Lovtidende A
Bekendtgørelse om matrikulære arbejder
I medfør af § 25, stk. 4, § 29, § 31, stk. 2, 2. pkt., § 34,
stk. 3 og § 43 i lov om udstykning og anden registrering i
matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013
som ændret ved lov nr. 80 af 24. januar 2017, efter forhand‐
ling med justitsministeren og efter bemyndigelse i § 4 i be‐
kendtgørelse nr. 294 af 23. april 2018 om henlæggelse af
opgaver og beføjelser til Geodatastyrelsen fastsættes:
Kapitel 1
Indledende regler
§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder ved udførel‐
se af matrikulære arbejder.
Stk. 2. Før en matrikulær forandring kan registreres i ma‐
triklen, skal der for Geodatastyrelsen foreligge de dokumen‐
ter m.v., der er foreskrevet i bekendtgørelsen.
§ 2. Geodatastyrelsen kan dispensere fra reglerne i §§
27-39 og 41, og i øvrigt i den udstrækning, de enkelte regler
indeholder hjemmel til det.
Kapitel 2
Afsætning af skel
§ 3. For at der kan registreres nye skel ved udstykning el‐
ler matrikulering eller ved arealoverførsel til en samlet fast
ejendom, skal der for Geodatastyrelsen foreligge erklæring
fra ejerne af de berørte ejendomme om, at de godkender
skellet, som det er eller vil blive afmærket på stedet.
Stk. 2. Når offentlig vej eller sti udskilles ved arealover‐
førsel eller ejendomsberigtigelse, skal der foreligge erklæ‐
ring fra ejerne af de ejendomme, arealet overføres fra, om,
at de godkender det afsatte skel. Erklæringerne kan erstattes
af
1) erklæring fra landinspektøren om, at landinspektøren
har givet de pågældende ejere skriftlig meddelelse om
skelafsætningen, og at de har haft en frist på mindst 4
uger til at forlange skellet påvist af landinspektøren, og
2) erklæring fra de ejere, som har krævet skellet påvist,
om, at de godkender det afsatte skel.
Stk. 3. Ved ejendomsberigtigelse gælder i øvrigt de særli‐
ge regler i §§ 17, 18 og 20 om fastlæggelse af skel mellem
de berørte samlede faste ejendomme.

§ 4. Ved afsætning af skel skal landinspektøren undersø‐
ge, om ejendomsgrænsen på stedet er i overensstemmelse
med matriklens oplysninger om skellets beliggenhed.
Stk. 2. Hvis der ikke er overensstemmelse som nævnt i
stk. 1, eller hvis der i øvrigt kan være tvivl om skellets rette
beliggenhed, skal landinspektøren give de berørte ejere lej‐
lighed til at udtale sig, før skellet afsættes. Landinspektøren
må derefter tage stilling til, om skellet kan afsættes i over‐
ensstemmelse med matriklens oplysninger, eller om forhol‐
det skal søges ordnet efter reglerne om ejendomsberigtigel‐
se, arealoverførsel eller teknisk ændring eller ved skelforret‐
ning.
Stk. 3. Når et bestående skel, der er i overensstemmelse
med matriklens oplysninger, afmærkes, skal landinspektøren
underrette naboejerne om skelafmærkningen.
Kapitel 3
Private fællesveje på matrikelkortet, adgangspunkter og
vejpunkter
§ 5. Før en privat fællesvej kan optages på matrikelkortet,
skal der for Geodatastyrelsen foreligge
1) erklæring fra ejeren af den ejendom, vejen ønskes opta‐
get på, om godkendelse af vejens optagelse på matri‐
kelkortet, eller
2) anden dokumentation for, at vejen er adgangsvej for
anden ejendom.
Stk. 2. Ønskes vejen optaget på matrikelkortet i forbindel‐
se med udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sam‐
menlægning, skal ejererklæringen efter stk. 1, nr. 1, tillige
indeholde oplysning om, hvilke arealer vejen skal være ad‐
gangsvej for.
Stk. 3. Stk. 1, gælder også ved udvidelse af en privat fæl‐
lesvej på matrikelkortet.
