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1 Innledning 

GeoIntegrasjon er et sett med standarder som spesifiserer grensesnitt for 

elektronisk samhandling mellom systemer og komponenter som inngår i 

geografisk relatert saksbehandling og innsyn i kommunesektoren. Standardene er 

utarbeidet av leverandørene i samarbeid med Statens Kartverk og KS. 

Dette dokumentet inneholder beskrivelse av modeller og tjenester for oppslag i 

matrikkelen. 

All dokumentasjon av standardene ligger på 

http://www.geointegrasjon.no/standard/. Der finnes det også lenke til den 

komplette modellen for alle tjenestene i GeoIntegrasjon. 

 

1.1 Om Matrikkel  

Her beskrives funksjonalitet for web servicer fra arbeidsgruppe Matrikkel – 

Forenklet API for innsyn mot matrikkelen.  

Det funksjonelle grensesnittet er basert på prinsipper angitt nedenfor som er 

framkommet gjennom gruppearbeid og møter mellom ulike aktører som skal 

benytte grensesnittet. 

Metoder som er beskrevet er basert på å finne informasjon i matrikkelen ut fra 

primærobjekter som bygg, adresse og eiendom. I tillegg er det spesifisert 

funksjoner for validering på objektnivå for å sjekke om data/informasjon finnes i 

matrikkelen. 

 

http://www.geointegrasjon.no/standard/
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2 Matrikkel brukstilfeller  

Det definert et utvalg av brukstilfeller for ulike typer operasjoner mot matrikkelen 

og i grenseflatene til plan- og sakssystem. Brukstilfellene beskriver oppgaver som 

krever informasjon fra matrikkelen. Hvert enkelt brukstilfelle er brutt opp i enkle 

operasjoner og informasjonspakker for spørring eller som returverdier ved 

oppslag i matrikkelen. Enkelte brukstilfeller bruker webservicer fra andre pakker i 

GeoIntegrasjon for å illustrere bruk. 
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Felles-Finn eiendommer for plan - (Use Case diagram)  

Endret: 10.02.2011 

Dette er en Fellestjeneste som benytter tjenester fra flere pakker i GeoIntegrasjon. 

 

Oppgave:    Finner alle eiendommer som er avgrenset av gitt plan 

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester: 

1. Bruker av Sakssystem henter frem en plansak der Plan-Id er kjent 

2. webservice:    HenOmraadeForPlan (NasjonalArealplanid) 

Henter geografisk avgrensning til arealplan 

3. webservice:  FinnMatrikkelenheterForOmraade(Planområde) 

Finner alle eiendommer (matrikkelenhet) som berører planens område 

4. webservice:  HentMatrikkelenhet(Matrikkelnr) 

Henter informasjon om hver enkelt matrikkelenhet 
 

 

Figur: 1 
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Felles-Finn eiendommer og eiere for sak - (Use Case diagram)  

Endret: 30.08.2010 

 

Dette er en Fellestjeneste som benytter tjenester fra flere pakker i GeoIntegrasjon. 

Oppgave:    Henter matrikkelinformasjon i sakssystemet for en sak med angitt eiendom som i 

matrikkelen heter matrikkelenhet. Når saksobjektet er hentet, hentes informasjon om eiendom og eiere 

til eiendom. 

 

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester: 

 

1. Angi sak i sakssystemet 

2. webservice:    HentSak (saksNr) 

        Henter saksobjekt med eksternnøkkel for matrikkelenhet. 

3. webservice:    HentMatrikkelenhet (matrikkelNr) 

        returnerer Matrikkelobjekt med informasjon om eiendom 

4. webservice:    HentEiere(matrikkelNr) 

        Henter liste med eiere for gitt eiendom 

 
 

 

Figur: 2 
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Felles-Finn planer som berører en eiendom - (Use Case diagram)  

Endret: 16.02.2011 

 

Dette er en Fellestjeneste som benytter tjenester fra flere pakker i GeoIntegrasjoin. 

Oppgave:    Finner alle planer som geografisk berører område for en eiendom. 

 

En bruker sitter i sakssystem eller en portalløsning som ønsker å vise planstatus gjennom å finne alle 

planer som gjelder for en gitt eiendom. 

