes med 
forsiktighet og det må komme klart 
fram hvilke detalj av objektet eller 
objektets overbygning høyden 
relateres til. 

Prodspek 5.1.2.6.7 

Figur 2 viser eksempel på koding av bygning der omriss er kopiert fra FKB-Tiltak 

https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=92
https://kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/veileder_bygningstema.pdf#page=12
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=73
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=69
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=72
https://register.geonorge.no/data/documents/Produktspesifikasjoner_FKB%20Bygning_v4_produktspesifikasjon-fkb-bygning-4_61_.pdf#page=69
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1.6 Kontroller 
Noen kommuner krever «som bygget data» før ferdigattest gis og har derved grunnlag for å kunne 
kontrollere om det er bygget i henhold til tillatelsen. 
 
I tilfellene der data fra innmåling eller fotogrammetri foreligger på et senere tidspunkt, føres disse inn i 
FKB-Bygning til erstatning for de foreløpige dataene kopiert fra FKB-Tiltak. Når bedre data foreligger får 
kommunen grunnlag for å se om det er bygget i henhold til tillatelsen, og evt. avviksbehandling hvis så 
ikke er tilfelle.  
 
Tiltak som ikke er igangsatt innen byggetillatelsens utløp anbefales å slette fra FKB-Tiltak. 
 
SOSI-kontroll: Kommunen skal kjøre SOSI-kontroll og rette i henhold til kontrollrapporten i forbindelse 
med sitt kontinuerlige ajourhold. 
 
Kontrollrapporter i matrikkelen: Kontrollrapporten «Bygg med feil» bør kjøres for å oppdage mangler og 
luke bort syntaksfeil. 
 
Ajourhold av bygningsinformasjonen i FKB vil kunne føre til ajourholdsbehov også på andre FKB-
datasett. Dette gjelder spesielt topografiske datasett som FKB-AR5, FKB-Vann og FKB-Veg, men kan også 
involvere andre datasett. Kontroll mot andre FKB-datasett inngår som en del av et godt kontinuerlig 
ajourhold. 

https://kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/forvaltning-drift-og-vedlikehold/sosivis-brukerveiledning.pdf

