Afklaring af centrale
spørgsmål
Hvad med MIA?

Der bliver udviklet en funktionalitet, så ejerlejligheder
og bygninger på fremmed grund kan indberettes
af landinspektørerne. Der bliver arbejdet for at skabe
en ensartet måde at indberette på, på tværs af alle
ejendomstyper, og på sigt er det tanken, at MIA skal
erstattes. Implementeringen bliver planlagt i
samarbejde med PLF, så uhensigtsmæssigheder
for den fortsatte drift hos landinspektørforretningerne begrænses, så vidt det er muligt.

Jeg har hørt om præmatriklen - hvad er det?

Præmatriklen er et overordnet begreb, der dækker
den tidligere registrering med tilknyttede statusskift
på sags- og objektniveau samt de systemer,
processer og aktører, der understøtter denne
registrering.

Væsentlige faser og milepæle for projektet
Sep. 2013 Jan. 2014 Kravspecifikation med inddragelse af PLF.

Udbudsmateriale klar til udbud .
Jun. 2014 Løsningsdesign fra leverandør godkendt
Sep. 2014 Feb. 2015 Uddannelses- og testaktiviteter med
inddragelse af praktiserende landinspektørerer og PLF.
Maj. 2015 Udvidet matrikel idriftsat.
Jan. 2014

Orientering

Hvad med stjernehøringen og kommunen?

Med ’Matriklens udvidelse’ bliver sagsgangen
mellem landinspektør og kommune digitaliseret og
ensartet. Geodatastyrelsen bygger et fælles system
ovenpå arkitekturen for miniMAKS. Den eksisterende ansvarsfordeling fastholdes, og landinspektøren har fortsat ansvaret for sagen, indtil
landinspektøren beslutter, at Geodatastyrelsen kan
påbegynde revisionen. Systemet bliver forberedt til
på sigt at kunne understøtte høringen af andre
myndigheder, som indtil videre skal foretages som
hidtil.

Hjælp os med at finde på et navn.

Vi bygger et fælles system til indberetning og
myndighedshøring – illustreret i figuren på forsiden.
Tanken er, at systemet på sigt skal erstatte MIA ift.
sagsgangen mellem landinspektører og Geodatastyrelsen og indeholder en platform for sagsgangen
med kommunerne. Den fælles platform skal have
et navn – du kan nu være med til at beslutte det!
Send dit forslag til fuldt navn og forkortelse inden
den 1. december 2013 til tgj@geopartner.dk og
pdh@gst.dk.
Navnet besluttes i fællesskab mellem PLF og
Geodatastyrelsen. Vinderen får æren og tre flasker
vin.

Information til praktiserende
landinspektører
Matriklens udvidelse

Regeringen og Kommunernes Landsforening har
besluttet at etablere Grunddataprogrammet,
Ejendomsdataprogrammet og herunder projektet
’Matriklens udvidelse’.
Projektet får stor betydning for praktiserende
landinspektører, og derfor er der planlagt tæt
inddragelse af Praktiserende Landinspektørers
Forening i forhold til analyser, beslutninger og
implementering.

Vær med til at finde på et
bedre navn!
>> Læs mere på side 4

Rentemestervej 8
2400 København NV
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Organisering

Med særligt fokus på
landinspektører.
Ejedomsdataprogrammet

Matriklens udvidelse er organiseret i Ejendomsdataprogrammet, som består af i alt tre
implementeringsprojekter: Udvidelse af BBR,
Ejerfortegnelsen og Matriklens udvidelse.
Læs mere på www.ejendomsdataprogrammet.dk

"PLF inddrages i forhold
til beslutninger ved
repræsentation i
styregruppen, og PLF
inddrages i afklaringer
ved tilknytning af
Grunddatagruppen."
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PLF og projektstrukturen

Praktiserende Landinspektørers Forening er
repræsenteret i styregruppen for projektet ved
formand Torben Juulsager. I forhold til den løbende
inddragelse i analyse-, anskaffelses- og gennemførselsfasen er PLFs Grunddatagruppen tilknyttet
som en fast referencegruppe. Ejerlejlighedsudvalget
og andre vil blive inddraget efter aftale i arbejdsgrupper / bilaterale afklaringer m.m.
PLF vil blive inddraget i beslutningsprocessen
gennem repræsentation i styregruppen og PLF's
Grunddatagruppe vil blive inddraget i
afklaringsarbejdet. Grunddatagruppen inddrages
konkret i workshops og høringer om datamodel,
proces og systemspecifikation. PLF og de enkelte
firmaer bliver efter nærmere afklaring inddraget i
test og implementering.

Arkitektur

Målarkitektur og
løsningsarkitektur
Arkitektur

Med ’Matriklens udvidelse’ sker der en tilretning af
miniMAKS, så ejerlejligheder og bygninger på fremmed
grund kan registreres i Matriklen. Der bliver introduceret
en tidlig registrering af al ejendom og et system til at
gennemføre den kommunale høring og godkendelse.
MIA bliver udfaset og der bliver i stedet etableret en
ensartet indberetning af alle tre ejendomstyper.
På sigt skal det fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) udfases, og der bliver etableret et fælles
ejendomsbegreb på tværs af tidligere begreber i
matrikel, tingbog og ESR.

Bestemt fast ejendom

Bestemt fast ejendom (BFE) bliver etableret
som det fælles ejendomsbegreb, med en
entydig og stabil forretningsnøgle, og der
bliver skabt sammenhæng på tværs af
Ejerfortegnelsen (nyt), Tingbogen, BBR,
Adresseregisteret (nyt) og Matriklen.
Læs mere om arkitekturen her.
www.ejendomsdataprogrammet.dk

Praktiserende landinspektører skaber fremadrettet
sammenhængen med andre grunddataregistre (BBR / Adresseregisteret).
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