§ 6. Hvis adgangen fra et areal til offentlig vej i forbindel‐
se med udstykning, matrikulering eller arealoverførsel skal
etableres ad privat fællesvej, der er optaget på matrikelkor‐
tet, skal der for Geodatastyrelsen foreligge
1) erklæring fra ejeren af den ejendom, vejen fører over,
om anerkendelse af vejretten, eller
2) erklæring fra ejeren af den ejendom, hvorfra arealet af‐
gives, om, at der efter dennes bedste overbevisning er
vejret for arealet, og erklæring fra landinspektøren om,
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at landinspektøren ikke finder grund til at tvivle på, at
arealet har denne vejret, eller
3) anden dokumentation for vejretten.
Stk. 2. Ligger en del af adgangsvejen på jernbaneareal,
der tilhører DSB eller Banedanmark, gælder stk. 1, nr. 2, ik‐
ke for denne del af vejen.
§ 7. Før en privat fællesvej kan slettes på matrikelkortet,
skal der for Geodatastyrelsen foreligge
1) erklæring fra ejeren af den ejendom, vejen fører over,
om,
a) at vejen ikke tjener som adgangsvej for anden ejen‐
dom, og
b) at der efter ejerens bedste overbevisning ikke fin‐
des vejberettigede til vejen, og
2) erklæring fra landinspektøren om, at der ikke er ting‐
lyst noget dokument om vejret for den private fælles‐
vej, der ønskes slettet på matrikelkortet, og at landin‐
spektøren ikke finder grund til at tvivle på rigtigheden
af ejerens erklæring.
Stk. 2. Hvis der er vejberettigede til den private fællesvej,
som ønskes slettet på matrikelkortet, skal der i stedet for er‐
klæring efter stk. 1, nr. 1, litra b, foreligge erklæring fra dis‐
se om godkendelse af, at vejen slettes på matrikelkortet.
Stk. 3. Hvis en vej har været nedlagt i marken i hævdstid,
vil vejen kunne slettes på matrikelkortet, når der foreligger
erklæring fra landinspektøren herom samt om, at der ikke er
tinglyst noget dokument om vejret, og at vejen ikke er ene‐
ste vejadgang til en ejendom eller en del af en ejendom.
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke, når vejen er nedlagt i medfør
af lov om private fællesveje kap. 11, eller der foreligger do‐
kumentation for, at vejretten på anden måde er bragt til op‐
hør.
§ 8. Før en privat fællesvej kan indsnævres eller omlæg‐
ges på matrikelkortet, skal der for Geodatastyrelsen forelig‐
ge
1) erklæring fra ejeren af den ejendom, vejen fører over,
om godkendelse af, at vejen indsnævres eller omlæg‐
ges,
2) erklæring fra de vejberettigede om godkendelse af, at
vejen indsnævres eller omlægges, og
3) erklæring fra landinspektøren om, at landinspektøren
ikke finder grund til at antage, at der er flere vejberetti‐
gede end dem, der har godkendt ændringen, og at der
ikke er tinglyst noget dokument, der er til hinder for
indsnævringen eller omlægningen.
Stk. 2. Hvis vejen i hævdstid har henligget på stedet med
den nuværende beliggenhed og bredde, kan vejen ændres på
matrikelkortet, når der foreligger erklæring fra landinspektø‐
ren herom samt om, at der ikke er tinglyst noget dokument,
der er til hinder for ændringen, og at ændringen ikke kan an‐
tages at krænke nogen vejberettigets interesse. Hvis vejen
ved ændringen kommer til at føre over en ejendom, som den
ikke før førte over, skal vejens optagelse på matrikelkortet
dog ske efter reglerne i § 5.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke, når vejen er indsnævret el‐
ler omlagt i medfør af lov om private fællesveje kap. 11, el‐

ler der foreligger dokumentation for, at vejen på anden måde
er indsnævret eller omlagt.
Stk. 4. Geodatastyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kra‐
vet i stk. 1, nr. 2.
Stk. 5. Hvis en privat fællesvej udvides på matrikelkortet i
forbindelse med omlægning efter stk. 1 og 2, skal reglerne i
§ 5, stk. 1 og 2, anvendes på udvidelsesarealet.
