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Matriklens Udvidelse: Ejendomsregistreringsportalen ERPO go-live den 7. juni 2018 

Hvad sker der og hvordan skal jeg forberede mig  
- for landinspektører 
 

Det anbefales at alle, der anvender MIA, læser denne tjekliste.  

Tidsplan  

 
 

1. - 7. juni. [Lukkevindue], miniMAKS lukkes i forbindelse med opgradering. 
Landinspektørerne kan fortsat arbejde i MIA, men de kan ikke indsende sager og det vil ikke være muligt at 
hente data fra MIA distributionsserveren. Desuden vil det digitale matrikulære arkiv MAO ikke være 
tilgængeligt. 
Samtidig kan Geodatastyrelsens medarbejdere hverken sagsbehandle eller afslutte sager. 

 
7. juni. Ejendomsregistreringsportalen (ERPO) går i drift.  
Herefter skal matrikulære sager ikke længere indsendes direkte fra MIA, men skal i stedet indsendes gennem 
ERPO. Dette kræver en ny MIA version. Se under tekniske krav.  Den nye MIA version kan både håndtere 
indsendelse til Geodatastyrelsen som i dag, og den kan danne den XML-fil, som fremover skal uploades til 
ERPO.  

 
I løbet af efteråret. Indberetning af DAR adressevektorer.  
Det var planen, at landinspektørerne fra åbningen af ERPO skulle foretage indberetning af DAR 
adressevektorer for nye ejendomme.  
Funktionen til at foretage indberetningen bliver imidlertid først klar i løbet af efteråret 2018, hvorfor 
landinspektørerne først kan foretage indberetningen fra dette tidspunkt. 

For at kunne håndtere DAR adressevektorer, kræves det at CAD systemet opdateres. I den forbindelse bedes 
man kontakte egen leverandør.  
Der arbejdes på en vejledning til CAD-leverandørerne, som forventes at blive udsendt inden sommerferien. 

Overgangsordninger 

 
Åbne sager   
I forbindelse med lukningen af miniMAKS, vil der ske en konvertering af de åbne sager, som Geodatastyrelsen 
har modtaget.  
Det er Geodatastyrelsens forventning, at langt de fleste sager kan konverteres til vores nye 
sagsbehandlingssystem uden problemer.  
Skulle det vise sig, at enkelte sager ikke kan konverteres, vil landinspektøren få direkte besked om at 
indsende den pågældende sag på ny. 

Adgang til ERPO  

ERPO er en webportal, med adressen erpo.dk 

Følgende 4 punkter skal udføres, før det er muligt at arbejde med både eksisterende og nye sager efter 
åbningen af ERPO den 7. juni 

 

 

 

 

https://erpo.dk/
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Kontrol af medarbejdercertifikat til NemLog-in 
De medarbejdere i landinspektørfirmaet, som skal have adgang til ERPO, skal have et NemLog-in certifikat, 
som nøglefil. Mange har dette allerede i dag, da det er samme NemLog-in, der giver adgang til Tinglysningen, 
indberetning af virksomhedens A-skat og til at logge på MAO m.m. 

 
Medarbejdercertifikat med tilknytning af CPR-nr. for beskikkede landinspektører 
Som noget nyt skal alle landinspektører, som har beskikkelse, have tilknyttet CPR-nr. til certifikatet for at 
kunne signere bilag og sende sager ind til Geodatastyrelsen via ERPO. 

CPR-nr. tilknyttes i NemLog-in administrationsportal, sædvanligvis af firmaets NemLog-in administrator. 

 
Tildeling af rettigheder i NemLog-in 
Firmaets NemLog-in administrator skal inden ERPO går i luften tildele rettigheder for sine brugere. Dette 
gøres på https://brugeradministration.nemlog-in.dk/.  

Der kan tildeles, følgende rettigheder: 

 Landinspektøransat 

 Beskikket landinspektør 

 Firmaadministrator 

Administrator har også mulighed for at flytte sager fra eget firma til et andet firma, en rettighed som vi 
anbefaler tildeles med forsigtighed. 