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester: 

1. Angi eiendom ved å oppgi matrikkelnummer 

2. webservice:    SjekkMatrikkelenhet (matrikkelNr) 

        Sjekker at matrikkelenhet finnes 

3. webservice:    HentOmraadeForMatrikkelenhet(matrikkelNr) 

        Henter flategeometri for gitt eiendom 

4. webservice:    FinnPlanerForOmråde(omraade)     

        Planfunksjon som returnerer en liste over arealplaner 

5. webservice:    HentArealplan(nasjonalArealplanId) 
 

 

Figur: 3 
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 Finn alle eiere til eiendommer innenfor et område - (Use Case diagram)  

Endret: 16.02.2011 

 

Oppgave:    Søk og finn alle eiendommer innenfor et geografisk avgrenset  område. Når eiendommer er 

funnet hent informasjon om alle eiere. 

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester: 

1. Angi område 

Område defineres som et polygon definert ved et sett av punkter. Et punkt er definert som en 

koordinat med Nord- og Øst-verdi 

Alle koordinater må være angitt i samme koordinatsystem. 

2. webservice:    FinnMatrikkelenheterForOmråde(koordinat[], koordsystem) 

returnerer en liste med Matrikkelnummer som er helt eller delvis innenfor området som er angitt 

som avgrensning 

3. webservice:    HentEiere(matrikkelNr) 

for alle matrikkelnummer som er funnet 

Returnerer en eller flere eiere per matrikkelenhet. 

 

Punkt 3 gjentas for alle matrikkelNr som er funnet innenfor området. 

 

Figur: 4 
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Hent eiendomsinfomasjon med eiere - (Use Case diagram)  

Endret: 15.09.2010 

 

Oppgave:     Vis informasjon om en gitt eiendom med eiere. 

        I sentral matrikkel er dette informasjon om en matrikkelenhet 

 

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester: 

1. Angi eiendom 

Gi inn Gårdsnummer og Bruksnummer 

Festenummer og Seksjonsnummer kan angis eller settes til 0 

Kommunenummer må enten angis eller det er gitt implisitt 

2. webservice:    SjekkMatrikkelenhet (matrikkelNr) 

sjekker at eiendom finnes 

3. webservice:    HentMatrikkelenhet(matrikkelNr) 

returnerer Matrikkelobjekt med informasjon om eiendom 

4. webservice:    HentEiere(matrikkelNr) 

Returnerer en eller flere eiere per matrikkelenhet. 
 

 

Figur: 5 
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Hent informasjon om Eiendom, adresse og bygg for gitt eiendom - (Use Case diagram)  

Endret: 16.02.2011 

Oppgave:    Finn informasjon om alle primære objekter i matrikkelen for en gitt eiendom. 

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester: 

1. Angi en eiendom med matrikkelnummer 

2. webservice:    SjekkMatrikkelenhet (matrikkelNr)  (sjekker at eiendom finnes.) 

3. webservice:    HentMatrikkelenhet (matrikkelNr) 

        returnerer Matrikkelobjekt med informasjon om eiendom 

4. webservice:    FinnAdresserForMatrikkelenhet(matrikkelNr) 

        returnerer en liste med AdresseIdent,  

        vegadresseIdent eller matrikkeladresseIdent 

5. webservice:    HentAdresse(AdresseIdent) 

        returnerer adresseinformasjon, gjøres for alle adresser 

        funnet i punktet ovenfor.  

6. webservice:    FinnByggForMatrikkelenhet(matrikkelNr) 

        returnerer en liste med byggIdent'er. 

1. webservice:    HentBygg(ByggIdent) 

        returnerer informasjon om hvert enkelt bygg. 

 

Figur: 6 
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Hent informasjon om bygninger for en adresse - (Use Case diagram)  

Endret: 16.02.2011 

Oppgave:    Finn alle bygninger og hent informasjon om bygningene for en adresse. 

