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Høringsuttalelse - Forslag til ny forskrift til lov om folkeregistrering

Kartverket viser til Skattedirektoratets høringsbrev av 09.01.2017 om forslag til ny forskrift til
lov om folkeregistrering.

Våre kommentarer til høringen vil i hovedsak følge de samme overskriftene som høringsnotatet.
Utfyllende kommentarer til forslaget følger nedenfor.

Innledende kommentarer
Kartverket bruker opplysninger fra folkeregisteret i både matrikkelen og grunnboken. I
forbindelsen med utvikling av digitale tjenester (f.eks elektronisk tinglysing) er oppdaterte
opplysninger og stabile tjenester meget viktig for Kartverket og Kartverkets brukere. For å
kunne ivareta vår e brukere på best mulig måte ønsker vi skriftlige varslinger fra
Skattedirektoratet før det skjer systemendringer i folkeregisteret . Vi har behov for varsling i god
tid før endringer for å vurdere hvordan endringene vil kunne påvirke våre systemer, matrikk el
og grunnbok, som henter informasjon fra folkeregisteret. Vi har i enkelte tilfeller behov for å
gjøre tilpasninger i systemene våre før endringene blir gjennomført i folkeregisteret. Våre behov
er ikke tilstrekkelig ivaretatt i dagens avtaler om utlever inger fra folkeregisteret.

Til § 2 - 2 - 3 Hvem som kan tildeles d - nummer
I forslag til forskrift sbestemmelse § 2 - 2 - 3 bokstav f fremgår at det eier av fast eiendom
registrert i matrikkelen kan tildeles d - nummer . Det følger av tinglysingsforsk r iften § 4a at alle
rettighetshavere i grunnboken skal identifiseres med fødselsnummer eller
organisasjonsnummer . Dersom fysiske personer ikke er tildelt norsk fødselsnummer, skal tildelt
D - n ummer for utlendinger benyttes. Dette omfatter rettighetshavere til borettslagsa ndeler (ikke
registrert i matrikkel), pant, veiretter, bruksretter, forkjøpsretter etc.

Etter vårt syn må den foreslåtte § 2 - 2 - 3 bokstav f utvides slik at den bringes i samsvar med
tinglysingsforskriften § 4a. Vi foreslår:
f) alle rettighetshavere i grun nboken

Videre bemerker vi at det kan være behov for d - nummer på et tidligere tidspunkt i prosessen
enn tinglysingen, for eksempel ved konsesjonsbehandling. Før innsending til tinglysing må
konsesjonsforholdet være avklart og i denne sammenhengen kan det være behov for d -
nummer. Det kan i den forbindelse være aktuelt at konsesjonsmyndigheten kan rekvirere d -
nummer i slike tilfeller.
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Til § 2-2-5 Avvisning av rekvisisjon om d-nummer 

Sammenlignet med gjeldende forskrift § 2-8 er siste setning i § 2-2-5 annet ledd fjernet i 

forslag til ny forskrift. I merknadene til §§ 2-2-3 og 2-2-5 står det at bestemmelsene tilsvarer 

gjeldende §§ 2-6 og 2-8 med noen få språklige justeringer.  

 

Setningen som er fjernet er slik: «Rekvirenten kan påklage avslaget til Skattedirektoratet.» 

Etter vår oppfatning er fjerning av en slik setning vesentlig mer omfattende enn en «språklig 

justering». Vi oppfordrer Skattedirektoratet til å kommentere denne endringen. 

 

Til § 3-1-1 Hvilke opplysninger som registreres 

Skattedirektoratet har tidligere gitt uttrykk for at dere i modernisert folkeregister vil ta inn 

«Adressetilleggsnavn» fra matrikkelen. Blant annet er det nevnt i eksternt fagråd for Prosjekt 

Modernisering av Folkeregisteret den 28.10.2016 at adressetilleggsnavn fra matrikkel ikke er 

med i folkeregisteret i dag, men at det skal være med. Vi kan likevel ikke se at 

adressetilleggsnavn er listet opp i den detaljerte listen i forslaget til forskrift § 3-1-1.  

 

Vi forstår det slik at det var intensjonen at adressetilleggsnavn skulle være en del av den 

offisielle adressen. Derfor mener vi at adressetilleggsnavn må være en opplysning som kan 

registreres i folkeregisteret, og at adressetilleggsnavn bør være med i listen i § 3-1-1. 

 

Til § 3-1-1 bokstav w 

Under gjeldende forskrift § 2-1 står det følgende koder for registreringsstatus for person med 

fødselsnummer: 

1 = Bosatt 

3 = Utvandret 

4 = Forsvunnet 

5 = Død 

6 = Utgått fødselsnummer 

7 = Fødselsregistrert 

8 = Annullert tilgang 

9 = Uregistrert person 

Dette er de samme kodene som i matrikkelen.  

 

I forskriftsforslaget § 3-1-1 bokstav w (nederst side 15 og øverst side 16) har registeringsstatus 

følgende koder: 

1 = Bosatt  

2 = Utflyttet  

3 = Forsvunnet  

4 = Død  

5 = Opphørt  

6 = Fødselsregistrert 

7 = Ikke bosatt  

8 = Midlertidig  

9 = Inaktiv 

 

Vi kan ikke se at det står noe i høringsnotatet om at det er foreslått endring i koder, men i 

forslaget til forskriftstekst ser det ut til å være gjort endringer. I tillegg til noen «språklige 

justeringer» er det også endret koder? Vi legger blant annet merke til at det er innført en ny 

kode 2 (utflyttet) som ikke finnes i gjeldende forskrift, men som etter sin ordlyd har 

nærliggende betydning med den eksisterende kode 3. Videre er for eksempel kode 5 «død» i 

gjeldende forskrift, endret til kode 4 i forslag til ny forskrift. Det ser ut til at kode 8 i forslaget er 

et helt nytt alternativ som ikke kan sammenlignes med tidligere koder. 

 

I tillegg er det brukt forskjellige ord på kodene som utfra en rent språklig forståelse utgjør en 

større forskjell enn at ordene er synonymer eller lignende. Vi sikter her blant annet til gjeldende 
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nummer 6 sammenlignet med forslag til ny nummer 5, og gjeldende nummer 8 sammenlignet 

med ny nummer 7 eller 9.  

 

Slike kodeendringer kan medføre systemendringer og kan også få betydning for historikk i 

systemene. Vi oppfordrer Skattedirektoratet til å se nærmere på dette og vurdere om det er 

nødvendig med endringer dersom det ikke er gode grunner for dette. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Jens Christian Leonthin     Cathrine Brenden Rønning 

juridisk direktør      seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 