§ 9. §§ 5-8 om private fællesveje på matrikelkortet finder
tilsvarende anvendelse på private fællesstier, jf. definitionen
i lov om private fællesveje, og på arealer bestemt til fremti‐
dig anvendelse som privat fællesvej, uanset om vejen er an‐
lagt eller ej.
Stk. 2. Når ejeren af en ejendom har afgivet erklæring ef‐
ter reglerne i §§ 5-8, skal der foreligge rådighedsattest ved‐
rørende ejendommen, jf. § 40.
§ 10. Landinspektøren skal stille forslag til adressemyn‐
dighedens fastsættelse af en adresses adgangspunkt og vej‐
punkt, når
1) udstykning, matrikulering eller arealoverførsel medfø‐
rer ny eller ændret adgang til en navngiven vej, og
2) arealer, der får en ny eller ændret adgang til en navngi‐
ven vej, enten er bebygget eller ifølge den tilsigtede an‐
vendelse skal bebygges.
Stk. 2. Forslag til adgangspunkt og vejpunkt placeres i
overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om vej‐
navne og adresser.
Kapitel 4
Udstykning og matrikulering
§ 11. Før udstykning, hvorved areal fraskilles en eller fle‐
re samlede faste ejendomme og fremtidig udgør en ny sam‐
let fast ejendom, skal Geodatastyrelsen have modtaget med‐
delelse fra Tinglysningsretten om, at udstykningen er god‐
kendt efter reglerne i tinglysningslovens § 21.
§ 12. Før matrikulering skal Geodatastyrelsen have mod‐
taget meddelelse fra Tinglysningsretten om, at matrikulerin‐
gen er godkendt efter reglerne i tinglysningslovens § 21.
Stk. 2. Er arealet fremkommet ved inddæmning, tørlæg‐
ning eller opfyldning på søterritoriet, skal der for Geodata‐
styrelsen tillige foreligge dokumentation for, at Kystdirekto‐
ratet har givet tilladelse til anlægsarbejdet, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Er arealet fremkommet ved opfyldning m.v. inden
for de dækkende værker i en havn omfattet af § 1 i havnelo‐
ven, kan dokumentation for, at Kystdirektoratet har truffet
afgørelse om, at opfyldning m.v. i henhold til § 2, stk. 2, i
havneloven kan udføres uden tilladelse, træde i stedet for
dokumentation efter stk. 2.
Kapitel 5
Arealoverførsel
§ 13. Før arealoverførsel skal Geodatastyrelsen have
modtaget meddelelse fra Tinglysningsretten om, at areal‐
overførslen er godkendt efter reglerne i tinglysningslovens §
21.
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§ 14. Før arealoverførsel af et umatrikuleret areal frem‐
kommet ved inddæmning, tørlægning eller opfyldning på
søterritoriet, skal der foruden meddelelse fra Tinglysnings‐
retten efter § 13, stk. 1, foreligge dokumentation for, at
Kystdirektoratet har givet tilladelse til anlægsarbejdet.
Stk. 2. Er arealet fremkommet ved opfyldning m.v. inden
for de dækkende værker i en havn omfattet af § 1 i havnelo‐
ven, kan dokumentation for, at Kystdirektoratet har truffet
afgørelse om, at opfyldning m.v. i henhold til § 2, stk. 2, i
havneloven kan udføres uden tilladelse, træde i stedet for en
tilladelse efter stk. 1. Det samme gælder, hvis arealoverførs‐
len angår et fast anlæg, som er omfattet af den nævnte regel.
§ 15. Når areal overføres til søterritoriet som følge af et
anlægsarbejde eller på anden måde end ved ændring af kyst‐
linjen ved naturlig fraskylning, skal foruden meddelelse fra
Tinglysningsretten efter § 13, stk. 1, foreligge dokumenta‐
tion for, at Kystdirektoratet har givet tilladelse til anlægsar‐
bejdet.
Kapitel 6
Sammenlægning
§ 16. Før sammenlægning skal Geodatastyrelsen have
modtaget meddelelse fra Tinglysningsretten om, at sammen‐
lægningen er godkendt efter reglerne i tinglysningslovens §
21.
