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Til landinspektørfirmaerne 

 

Ajourføring - Ejendomme 

J.nr. KMS-213-00001 

Ref. jes 

Den 29. juni 2015 

Orientering fra Geodatastyrelsen - juni 2015 
 
Dette orienteringsbrev indeholder information om: 
 

• Geodatstyrelsen overføres til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

• Status på Matriklens udvidelse 

• MAO 

• Ferielukning af MIA-service 

• Sognegrænseændringer i matriklen 

• Udstykning af ejendomme, som har været på tvangsaktion 

• Tinglysning af ekspropriation som adkomst 

• Ansøgning om afgiftsfritagelse skal genfremsendes, når en sag har været 
hjemsendt til omarbejdelse 

• Kendelser fra Landinspektørnævnet 
 

Geodatstyrelsen overføres til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 
Med dannelsen af den nye regering overføres ressortansvaret for Geodatastyrelsen 
til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi vil efter sommerferien orientere 
nærmere om, hvilken betydning det vil få for samarbejdet mellem praktiserende 
landinspektører og Geodatastyrelsen. 
 
Status på Matriklens Udvidelse 
Udviklingen af systemløsningen følger planen hos IBM og deres 
underleverandører Niras, Intergraph, GISTalk og LE34. 
 
Datafordeleren er forsinket, hvilket har medført en ny implementeringsplan for 
Ejendomsdataprogrammet. Den koordinerede idriftsættelse i programmet flyttes 
fra efteråret 2016 til foråret 2017. 
 
Praktiserende Landinspektørers Forening er fortsat repræsenteret i styregruppe og 
referencegruppe, og foreningen vil fremadrettet blive tæt involveret i tests og 
idriftsættelse. 
 
MAO 
Geodatastyrelsen arbejder på nogle ændringer i MAO, så adgang til Ad Hoc IT kan 
ske direkte, når man har logget sig ind i MAO. Derudover arbejdes der på, at 
fakturering af manuel fremfinding af arkivsager sker løbende, og ikke samlet hvert 
halve år, som det oprindeligt var aftalt med Praktiserende Landinspektørers 
Forening. Begge disse ændringer forventes implementeret i tredje kvartal 2015, og 
der vil i den forbindelse blive udsendt yderligere information. 
 
Ferielukning af MIA-service 
I sommerferieperioden har Geodatastyrelsen ikke mulighed for at opretholde det 
sædvanlige serviceniveau i MIA-service. MIA-service holder ferielukket i ugerne 
3o, 31 og 32 (20. juli – 7. august, begge dage inkl.), hvilket erfaringsmæssigt er en 
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periode, hvor der normalt er meget få henvendelser. Vi håber på jeres forståelse og 
beklager de eventuelle ulemper, som ferielukningen måtte medføre. 
 
Sognegrænseændringer i matriklen. 
Geodatastyrelsen er i samarbejde med Kirkeministeriet i gang med at gennemgå 
hvilke adresser, og dermed matrikelnumre, der hører til hvilke sogne. Det sker 
som led i etablering af Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) 
under den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.  
 
Geodatastyrelsen vil underrette den enkelte landinspektør, hvis flytning af et 
matrikelnummer fra et sogn til et andet har betydning for igangværende 
matrikulære sager.  
 
Udstykning af ejendomme, som har været på tvangsauktion 
Tinglysningsretten har oplyst, at udstykning af en ejendom, som har været på 
tvangsauktion, ikke kan indføres i tingbogen, før auktionsskødet er tinglyst på 
ejendommen. Begrundelsen er, at hvis ejendommen udstykkes, vil der ikke være 
overensstemmelse mellem den ejendom, som auktionsskødet omhandler, og 
ejendommen i Tingbogen, og auktionsskødet vil derfor ikke kunne tinglyses. 
 
Tinglysning af ekspropriation som adkomst. 
Når en ejendom modtager et areal i forbindelse med en ekspropriation, er det  
nødvendigt, at ekspropriationsbeslutningen er tinglyst som adkomst på ejendom-
men. Adkomst, der ændres ved ekspropriation, skal normalt opdateres i tingbogen 
ved, at ekspropriationsbeslutning mm. anmeldes med dokumenttypen ’anden ad-
komst’.  
 
Geodatastyrelsen vil derfor først registrere den matrikulære berigtigelse af ekspro-
priationer, når ovenstående betingelse er opfyldt. Hvis værdien af det overdragne 
areal medfører, at ændringen kan behandles efter bestemmelsen i § 14 stk. 2, i be-
kendtgørelse om matrikulære arbejder, kan anmeldelse af ’anden adkomst’ til 
tingbogen dog erstattes af en erklæring om arealets værdi til Geodatastyrelsen.  
 
Ansøgning om afgiftsfritagelse skal genfremsendes, når en sag har 
været hjemsendt til omarbejdelse 
Når en matrikulær sag efter rettelse eller omarbejdelse genindsendes til 
registrering i matriklen, betragtes den af miniMAKS som en ny sag. Dette betyder, 
at der i miniMAKS oprettes et nyt fakturaudkast på baggrund af de matrikulære 
ændringer i sagen og oplysningerne i det digitale følgebrev til sagspakken. Når en 
sag genindsendes er det derfor nødvendigt på ny at anmode om evt. 
afgiftsfritagelse. 
 
Se indsatte Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager – rigtig placering 
af flueben i MIA. Vejledningen finder du vedhæftet.  
 
Kendelser fra Landinspektørnævnet 
Landinspektørnævnets kendelser findes i anonymiseret form på nævnets 
hjemmeside: www.landinspektoernaevnet.dk under "Landinspektørnævnets 
kendelser". 
 