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester: 

1. Angi helt eller delvis et vegnavn 

(Gatenavn er endret til Vegnavn) 

2. webservice:    FinnVeger(Kommune, Vegnavn) 

Returnerer en komplett liste med vegnavn 

3. webservice:    FinnAdresserForVeg (kommuneNr, vegNavn) 

Returnerer en liste Vegident (med Husnr og bokstav for en vegadresse) 

4. Husnummer og eventuelt bokstav angis 

5. webservice:    SjekkVegadresse(Kommune, Vegnavn, Husnr, [bokstav]) 

Returnerer Ja dersom adressen er gyldig 

6. webservice:    FinnByggForAdresse(AdresseIdent) 

Returnerer et liste med ByggIdent 

7. webservice:    HentBygg(ByggIdent) 

Returnerer informasjon for ett Bygg 

8. webservice:    HentBruksenheterForBygg(bygningsId) 
 

 

Figur: 7 
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 Hent informasjon om eiendom for en adresse - (Use Case diagram)  

Endret: 11.02.2011 

Dette er en Fellestjeneste som benytter tjenester fra flere pakker i GeoIntegrasjon. 

Oppgave:    Finner alle eiendommer som er avgrenset av gitt plan 

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester: 

1. Bruker av Sakssystem henter frem en plansak der Plan-Id er kjent 

2. webservice:    HenOmraadeForPlan (NasjonalArealplanid) 

Henter geografisk avgrensning til arealplan 

3. webservice:  FinnMatrikkelenheterForOmraade(Planområde) 

Finner alle eiendommer (matrikkelenhet) som berører planens område 

4. webservice:  HentMatrikkelenhet(Matrikkelnr) 

Henter informasjon om hver enkelt matrikkelenhet 
 

 

Figur: 8 
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Hent område for eiendom - (Use Case diagram)  

Endret: 11.02.2011 

 

Oppgave:    Henter geometrien til gitt eiendom. 

Geometrien til en eiendom kan være en eller flere flater (0 eller flere teiger, 0 eller flere anleggsflater). 

Hver flate kan bestå av en omkrets og 0 eller flere hull. 

 

Dette er brutt ned i følgende funksjoner og tjenester: 

1. Angi eiendom 

Gi inn Gårdsnummer og Bruksnummer 

Festenummer og Seksjonsnummer kan angis eller settes til 0 

Kommunenummer må enten angis eller det er gitt implisitt 

2. webservice:    SjekkMatrikkelenhet (matrikkelNr) 

sjekker at eiendom finnes. 

3. webservice:    HentMatrikkelenhet (matrikkelNr) 

returnerer Matrikkelobjekt med informasjon om eiendom 

4. webservice:    HentOmraadeForMatrikkelenhet 

Henter flategeometri for gitt eiendom 
 

 

Figur: 9 
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3 Matrikkel Plattformuavhengig Modell (PIM) 

Om Matrikkel: 

Her beskrives funksjonalitet for web servicer fra arbeidsgruppe Matrikkel – 

Forenklet API for innsyn mot matrikkelen.  

Det funksjonelle grensesnittet er basert på prinsipper angitt nedenfor som er 

framkommet gjennom gruppearbeid og møter mellom ulike aktører som skal 

benytte grensesnittet. 

Metoder som er beskrevet er basert på å finne informasjon i matrikkelen ut fra 

primærobjekter som bygg, adresse og eiendom. I tillegg er det spesifisert 

funksjoner for validering på objektnivå for å sjekke om data/informasjon finnes i 

matrikkelen. 

 

PIM: 

UML modeller for informasjonsobjekter og datamodell som er basis for 

grensesnittet mot matrikkelinformasjon. Attributter og datatyper er definert med 

utgangspunkt i dokumentasjon for den sentrale matrikkelen samt SOSI Matrikkel. 
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3.1 Datamodell - klasser, datatyper og kodelister  

Datatyper - (Logical diagram)  

Endret: 17.03.2011 

 

 

Figur: 1 
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Relasjoner - (Logical diagram)  

Endret: 20.12.2011 

 

Viser forholdet mellom Matrikkelenhet, Bygg og Adresse 

 

Figur: 2 
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Adresse - (Logical diagram)  

Endret: 15.03.2011 

 

Datamodell Adresse 

 

Figur: 3 
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Bygg - (Logical diagram)  

Endret: 02.09.2011 

 

Datamodell Bygg. 