Kapitel 7
Ejendomsberigtigelse
§ 17. Før ejendomsberigtigelse som følge af hævdserhver‐
velse over et tilgrænsende areal skal der for Geodatastyrel‐
sen foreligge
1) erklæring fra ejerne af begge berørte ejendomme om, at
ændringen af ejendommenes afgrænsning skyldes
hævd, og at de enten har påvist landinspektøren det
skel mellem deres ejendomme, som de anser for det
gældende, eller er enige om, at hævden er vundet over
den tilgrænsende samlede faste ejendom i dens helhed,
2) rådighedsattest vedrørende de pågældende ejendomme,
jf. § 40, og
3) erklæring fra landinspektøren om, at landinspektøren
ikke finder grund til at tvivle på, at der er tale om
hævdserhvervelse.
Stk. 2. Angår hævden et helt matrikelnummer, der er en
del af en samlet fast ejendom, eller angår hævden en hel
samlet fast ejendom, skal Geodatastyrelsen foruden doku‐
mentation efter stk. 1, have modtaget meddelelse fra Tinglys‐
ningsretten om, at den matrikulære forandring kan tinglyses.
Stk. 3. Angår hævden et fællesareal som nævnt i udstyk‐
ningslovens § 46, stk. 1, eller en del af et sådant fællesareal,
kan Geodatastyrelsen fravige kravet i stk. 1, nr. 2, når ingen
har tinglyst adkomst til arealet.
Stk. 4. Angår hævden en del af et fællesareal som nævnt i
udstykningslovens § 46, stk. 1, og er tilgrænsende fællesjord
i særskilt brug, skal der tillige foreligge erklæring fra bruge‐
ren om, at denne godkender skellets beliggenhed på den på‐

gældende strækning. Geodatastyrelsen kan fravige kravet i
1. pkt.
§ 18. Hvis der er tvivl om ejendomsretten til et fællesareal
som nævnt i udstykningslovens § 46, stk. 1, skal landinspek‐
tøren underrette kommunalbestyrelsen om sagen og gøre ud‐
trykkeligt opmærksom på reglerne i stk. 2.
Stk. 2. I tilfælde, som er omfattet af stk. 1, kan de i § 17,
stk. 1, nr.1 og 2, nævnte dokumenter vedrørende fællesarea‐
let erstattes af
1) kommunalbestyrelsens erklæring om, at kommunalbe‐
styrelsen ikke har indvendinger mod ejendomsberigti‐
gelsen, eller
2) Tinglysningsrettens erklæring om, at kommunalbesty‐
relsen ikke inden 4 måneder efter at have modtaget
landinspektørens underretning om sagen har begæret
adkomst til det tidligere fællesareal tinglyst efter ud‐
stykningslovens § 46, stk. 2.
§ 19. Før ejendomsberigtigelse, hvorved offentligt vej- el‐
ler stiareal udskilles fra en eller flere ejendomme, skal der
for Geodatastyrelsen foreligge erklæring fra vejmyndighe‐
den om, at vejen eller stien har været optaget i vej- eller sti‐
fortegnelsen i de sidste 20 år. Fører vejen eller stien over
jernbaneareal, der tilhører DSB eller Banedanmark, skal der
desuden foreligge tilladelse fra henholdsvis DSB eller Bane‐
danmark.
Stk. 2. Angår udskillelsen et helt matrikelnummer, der er
en del af en samlet fast ejendom, eller angår udskillelsen en
hel samlet fast ejendom, skal Geodatastyrelsen tillige have
modtaget meddelelse fra Tinglysningsretten om, at den ma‐
trikulære forandring kan tinglyses.
§ 20. Før ejendomsberigtigelse som følge af naturens æn‐
dring af en ejendoms grænse mod søterritoriet, i et vandløb
eller i en sø skal der for Geodatastyrelsen foreligge erklæ‐
ring fra ejeren om, at ejendomsberigtigelsen skyldes naturlig
tilvækst eller fraskylning.