Brugere kan også selv anmode deres firmaadministrator om at få tildelt rettigheder.  
Det gøres ved at bruger logger ind på ovenstående link og ”ansøger” om dette. En mail vil herefter blive sendt 
til brugerens firmaadministrator. 

Til sidst i denne tjekliste er der en illustreret vejledning til hvordan man kan se og redigere i sine rettigheder i 
NemLog-in.  
Se BILAG 1 bagerst 

 
Opdatering af certifikatoplysninger hos Geodatastyrelsen 

Inden Geodatastyrelsen begynder konverteringen til Matriklens Udvidelse, og senest den 25.maj, skal alle 
medarbejdere som skal have adgang til ERPO, logge ind på https://service.gst.dk og opdatere og godkende de 
oplysninger, som Geodatastyrelsen allerede har registreret.  

Geodatastyrelsen har brug for at kende: 

 Medarbejdercertifikat (CVR-RID nummer) 

 Navn 

 Virksomhed 

 E-mail  

 Adresse 

 Telefon, arbejde 

 CPR-nummer (for beskikkede landinspektører, som har rollen som rekvirent på ERPO)  

Tekniske krav 

 
Hardware 
Der er ingen specielle krav til it-udstyr. Det anbefales dog at anvende en skærm med en opløsning på mindst 
1620 pixel i bredden.  

 
Software 
Krav til browsere: ERPO er udviklet og testet på følgende versioner af de tre største browsere:  
Internet Explorer version 11, Firefox version 56 og Chrome version 61.  
Portalen er understøttet i de nævnte og nyere versioner af disse browsere. ERPO fungerer sandsynligvis også 
i andre browsere, men det er ikke testet og det supporteres ikke af Geodatastyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

https://brugeradministration.nemlog-in.dk/
https://service.gst.dk/
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MIA skal opdateres.  Det kan med fordel gøres inden overgang til ERPO 

 For at kunne sende sager fra MIA til ERPO skal en ny version af MIA installeres 

 Opdateringen vil blive tilgængelig i løbet af maj, og landinspektørerne vil blive underrettet direkte når 
den nye version forligger 

 Den opdaterede version af MIA kan benyttes til indsendelse af sager til både det nuværende MiniMAKS 
og ERPO 

 Opdater indsenderID i MIA og Opdater MIA3.ini fil. Skal gøres ved overgang til ERPO 
I forbindelse med overgangen til ERPO er det forsat muligt at arbejde videre med sagerne i MIA, men 
ovennævnte opdateringer skal være foretaget inden det er muligt, at indsende sagerne til ERPO. 
 
Til sidst i denne tjekliste er der en illustreret vejledning til hvordan man udfører disse opdateringer samt et 
overblik over hvilke rettelser, ændringer samt tilføjelser der er blevet gjort i den nye version 
Se BILAG 2 og BILAG 3 bagerst 

Support  

 
Du kan få hjælp her: Support indberetningsportal,  
Portalen supporterer i øjeblikket MIA og ERPO og vil på sigt også supportere MAO og de nye registrere i 
ejendomsdataprogrammet, Ejerfortegnelsen (EJF) og Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR). 
 
Vi arbejder i øjeblikket på en ny supportside på gst.dk. 
Her kommer blandt andet information om hvordan og til hvad man kan få hjælp, nyheder og opdateringer 
omkring Geodatastyrelsens systemer, manualer, links til fx Supportindberetningsportalen, FAQ og ordliste. 

