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Landmåling og eiendomsdesign

› 52 studenter tatt opp i 2019

› Eneste utdanning i Norge
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Master i Areal og Eiendom

› 26 studenter tatt opp i 2019
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Ansatte på Institutt for Byggfag involvert i fagfeltet
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Ole Gunnar Søgnen – førsteamanuensis (siv. ing - dr. ing)

Carolyn Ahmer – førsteamanuensis (sivilarkitekt - dr. ing)

Tonje Nordås – høgskolelektor (landskapsarkitekt)

Hans Jacob Roald – dosent (sivilarkitekt)

Akkelies van Nes – professor (sivilarkitekt – dr. scient)

Wendy Tan – førsteamanuensis (PhD - Urban design)

Remco Elric de Koning – stipendiat (Master - Urban design)

Connie Reksten – førsteamanuensis (PhD – etnolog)

Ane Margrethe Lyng – høgskolelektor (ressursøkonom)

Loftur Thor Jonsson - høgskolelektor (forstkandidat)

Fredrik Ingemar Boge – høgskolelektor (geograf)

Arve Leiknes - instituttleder (jordskiftekandidat)

Helge Nysæter – høgskolelektor (siv. ing)

Kirsti Lysaker – høgskolelektor (siv. ing.)

Stig Frode Samnøy – høgskolelektor (siv. ing.)

Petter Sæterdal - høgskolelektor (siv. ing.) 50 %

Trond Nordvik – førsteamanuensis (Master i geomatikk - PhD)

Børge Aadland – førstelektor (jurist)

Leiv Bjarte Mjøs – førsteamanuensis (jordskiftekandidat - dr. philos)

Frode Aleksander Borge – førstelektor (jurist)

Per Kåre Sky – professor II 20 % (jordskiftekandidat - dr. scient.)

Lars Kvestad – førstelektor (jurist)

Sjur Dyrkolbotn – førsteamanuensis (PhD jus PhD informatikk)



HVL sine synspunkt i tidligere høringer
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HVLs synspunkt på høring i 2016

› Ser svært positivt på at matrikkelloven nå er satt på dagsorden. 

› Høgskolen i Bergen utfører arbeid med oppmålingsforretninger 
som studentoppgaver i samarbeid med kommuner i 
Bergensregionen

› Gjennom dette arbeidet ser vi at det er problemer med mangler og 
feil i matrikkelen, og mange av utfordringene går igjen over 
kommunegrensene. 

› Det er vanskelig å peke på en særlig grunn til den manglende 
kvaliteten, men manglende kvalitetssikring når grenser er 
fastlagt og registrert i matrikkelen er åpenbart en hyppig årsak 
til feil og mangler. 

› Høgskolen i Bergen ser positivt på og støtter kompetansekrav og 
autorisasjonsordning. 

› Høgskolen i Bergen støtter forslaget om 3-årig utdannelse med 
relevant fagkrets, og vi støtter også forslaget om eksamen før 
autorisasjon blir gitt.
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HVLs synspunkt på høring i 2016

› En dyktig landmåler med riktig kompetanse vil kunne bistå grunneierne 

med å få avklart hva ser som er korrekte grenser. 

› Høgskolen mener at det bør innføres en mer aktiv og omfattende 

undersøkelsesplikt på nivå med undersøkelsesplikten som landmålerne 

har i våre naboland.

› Høgskolen i Bergen mener at det ikke kan etableres en troverdig profesjon 

uten at landmåleren også har kompetanse og plikt til å undersøke 

relevante dokumenter og kart, og slik bistå partene med å finne den 

korrekte grensen

› Landmåler må også bistå partene med å undersøke opplysninger som ikke 

finnes i aktuelle dokumenter, slik som aktuell bruk av området, og bistå 

partene med vurderinger om aktuell bruk tilsier at grensene er endret eller 

om vilkårene for hevd er oppfylt.

› Målsetningen må være å få så gode landmålere at de i kraft av sin 

kompetanse kan bidra til å opplyse og avklare en sak og få til enighet 

mellom partene.
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HVLs synspunkt på høring i 2016

› Tvist eller spørsmål om hevd må selvfølgelig fortsatt måtte avgjøres av 

domstolene.

› Over tid vil den nye profesjonen når den er bygget opp kunne få tildelt 

oppgaver og ansvar tilsvarende den danske landinspektøren, som tar 

stilling til grenseforløp ved tvist. 

› Høgskolen i Bergen mener at et sentralt problem på feltet er en 

manglende felles forståelse for hvordan systemet fungerer. En 

utfordring er at det er sprikende oppfatninger blant dagens utøvere 

hva som er rettsvirkningene av at en grense blir oppmålt.