Stk. 2. Hvis ejendomsberigtigelsen skyldes naturlig til‐
vækst og nødvendiggør fastlæggelse af skel mod en tilgræn‐
sende ejendom, skal der tillige foreligge erklæring fra ejerne
af begge ejendomme om, at de godkender skellet, som det er
afmærket på stedet. Geodatastyrelsen kan fravige kravet i 1.
pkt. om erklæring fra naboejeren.
Stk. 3. Når ejeren af en ejendom har afgivet erklæring ef‐
ter reglerne i stk. 1 og 2, skal der foreligge rådighedsattest
vedrørende ejendommen, jf. § 40.
Kapitel 8
Ekspropriation og jordfordeling m.v.
§ 21. § 3, stk. 1 og 2, samt kap. 3, 4, 5 og 6 gælder ikke,
når den matrikulære forandring er en følge af ekspropriation
eller jordfordelingskendelse. Før en sådan matrikulær foran‐
dring registreres i matriklen, skal der derimod for Geodata‐
styrelsen foreligge erklæring fra vedkommende ekspropria‐
tions- eller jordfordelingsmyndighed om, at forandringen er
i overensstemmelse med den beslutning, der er truffet ved
ekspropriationen eller kendelsen, og Geodatastyrelsen skal
have modtaget meddelelse fra Tinglysningsretten om, at de
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matrikulære forandringer er godkendt efter tinglysningslo‐
vens § 21.
Stk. 2. Reguleringen af et offentligt vandløb kan endvide‐
re registreres i matriklen, når der i stedet for den i stk. 1
nævnte erklæring foreligger erklæring fra kommunalbesty‐
relsen om, at de forhold, der blev etableret ved vandløbsre‐
guleringen, har bestået i de sidste 20 år. Endvidere skal der
foreligge erklæring fra landinspektøren om, at landinspektø‐
ren har givet ejerne af de berørte ejendomme skriftlig med‐
delelse om, at vandløbsreguleringen vil blive registreret i
matriklen med vandløbets midtlinje som skel mellem de til‐
grænsende ejendomme, og at de berørte ejendommes arealer
vil blive ændret i overensstemmelse hermed.
Kapitel 9
Fælleslodder
§ 22. Før det registreres i matriklen, at en andel i en fæl‐
leslod er udlagt som et afgrænset areal med selvstændigt
matrikelnummer, kan Geodatastyrelsen forlange, at der fore‐
ligger den samme dokumentation som ved udstykning/areal‐
overførsel. Der skal dog altid foreligge erklæring fra alle
ejere af andele i fælleslodden om godkendelse af, at arealet
udlægges som vederlag for den ideelle andel.
Stk. 2. Før fraskillelse af andel i fælleslod skal Geodata‐
styrelsen have modtaget meddelelse fra Tinglysningsretten
om, at fraskillelsen er godkendt efter reglerne i tinglysnings‐
lovens § 21.
Kapitel 10
Tekniske ændringer i matriklen
§ 23. Et areal af en samlet fast ejendom kan efter ansøg‐
ning tildeles selvstændigt matrikelnummer under ejendom‐
men, når der for Geodatastyrelsen foreligger erklæring fra
ejeren om, at arealet er eller vil blive givet særskilt i brug,
eller at arealet af andre grunde ønskes identificeret ved egen
matrikelbetegnelse.
§ 24. Før et matrikelnummer under en samlet fast ejen‐
dom inddrages under et andet af ejendommens matrikel‐
numre, skal Geodatastyrelsen have modtaget meddelelse fra
Tinglysningsretten om, at den matrikulære forandring kan
tinglyses. Er matrikelnummeret tildelt efter § 23, skal der
foreligge erklæring fra ejeren om, at der ikke består en
brugsret til matrikelnummeret.
Stk. 2. Før beliggenheden af et skel mellem to matrikel‐
numre under en samlet fast ejendom ønskes ændret, skal
Geodatastyrelsen have modtaget meddelelse fra Tinglys‐
ningsretten om, at den matrikulære forandring kan tinglyses.
Er matrikelnummeret tildelt efter § 23, skal der foreligge do‐
kumentation for, at grænsen for et areal, hvor der er en be‐
stående brugsret, er ændret tilsvarende.