 

Figur: 4 
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Eiere - (Logical diagram)  

Endret: 20.12.2011 

 

 

 

Figur: 5 
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Eiendom - (Logical diagram)  

Endret: 16.03.2011 

 

 

Figur: 6 
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Koder - (Logical diagram)  

Endret: 30.08.2010 

 

Datamodell for Koder for matrikkel, dette er Kodelister som tjeneste. 

 

Figur: 7 
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Komplett - (Logical diagram)  

Endret: 20.12.2011 

Komplett datamodell. 

Figur: 8 
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3.2 Tjenesteskjema  

 

Interface - (Logical diagram)  

Endret: 28.09.2011 

 

Viser operasjoner i tjenesteskjema 

 

Figur: 9 
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3.2.1 Basis  

Operasjoner 

Metode Merknad Parametre 

FinnAdresserForBygg()  

Returnerer: 

AdresseIdent 

Array: True 

 

Finner alle adresser for et bygg. 

I listen med adresseIdent'er som returneres, 

kan det være VegadresseIdent og/eller 

MatrikkeladresseIdent. 

 

byggIdent (som ByggIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

FinnAdresserForMatrikkel

enhet()  

Returnerer: 

AdresseIdent 

Array: True 

 

Henter alle adresser for en matrikkelenhet. 

I listen med adresseIdent'er som returneres, 

kan det være VegadresseIdent og/eller 

MatrikkeladresseIdent 

 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

FinnAdresserForVeg()  

Returnerer: 

VegadresseIdent 

Array: True 

 

Hent alle vegadresser gitt vegnavn. 

(Vegnavn kalles også adressenavn). 

VegAdresse returneres som en liste av type 

VegadresseIdent. 

 

kommuneNr (som string) 

adresseNavn (som string) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

FinnByggForAdresse()  

Returnerer: 

ByggIdent 

Array: True 

 

Henter alle bygg for en adresse. 

Returnerer en liste av type ByggIdent. 

 

adresseIdent (som AdresseIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

FinnByggForMatrikkel 

enhet()  

Returnerer: 

ByggIdent 

Array: True 

 

Henter alle bygg på en matrikkelenhet. 

Returnerer en liste av type ByggIdent. 

 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

FinnMatrikkelenheter()  

Returnerer: 

Matrikkelnummer 

Array: True 

 

Finner alle matrikkelenhet(er) for et gitt 

Matrikkelnummer og returnerer en liste av 

Matrikkelnummer. 

Eksempel: finne alle fester og seksjoner for 

en hovedeiendom. 

Man må minimum angi kommunenummer 

og gårdsnummer. 

 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 
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FinnMatrikkelenheterFor 

Bygg()  

Returnerer: 

Matrikkelnummer 

Array: True 

 

Finner alle matrikkelenheter for et bygg og 

returnerer dette som en liste av 

Matrikkelnummer. 

 

byggIdent (som ByggIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

FinnMatrikkelenhetFor 

Adresse()  

Returnerer: 

Matrikkelnummer 

Array: True 

 

Finner matrikkelenhet(er) for en adresse og 

returnerer dette som Matrikkelnummer. 

 

adresseIdent (som AdresseIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

FinnVeger()  

Returnerer: 

String 

Array: True 

 

Finner en liste med veier basert på helt eller 

delvis vegnavn. 

(Vegnavn kalles også adressenavn) 

delAvAderessenavn skal forstås som 

begynnelsen av vegnavnet, altså ikke 

”*Veg” , men ”Sol*”.  

Vegnavn returneres som en streng. 

 

kommuneNr (som string) 

delAvAdressenavn (som string) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentAdresse()  

Returnerer: 

Adresse 

Array: False 

 

Henter Adresse gitt AdresseIdent. 

Adressen som returneres kan det være 

Vegadresse eller Matrikkeladresse. 

 

adresseIdent (som AdresseIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentAlleKodelister()  

Returnerer: 

Kode 

Array: True 

 

Henter alle kodelister. 