› Det er lite forskning på området. Forskning er helt nødvendig for å skape 

en profesjon og få til en god utvikling fremover
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Høgskulen på Vestlandet sine foreløpige kommentarer til 

høyring om endringar i matrikkelforskrifta
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Henter fra høringsnotatet til forskriften

› Fra oppmålingsfaglig hold har det vært et ønske om 

formelle krav til kvalifikasjoner for landmålere i lov og 

forskrift. Kravene skal sikre at landmålerne kan stå 

ansvarlig for alle typer oppmålingsforretninger etter 

matrikkellova, bidra til å sikre kvaliteten i 

oppmålingsarbeidet og bidra til å heve kvaliteten i 

matrikkelen.

Hva betyr dette?

Matrikkelloven § 1: Formålet med lova:

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.
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Henter fra høringsbrevet til forskriften

› Formelle krav til kvalifikasjoner – diskutert i 

høringsnotatet

› Ansvarlig – hva betyr ansvarlig? 

› Hvilket ansvar påtar landmåler seg? 

› Hvilket ansvar påtar kommunen seg? 

› Ansvarlig for feil utført oppmålingsforretning?

› Ansvarlig for feil i matrikkelen?

› Ansvarlig for dokumentasjon?

› Ansvarlig for unøyaktigheter?
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Henter fra høringsbrevet til forskriften

› Kvaliteten i oppmålingsarbeidet – hvilke 

kvalitetskriterier skal brukes?

› Målenøyaktighet?

› Kvalitet på protokoll?

› Registrert riktig grense mellom grunneiere?

› Registrert partenes påstander?

›….
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Henter fra høringsbrevet til forskriften

kvaliteten i matrikkelen? Hvilke kvalitetsmål?

› Nøyaktighet på oppmålte grenser/rettigheter?

› Fullstendighet?

› Samsvar mellom faktiske grenser og grenser i 

matrikkelen?

› …..
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HVL er positiv til kompetansekrav

› Videreutvikling av studiene

› Matrikkelsemester i samarbeid med kommuner

› Videreutdanninger

› Forskning

› Kvalitetskriterier?

› Utvikling av kvalitet?

› Finnes den feilfrie matrikkel?

› Hvilke muligheter gir en feilfri matrikkel for 

samfunnsutvikling?

› Samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner

› Samarbeid med kommuner, Kartverket og andre aktører
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HVL er positiv til kompetansekrav

HVL er opptatt av at 
det blir et 
kompetanseløft og at 
kompetansekravet er 
reelt

Fokuset må være på 
følgende:

› Hva er oppgaven?

› Hvilken  
kompetanse er 
påkrevd for løse 
oppgaven?
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Konkret forslag – en landmålerutdanning

› Studieplan - studieløpet og læringsutbytte, innhold, 
arbeidsformer, vurderingsformer og organisering.

› Utdanningsplan -de enkelte kurs – obligatoriske 
emner og valgfag, 180 studiepoeng.

› Sentralt i utdanningen i landmåling og 
eiendomsdesign ved HVL står et 
oppmålingsforretningssemester (3. semester) med 
fokus på gjennomføring av oppmålingsforretning 
dvs. matrikulært arbeid i praksis og 
eiendomslandmåling.

› I forkant av oppmålingsforretnings-semesteret er 
det da 2 semester med kurs (innføring i 
eiendomsfag, statistikk og landmåling, gis, 
eiendom – matrikkel – jordskifte m.v.) der man 
bygger opp det nødvendige kunnskapsgrunnlaget 
for å gjennomføre dette målrettede semesteret

› I etterkant av oppmålingsforretningssemesteret 2 
semester og bacheloroppgave som bygger videre 
på oppmålingsforretningssemesteret.

› Resultatet er en gjennomført landmålerutdanning
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https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/leie/studieplan/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/leie/utdanningsplan/


Øvrige tilbakemeldinger fra HVL

Festegrunn

Retting og komplettering

Håndtering av rettigheter

Landmålerregister
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Personlige betraktninger
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Personlige betraktninger

Vil forskriftsendringen bidra til økt kvalitet 
og mer ensartet utførelse av 
oppmålingsforretninger?

Vil forskriftsendringen bidra til økt kvalitet i 
matrikkelen?

Hvem skal betale de økte utgiftene med 
innføring av forskriftsendringen?

HB styemøte onsdag 27. april 2016 19



Personlige betraktninger

De store spørsmålene må avklares:

Grunneiernes avtalefrihet

Registreringsplikt ved endring av grenser

Landmålerens undersøkelsesplikt
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Takk for oppmerksomheten
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