Stk. 3. Ændringer som nævnt i stk. 1 og 2 kan ikke regi‐
streres i matriklen, hvis der derved bortfalder skel, som ud‐
gør en sogne- eller kommunegrænse.
§ 25. Hvis en landinspektør konstaterer fejl i de i matrik‐
len registrerede mål vedrørende et skels beliggenhed eller
fejl med hensyn til skellets indlægning på matrikelkortet,

skal fejlen indberettes til Geodatastyrelsen. Ved indberetnin‐
gen skal der foreligge den nødvendige dokumentation til ret‐
telse af fejlen.
§ 26. Når der ikke foreligger særligt grundlag for ejen‐
domsret til en strandbred i Sønderjylland, kan Geodatasty‐
relsen registrere strandbredden under kystejendommene i
overensstemmelse med reglerne for det øvrige land.
Stk. 2. I Sønderjylland kan Geodatastyrelsen rette regi‐
streringen af vandløb, private fællesveje og stier, der er regi‐
streret med matrikelnummer, og af hele og halve diger og
volde langs veje og vandløb. Rettelsen skal foretages i over‐
ensstemmelse med de faktiske ejendomsforhold efter de reg‐
ler, der gælder for registreringen i den øvrige del af landet.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis rettelsen vil medføre
indgreb i bestående rettigheder.
Stk. 4. Geodatastyrelsen skal underrette ejerne af de be‐
rørte ejendomme om de foretagne rettelser.
Kapitel 11
Afmærkning og indmåling af skel
§ 27. Skel, der registreres i matriklen, skal være afmær‐
ket, jf. dog stk. 6. Der skal anbringes så mange skelmærker,
at skellets forløb er tydeligt på stedet.
Stk. 2. Når knækpunkter og treskelspunkter i andre skel
fastlægges ved mål i forbindelse med en matrikulær sag,
skal de afmærkes.
Stk. 3. Alle skel omkring en ny ejendom skal være afmær‐
ket, når ejendommen som hovedformål skal anvendes til be‐
byggelse, industri, idrætsanlæg, oplagsplads el.lign. Regler‐
ne i 1. pkt. gælder også en ny ejendom, når arealet allerede
er bebygget eller anvendt på den angivne måde.
Stk. 4. Kravet i stk. 3 gælder ikke bestående skel, hvis den
nye ejendom omfatter bygninger fra en landbrugsejendom.
Stk. 5. Til afmærkning af skel skal anvendes skelmærker,
der er godkendt af Geodatastyrelsen.
Stk. 6. Kravene i stk. 1-3 om afmærkning gælder ikke
skel, der
1) er skarpt defineret ved murværk, støbt fundament eller
lignende,
2) er fastlagt ved trådhegn med støbt fundament, planke‐
værk eller lignende stabilt, varigt hegn,
3) er ejendomsgrænse mod havet, eller
4) ligger i søer, vandløb eller kanaler.
§ 28. Skel, der registreres i matriklen, og skellene om et
offentligt vejareal, der udskilles i matriklen, skal være fast‐
lagt ved mål, jf. dog stk. 4. Målingen skal være så omfatten‐
de, at skellet kan indlægges på matrikelkortet og genafsættes
ud fra målene.
Stk. 2. Hvis et skelpunkt afmærkes, og det ikke tidligere
er fastlagt ved mål, skal det indmåles. Landinspektøren skal
indberette afmærkningen og målingen til Geodatastyrelsen.
Stk. 3. Ved indmåling af skel skal målingen omfatte fiks‐
punkter, hegn, bygninger og andre terrængenstande af varig
karakter nær det skel, som indmåles.
Stk. 4. Kravene i stk. 1 om fastlæggelse af skel ved mål
gælder ikke
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1)

skel i søer, når grænsen mellem land og vand er fast‐
lagt,
2) skel i vandløb med en bredde af 3 m og derover, når
øverste kant af skråning mod vandløbet er fastlagt, og
3) skel i vandløb med en bredde under 3 m, når vandlø‐
bets midte er fastlagt.