 

  

 

 

https://geodatastyrelsen.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1
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BILAG 1: 
 

 Vejledning til visning af rettigheder i NemLog-in 

 Gå ind her: 
brugeradministration.nemlog-in.dk  
 

 

 og klik på Min profil 

 

https://brugeradministration.nemlog-in.dk/
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 Hvis brugeren mangler rettigheder, 
kan de findes ved at klikke på Få flere 
rettigheder. 
Derefter findes de relevante 
rettigheder i listen. 
Det er nødvendigt at skifte til 
listevisning ved at klikke på ”Liste”  

 

 

 

 Yderligere vejledning til hvordan rettigheder administreres:  
https://hjaelp.virk.dk/faa-adgang/medarbejdersignatur/nemlog-inbrugeradministration 

 

https://hjaelp.virk.dk/faa-adgang/medarbejdersignatur/nemlog-inbrugeradministration
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BILAG 2: 
 

 Vejledning til opdatering af indsenderID og MIA3.ini fil 

 
Opdater indsenderID i MIA (for landinspektører med beskikkelse) 
Efter overgangen til ERPO skal alle MIA brugere kun have én ID og ikke som i dag, hvor landinspektører med 
beskikkelse er oprettet med både en indsenderID og en rekvirentID. 
Landinspektørernes rekvirentID bibeholdes og skal fremefter også bruges som indsenderID. 

Der skal ikke ændres noget for brugere, som udelukkende har en indsenderID.  

I personale-oversigten i MIA er det enkelt at se, forskel på indsenderID og rekvirentID 

F.eks. 

 

Hvis der er forskel (og rekvirentID ikke er 0) skal indsenderID udskiftes, således det er rekvirentID, som står i 
begge felter.  
 
Dette skal gøres for alle MIA brugere, der har både rekvirentID og indsenderID 

 
Opdater MIA3.ini fil på alle PC’ere med MIA 
For at kunne uploade sager til ERPO, skal MIA’s konfigurationsfil 
”mia3.ini” opdateres. 
Mia3.ini findes hvor MIA er installeret, oftest C:\Program Files 
(x86)\LEC\MIA3\MIA3.ini.  
Filen åbnes med Notepad med Administratorrettigheder. 
Værdien UseClassicInterface sættes til 0. 
// Use classic MIA (1) or Matriklens udvidelse (0) 

UseClassicInterface=0 

 

Den tydeligste forskel i MIA er, at knappen Indsend sag erstattes med knappen Upload sag  
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BILAG 3 
 

 Indhold af MIA opdateringen  

 Denne MIA version, 4.00.03.01, indeholder følgende rettelser, ændringer og tilføjelser: 
1. Fejl rettet; hvor ”den skematiske redegørelse kunne ikke genereres” i de store sager, pga. (Acces 

violation) fejlen. 
2. Fejl rettet; hvor ”Check temalinje TemaLinjer kan ikke gennemføres” ved dannelse af små flader. 
3. Fejl rettet; hvor ”Koordinattekst bliver skaleret på målebladet med format A0/A1 og dermed kan ikke ses 

100 %, når sagen er modtaget i miniMAKS af MIA”. 
4. Fejl rettet; når f.eks. master-matr.nr. (tekst) bliver vist som tegn (>, ”) i kortvinduet i sag2 ved ”sag på 

sag” funktionen. 
5. Fejl rettet; hvor "Standard tekst og celler" i den skematiske redegørelse bliver slettet, når matrikulering af 

et areal er den eneste operation i sagen. 
6. Fejl rettet; hvor ”TemaLinjer følger skel” må ikke være Polylinje. 
7. Fejl rettet; hvor der er tale om meget små arealer eller meget smalle jordlodder, når der skal overføres 

”mod søterritorium”. 
8. Fejl rettet; hvor ”vand-temalinje” som ligger ud på vandet, bliver nu oversat til ”anden grænse” i 

miniMAKS. 
9. Fejl rettet; mht. ”faseopdeling” funktionen. 
10. Ændring; af ”opdateringsfunktion” til MIA, således at der benyttes https i stedet for ftp løsning. 
11. Ændring; af ”signaturforklaring” i ændringskortet, hvor: 

Tilføjet signatur 
-- Fredskovslinjer: ”der følger”, ”ikke følger skel” og, 
-- Linje: ”eksisterende privat fællesvej” 

Slettet signatur 
 -- V2 forurening 

12. Tilføjet; ERPO-version af MIA 

 


