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Matrikkel, eiendomslandmåling og 
grunnerverv
Hovedtema for denne utgaven av Kart og Plan er
matrikkel, eiendomslandmåling og grunnerverv.
Temaene er belyst gjennom flere artikler som tar
for seg deler av prosessene innen temaene. 

I 2013 ble det startet opp et arbeid med evalue-
ring av matrikkelloven, ledet av Kartverket. Loven
førte til mye debatt da den ble innført 1.1.2010 og
mange opplevde at rutiner måtte endres. Den en-
delige evalueringsrapporten foreligger ikke når
dette skrives, men de tre første artiklene tar for seg
hvordan matrikkeloven kan og skal forvaltes.
Først gjennom et arbeid med å øke fullstendighe-
ten i dagens matrikkel gjennom Gammelmos be-
skrivelse av matrikkelprosjekt i Gran, deretter en
artikkel om gjennomføring av oppmålingsforret-
ning og måling av nye og eksisterende grenser av
Skedsmo før Ektvedt og Braaten setter fokus på
hvordan matrikkelenheter kan endres. Artiklene
peker på utfordringer ved dagens lov og kan være
et bidrag i evalueringsprosessen.

I den første artikkelen om grunnerverv løfter
Stenseth blikket 200 år etter at grunnlovens § 105
ble skrevet, og ser på noen historiske og internasjo-
nale temaer. Steinsholt ser i motsatt retning og fin-
ner et vell av eiendomsfaglige og juridiske pro-
blemstillinger i gategrunnen under føttene våre.
Begge artiklene berører temaer som blir mer aktu-
elle framover. Steinsholt sin artikkel finner du på
http://www.kartogplan.no/. Det ble ikke plass og
den vil bli trykt i et kommende hefte.

Den 14.2.2014 disputerte Eivind Hasseldokk
Ramsjord med oppgaven «Eiendomsdannelse i by-
transformasjon.» Arbeidet har vært spennende å
følge og vi ser frem til en artikkel i en senere utgi-
velse av Kart og Plan der hovedtema og funn opp-
summeres. Gratulerer!

I denne utgaven av Kart og Plan er det også en
artikkel til debatt som omhandler utfordringene
ved dagens system for eiendomsdannelse. Vi utfor-
drer Kartverket ved «Destinasjon 2025» til å brin-
ge debatten videre og håper på et innlegg fra dere
i neste Kart og Plan.

I tillegg til hovedtemaet har vi med to fagfelle-
vurderte artikler. Nesbakken og Risbøl med en kul-
turhistorisk artikkel, der de bruker fjernmåling for
å registrere endringer på steinrøysene på Mølen,
og Pettersen med en historisk artikkel om Norge
sin første astronomisk bestemte referansemeridi-
an i Trondheim.

God lesing.

Leikny Gammelmo, Sølve Bærug og Inge Revhaug

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

3-2014 Kartografi 30.06.2014 September

4-2014 Unge forskeres perspektiver på by- og regionplanlegging 01.10.2014 Desember