Stk. 5. Fastlæggelse af labile grænser mod søterritoriet
kan ske ved anvendelse af ortofotos. Skelpunkter i grænsen
mod søterritoriet skal da være fastlagt ved mål.
§ 29. Skel, der registreres i matriklen, skal tilknyttes refe‐
rencenettet.
Stk. 2. Tilknytning til referencenettet skal ske ved
1) GPS- / GNSS-måling fra en RTK-tjeneste, der opfylder
standarder og normer fastlagt af Styrelsen for Datafor‐
syning og Effektivisering,
2) GPS- / GNSS-måling med direkte tilknytning til fiks‐
punkter i REFDK- eller 10 km-net fra Styrelsen for Da‐
taforsyning og Effektivisering,
3) indmåling af eksisterende eller nye skelpunkter i kvali‐
tetsklasse 1, jf. § 30, stk. 3, inden for en afstand af
1500 m fra skelmålingen, eller
4) tilknytning til eksisterende fikspunkter i mindst kvali‐
tetsklasse 2, jf. § 30, stk. 4, inden for en afstand af
1500 m fra skelmålingen.
Kapitel 12
Indlægning på matrikelkortet
§ 30. Fikspunkter og skelpunkter registreres i matriklen
med angivelse af punktets kvalitetsklasse.
Stk. 2. Kvalitetsklasse 0 omfatter fikspunkter i REFDKeller 10 km-net fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivi‐
sering.
Stk. 3. Kvalitetsklasse 1 omfatter fikspunkter og skel‐
punkter, hvis koordinater i matrikelkortet er bestemt ved
GPS- / GNSS-måling fra en RTK-tjeneste, der opfylder
standarder og normer fastlagt af Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering, eller bestemt ved GPS- / GNSS-måling
med direkte tilknytning til REFDK- eller 10 km-net. Til
klassen henregnes også fikspunkter og skelpunkter, hvis ko‐
ordinater i matrikelkortet er bestemt ved en kvalificeret kon‐
form transformation uden målestoksændring over mindst 3
punkter i kvalitetsklasse 0 eller 1.
Stk. 4. Kvalitetsklasse 2 omfatter fikspunkter og skel‐
punkter, der er indlagt i matrikelkortet i forhold til referen‐
cenettet og ikke er omfattet af stk. 2 og 3.
Stk. 5. Kvalitetsklasse 3 omfatter fikspunkter og skel‐
punkter, der ikke er omfattet af stk. 2-4. Til klassen henreg‐
nes også skelpunkter omfattet af § 28, stk. 4, og skelpunkter
i grænsen mod søterritoriet.
Stk. 6. Skel, der skal registreres i matriklen, skal indlæg‐
ges på matrikelkortet på grundlag af skelmålingen, jf. § 28,
stk. 1.
Stk. 7. Når der foreligger en skelmåling skal de skelpunk‐
ter, der er omfattet af målingen, indlægges på matrikelkortet
i forhold til referencenettet, hvorefter de nærmeste omkring‐
liggende skel tilpasses den nye måling, jf. dog stk. 8. Hvis
der ved indlægningen viser sig at være væsentlig eller syste‐

matisk uoverensstemmelse mellem skelmålingen og de ind‐
målte skelpunkters beliggenhed i matrikelkortet, kan der ud‐
føres en kortforbedring.
Stk. 8. Når der foreligger en skelmåling, som ikke er knyt‐
tet til referencenettet, eller der ved indlægning af en skelmå‐
ling efter reglerne i stk. 7 viser sig at være en væsentlig eller
en systematisk uoverensstemmelse mellem skelmålingen og
de indmålte skelpunkters beliggenhed i matrikelkortet og
der ikke udføres en kortforbedring, jf. stk. 7, kan de nye skel
indlægges i forhold til nærliggende skelpunkter.
Kapitel 13
Referencenettet
§ 31. Det matrikulære referencesystem er UTM32/
ETRS89.
Stk. 2. Hvis det konstateres, at en fikspunktafmærkning er
forsvundet eller flyttet, skal landinspektøren indberette dette
til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Kapitel 14
Arealberegning
§ 32. Der skal foretages arealberegning, når et matrikel‐
nummer fremkommer eller ændres ved en matrikulær foran‐
dring. Arealberegningen skal udføres, så foreliggende mate‐
riale udnyttes bedst muligt.