Landinspektørnævnets seneste kendelse er: 
 
Kendelse af 30. april 2015 om en landinspektørs utilstrækkelige undersøgelser 
forud for afgivelse af erklæring om slettelse af privat fællesvej (sag nr. 407) 
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God sommer! 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Pia Dahl Højgaard 

Udstykningschef 

Ajourføring - Ejendomme 

 





 


Matrikel og Jura 
J.nr.  
Ref. jl/lahni 
Den 12. oktober 2012 
 


   
 Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager 
 - rigtig placering af flueben i MIA 
 
  


 
 
Både landinspektørfirmaer og KMS bruger tid på fejlagtige fakturaer. 
Fejlene er identificeret og det fremgår, at de oftest skyldes forkert brug eller 
mangelfuld indtastning i MIA. Det er håbet med denne vejledning, at MIA-
brugerne bliver bevidste om, hvordan sager skal udarbejdes, så fakturadata 
bliver korrekte. 
 
I Kvalitetsudvalget og i MIA/miniMAKS-arbejdsgruppen er der sat fokus på 
problemet. 
Det antages, at de fleste fejl i fakturaen sandsynligvis vil kunne undgås vha. 
bedre vejledning.  
 
Det er i følgende tre situationer, hvor der ofte ses fejl i fakturaer: 


- Afgiftsfritagelse. I tilfælde, hvor landinspektøren har glemt at 
anmode om afgiftsfritagelse eller har anmodet om for mange. 


- TML/deling og ændring af interne skel. TML, som laves af 
landinspektøren som deling med gebyr. 


- Ekspropriation, hvor der kun skal opkræves sagsbidrag. 
 
De enkelte situationer uddybes nedenfor. 
 
Info: Der blev afsluttet 148 sager med afgiftsfritagelse i 2011. Af disse har 
41 sager fået ændret faktura af en eller anden årsag (næsten 30 % har 
forkerte fakturadata). Der er afsluttet i alt 8.265 sager i 2011. 
Pr. kvartal ændres faktura i ca. 85 af 2.000 sager. 
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1. Afgiftsfritagelse 
Ved sagsindsendelsen er der i nedenstående billede mulighed for at anføre 
en eventuel afgiftsfritagelse: 
 


 
 
Ved at klikke på ”Ny” (det lille hvide ikon) fås nedenstående billede, hvor 
det er muligt at angive anledningen til fritagelsen samt hvor mange 
ejendomme den omfatter. 
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Det er her vigtigt, at man anfører antallet på den korrekte måde og ikke blot 
vælger at angive flere afgiftsfritagelser! 
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2. TML/deling og ændring af internt skel 
Når et matrikelnummer bliver delt, fx ved udskillelse til offentlig vej, giver 
landinspektøren ofte den afskårne lod et nyt matrikelnummer ved at anvende 
funktionen ”Tildel matrikelnummer ved oprettelse af interne skel”. Derved 
fremstår det i både skematisk redegørelse og i registreringsmeddelelsen, at 
der er foretaget en ”deling”, og der vil som udgangspunkt blive opkrævet 
gebyr! 
 
Normalt er det unødvendigt, at landinspektøren aktivt foretager”delingen”. 
Under sagsudarbejdelsen vil MIA, som noget af det sidste, i forbindelse med 
den afsluttende kortkontrol, tildele matrikelnumre til nyopståede lodder. På 
skematisk redegørelse og i registreringsmeddelelsen fremstår det som: 
"Tildeling af matrikelnummer til lodder", og der bliver ikke opkrævet gebyr. 
 
Hvis der er forhold i sagen, som betyder, at en automatisk tildeling af 
matrikelnummer er uhensigtsmæssig, er det vigtigt, at landinspektøren 
fjerner fluebenet i rubrikken ”Med gebyr”, nederst til venstre i sagsbilledet 
og dermed markerer at delingen er uden gebyr.  
Det samme gør sig gældende ved brug af funktionen ”Ændring af internt 
skel”. 
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Bemærk, at der kun er mulighed for gebyrfritagelse, når lodder afskæres, 
som følge af andre matrikulære ændringer i sagen. Ved alle andre delinger 
skal der betales et gebyr. 
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3. Ekspropriation 
Ved ekspropriation kan det vælges, at alle sagens matrikulære forandringer 
skal være omfattet af kendelse/dom eller om det blot skal gælde enkelte 
ændringer. Dette sker ved at sætte flueben i sagens startbillede, som vist 
nedenfor. Fluebenet har intet at gøre med afgiftsfritagelser! Det fortæller 
udelukkende, at der skal trækkes en tekst til skematisk redegørelse for at 
gøre sagsbehandleren hos Kort og Matrikelstyrelsen opmærksom på, at 
sagen er omfattet af kendelse eller dom. 
Afgiftsfritagelse vedrørende ekspropriationer skal anføres under sagens 
indsendelse som en regulær afgiftsfritagelse, se afsnit 1. 
 
Sættes der flueben som vist nedenfor, så skal der ikke senere sættes flueben 
ved de enkelte forandringer (arealoverførsler, udstykninger o.l.). 
 


 
 
Hvis en matrikulær sag både indeholder matrikulære forandringer, der er 
omfattet af kendelse/dom og forandringer, der ikke er omfattet, så skal der 
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ved hver enkelt forandring sættes flueben, hvis ændringen er omfattet af 
kendelse/dom. Se eksempel nedenfor. 


 
 
Husk nu. Fluebenene sat ved ”Omfattet af kendelse eller dom” gør ikke 
automatisk fakturaen rigtig – afgiftsfritagelse skal laves som beskrevet i 
afsnit 1
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