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LOKAL FORSKRIFT FOR OPPMÅLINGSARBEIDER I VINTERHALVÅRET

Vedlegg: Forslag til Lokal forskrift for oppmålingsarbeider i vinterhalvåret

Sammendrag:

Ny matrikkelov med tilhørende forskrfter trådte i kraft med virkning fra 01.01.10.

Matrikkelloven med tilhørende forskrft inneholder bestemmelser om tidsfrister.
Maksimal behandlingstid for kommunen fra søknad om fradeling er godkjent til matrikkelbrev
skal foreligge er satt til 16 uker. Ved overskrdelse av denne skal gebyret avkortes med en
tredjedeL. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterligere 8 uker, skal gebyret avkortes med

ytterligere en tredjedeL.

Tidsfristen er satt av hensyn til brukerne/søkerne. Det er viktig at kommunen har tilstrekkelig
kapasitet til å gjennomføre oppmålingsarbeidene innen fastsatt frst, da kommunen ikke kan
bruke mangel på ressurser som grnn ti at saken ikke er utført innen fristen.

Fauske kommune har pr. 01.01.10 en restanse på 131 ikke utførte oppmålingssaker. Frist for
gjennomføring av disse er 31.12.2012. Med de resurser oppmålingsavdelingen rår over i dag, vil
denne restansen gi kommunen en betydelig utfordring, og kan ikke løses uten at det iverksettes
ekstraordinære tiltak.

Feltsesongen for oppmålingsarbeider vil på grnn av snø, mørketid, tele etc kunne variere mye
alt etter hvor i landet man befinner seg. For å hensynta dette har kommunene fått mulighet til
påvirke behandlingstiden for saker som helt eller delvis løper om vinteren gjennom
bestemmelsen i matrikkelforskrftens § 18 tredje ledd:

"Kommunestyret selv kan i forskrift vedta at fristen ike løper i en bestemt tid om
vinteren"

Staten Kartverk tilrår at kommunene velger at frsten på 16 ukers behandlingstid ikke skal løpe i
månedene desember, januar, februar og mars, men med lokale tilpassninger.

Rådmannen vurderer denne perioden for kort slik forholdene kan være i Fauske kommune, og
anbefaler at vinterperioden for Fauske kommune settes til 15. november - 15. apriL.
Videre at i de deler av kommunen som ligger høyere enn 400 m over havet settes vinterperioden
til 15. oktober - 15. juni.



Dette begrnnes bL.a. med at det kan være vanskelig tilgjengelig i fjellet langt utover våren.
Eksempelvis er vegen inn til Balvatnet vanligvis ikke åpen før rundt St. Hans.

Forslag til forskrft har vært annonsert i media samt sendt på høring. Det er ikke innommet
merknader til forslaget.

Rådmannen presiserer at oppmålingsarbeider i vinterhalvåret vil bli utført så langt som råd er, så
fremt de klimatiske forhold ikke er til hinder for det.

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar at frsten for oppmålingsarbeider etter matrikkelforskrften § 18
første ledd ikke løper i perioden 15. november - 15. apriL.

I de deler av kommunen som ligger høyere enn 400 meter over havet løper ikke frsten i
perioden 15. oktober-IS. juni.

Denne forskrft trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtiden.

Ragnar Pettersen
rådmann
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Fastsatt av Fauske kommunestyre iK-sak .... den dd.mm.åååå.

Forskriften har hjemmel i Matrikkelloven, lov av 17. juni 2005 nr. 101.
Matrikkeloven med forskrift (matrikkelforskriften) av 26.06.2009, § 18 tredje
ledd.

Forskriften iverksettes fra dato......



§ 1. Formål

Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gj ennomføring av
oppmålings forretning i vinterhalvåret.

§ 2. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning

Tidsfrist fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15.
november - 15. apriL.

I de deler av kommunen som ligger høyere enn 400 meter over havet løper ikke
fristen i perioden 15. oktober - 15. juni.

§ 3. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk
lovtidende.