 

Denne er tenkt bruk i et typisk engangskall 

fra klient, som så kan cache kodelistene for 

senere bruk. 

 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentBygg()  

Returnerer: 

Bygg 

Array: False 

 

Henter informasjon for gitt bygg 

 

byggIdent (som ByggIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentEiere()  

Returnerer: 

Eier 

Array: True 

Henter eiere for en matrikkelenhet gitt 

matrikkelnummer. 

 

Merknad: 

Dersom eiendommen eies av en annen 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 
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 eiendom, returneres matrikkelnr i Eier.navn. 

Eier.Postadresse er da tom. 

 

HentKodeliste()  

Returnerer: 

Kode 

Array: True 

 

Henter angitt kodeliste. 

 

kodelistenavn (som string) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentMatrikkelenhet()  

Returnerer: 

Matrikkelenhet 

Array: False 

 

Henter informasjon for gitt Matrikkelenhet. 

Merknad: 

Ved søk må alle argumenter gis. Dersom 

man ikke søker etter fester / seksjoner settes 

disse til 0. 

 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentRettigheter()  

Returnerer: 

Rettigheter 

Array: False 

 

Dette er en operasjon for å sjekke hvilke 

rettigheter man har som bruker. 

Rettigheter som kan hentes er: 

harLesEierforholdRettighet: kan lese 

eierforhold 

harLesFnrRettighet: kan lese fødselsnummer 

 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

SjekkBygning()  

Returnerer: 

boolean 

Array: False 

 

Sjekker om bygning finnes 

 

byggIdent (som ByggIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

SjekkMatrikkelAdresse()  

Returnerer: 

boolean 

Array: False 

 

Sjekker om matrikkeladresse finnes 

 

matrikkelAdresseIdent (som 

MatrikkeladresseIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

SjekkMatrikkelenhet()  

Returnerer: 

boolean 

Array: False 

 

Sjekker om matrikkelenhet (eiendom) finnes 

 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

SjekkVegAdresse()  

Returnerer: 

boolean 

Array: False 

Sjekker om vegadresse finnes. 

(Vegnavn kalles også adressenavn) 

 

vegadresseIdent (som 

VegadresseIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 
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3.2.2 Kart  

 

Operasjoner 

 

Metode Merknad Parametre 

FinnMatrikkelenheterFor 

Omraade()  

Returnerer: 

Matrikkelnummer 

Array: True 

 

Finner alle matrikkelenheter som ligger helt 

eller delvis innenfor et geografisk område. 

Returneres som en liste av type 

Matrikkelnummer. 

 

selectionPolygon (som Kurve) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentBboxForMatrikkel 

enhet()  

Returnerer: 

Bbox 

Array: False 

 

Henter ut omskrevet rektangel for 

matrikkelenhet, 

Eksempel på bruk: 

For enkelt å kunne lage url for wms eller wfs 

kall. 

 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentOmraadeForMatrikkel

enhet()  

Returnerer: 

Område 

Array: True 

 

Henter områder for gitt matrikkelenhet. 

Merknad: 

Hvert område har 0 eller 1 

representasjonspunkt og 0 eller 1 flate, der 

hver flate har en omkrets og 0 eller flere hull 

 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 
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3.2.3 Utvidet  

 

Operasjoner 

Metode Merknad Parametre 

FinnNaboer()  

Returnerer: 

Matrikkelnummer 

Array: True 

 

Finner naboer til en matrikkelenhet. 

 

Merknad: 

Naboer er andre matrikkelenheter som enten 

deler eiendomsgrenser eller har 

eiendomsgrenser med angitt avstand (buffer) 

til eiendomsgrensene til matrikkelenheten. 

Dette er en annen funksjon enn naboliste fra 

Geolok2. Her vil funksjonen hente naboer 

uten brukerinteraksjon for å ta med 

gjenboere. 

 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

maxAvstand (som Integer) 

medFester (som boolean) 

medSeksjoner (som boolean) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentAnleggsflaterFor 

Matrikkelenhet()  

Returnerer: 

Anleggsprojeksjonsflate 

Array: True 

 

Henter anleggsflate(r) med tilhørende 

geometri for gitt matrikkelenhet. 

 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentBruksenheterFor 

Bygg()  

Returnerer: 

Bruksenhet 

Array: True 

 

Henter alle bruksenheter for et bygg 

 

byggIdent (som ByggIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentEtasjerForBygg()  

Returnerer: 

Etasje 

Array: True 

 

Henter alle etasjer for et bygg. 

 

byggIdent (som ByggIdent) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentTeigerForMatrikkel 

enhet()  

Returnerer: 

Teig 

Array: True 

 

Henter teig(er) for gitt matrikkelenhet. 

(med tilhørende geometri) 

 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 

MatrikkelKontekst) 

 

HentUtvidetMatrikkel 

enhet()  

Returnerer: 

returnerer med spesialiseringen av 

matrikkelenhet. Ellers lik 

HentMatrikkelenhet i basis 

matrikkelNummer (som 

Matrikkelnummer) 

matrikkelKontekst (som 
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Metode Merknad Parametre 

Matrikkelenhet 

Array: False 

 

 MatrikkelKontekst) 
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4 Bruk av tjenestene 

Datamodell og tjenester er definert ut fra behov for innsyn i matrikkeldata i 

kommunal sektor med hovedfokus på integrasjon til plan og saksbehandling.  

Datamodellen er modellert ut fra behov for tjenester og harmonisert mot Statens 

kartverks datamodell for sentral matrikkel. Informasjonsobjektene skal 

korrespondere med hverandre i de to modellene og begreper er definert på 

samme måte. 

Informasjon fra matrikkelen krever rettigheter for alle brukere av tjenestene. 

Dette er vesentlig forskjell fra andre tjenester i GeoIntegrasjon. Dette er et krav 

fra Kartverket og alle brukere og løsninger som skal benytte tjenestene må 

minimum identifiseres med rettigheter til innsyn i matrikkelen. 

 

Autentiserte brukere mot matrikkelen må ha spesielle rettigheter for å hente 

eierforhold og/eller fødselsnummer. Dersom dette ikke er tilfelle skal disse 

opplysningene ikke bli vist. Klienten kan kontrollere rettigheter for innlogget 

bruker med operasjonen HentRettigheter. Denne returnerer hvilke rettigheter 

du har for innsyn i matrikkelen. Rettigheter som kan hentes er:  

 harLesEierforholdRettighet:  kan lese eierforhold  

 harLesFnrRettighet:   kan lese fødselsnummer 

For informasjon og veiledning til matrikkelloven se 

http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/Matrikkellov_og_regelverk/Veiledning_matr

ikkelen_og_matrikkellov/  

 

4.1 Sentrale objekter 

For informasjon og dokumentasjon av datamodell og beskrivelse av datatyper og 

attributter henvises til http://dok.geointegrasjon.no/v1_1/  

http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/Matrikkellov_og_regelverk/Veiledning_matrikkelen_og_matrikkellov/
http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/Matrikkellov_og_regelverk/Veiledning_matrikkelen_og_matrikkellov/
http://dok.geointegrasjon.no/v1_1/
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Figur 4.1 – Plattformuavhengig datamodell for Matrikkel 

 

For informasjon om Sentral matrikkel og bruk av kartverkets egne tjenester og 

applikasjoner henvises til http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/  

 

  

http://www.statkart.no/nor/Matrikkel/
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4.2 Eksempel 

Eksempel er skrevet som pseudokode. 

4.2.1 HentMatrikkelenhet 

// Hent nøkkeldata for matrikkelenhet og basisdata for matrikkel 

 

Matrikkelnummer matrikkelNr  

MatrikkelKontekst kontekst 

 

matrikkelNr.kommunenummer = ”1601” 

matrikkelNr.gårdsnummer = 401 

matrikkelNr.bruksnummer = 61 

 

MatrikkelnummerListe matrikkelnrListe =  

MatrikkelBasisService.FinnMatrikkelenheter( matrikkelNr, kontekst ) 

 

Matrikkelenhet matrikkel =  

MatrikkelBasisService.HentMatrikkelenhet(matrikkelnrListe[0], kontekst) 

 