Stk. 2. Det matrikulære areal skal beregnes på ellipsoiden
ETRS89 eller i et lokalt system. Beregnes arealet på grund‐
lag koordinater i UTM, skal der foretages korrektion for ko‐
ordinatsystemets deformation.
Stk. 3. Beregningsgrundlaget for arealer, der fraskilles el‐
ler tillægges et matrikelnummer, og for restarealet af et ma‐
trikelnummer, må ikke være dårligere end beregningsgrund‐
laget for matrikelnummerets areal før forandringen. Dette
gælder dog ikke ved inddragelse af et matrikelnummer og
ved arealoverførsel af et helt matrikelnummer til et tilgræn‐
sende matrikelnummer.
Stk. 4. Fraskilles over halvdelen af et matrikelnummer,
skal restarealet nyberegnes.
Stk. 5. Arealet af et matrikelnummer, der har skel i en sø
eller et vandløb, skal beregnes til den fastlagte grænse, jf. §
28, stk. 4.
Stk. 6. Arealet af en ejendom som nævnt i § 27, stk. 3,
skal beregnes efter mål. Det samme gælder et areal, der
overføres til en ejendom, der anvendes eller skal anvendes
som nævnt i § 27, stk. 3.
Stk. 7. Når størrelsen af et fredskovspligtigt areal på et
matrikelnummer ændres, skal det fredskovspligtige areal be‐
regnes i forbindelse med den matrikulære sag. Det samme
gælder for et areal inden for strandbeskyttelseslinjen eller
inden for klitfredningslinjen i henhold til lov om naturbe‐
skyttelse.
Stk. 8. Hvis vejarealet ikke er angivet for et matrikelnum‐
mer, der ændres ved en matrikulær forandring, skal vejarea‐
let nyberegnes.
§ 33. Der skal foretages beregning af arealet af veje m.v.,
der optages eller ændres på matrikelkortet.
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Stk. 2. Arealet af privat fællesvej på et matrikelnummer
beregnes til de indmålte vejgrænser. Er vejens grænser ikke
indmålt, beregnes vejarealet med den bredde, hvormed ve‐
jen udlægges eller er udlagt på matrikelkortet.
§ 34. Når landinspektøren i forbindelse med en matriku‐
lær forandring beregner et areal for et matrikelnummer, og
dette areal er nøjagtigere end matriklens areal, skal det nye
areal indberettes til Geodatastyrelsen med henblik på regi‐
strering i matriklen. Hvis det nye areal er beregnet efter ma‐
trikelkortet, skal arealet dog kun indberettes, hvis afvigelsen
mellem matriklens areal og det nyberegnede areal overstiger
2 procent af matriklens areal.
Stk. 2. Stk. 1 gælder også, når landinspektøren uden for‐
bindelse med en matrikulær forandring afgiver erklæring om
arealet for et matrikelnummer.
Stk. 3. Ved indberetning om ændring af matriklens areal‐
angivelse skal der foreligge kopi af det materiale, der har
dannet grundlag for beregningen.
Kapitel 15
Dokumenter og data til ajourføring af matriklen
§ 35. En sag om matrikulær forandring skal ved indsen‐
delse til Geodatastyrelsen indeholde data til ajourføring af
matriklen samt de dokumenter m.v., der skal foreligge for
Geodatastyrelsen, før en matrikulær forandring kan registre‐
res i matriklen.
Stk. 2. Sagen og dens indhold skal være udfærdiget på di‐
gital form og i overensstemmelse med standarder og snitfla‐
der godkendt af Geodatastyrelsen.
Stk. 3. Data til ajourføring af matriklen skal være udfærdi‐
get på grundlag af et udtræk af matriklen, der ved indsendel‐
sen til Geodatastyrelsen er aktuelt.
Stk. 4. Sagen skal indsendes til Geodatastyrelsen sammen
med en registreringsanmodning, der er forsynet med en digi‐
tal signatur afgivet af en landinspektør med beskikkelse og
ansvarsforsikring.
Stk. 5. På kort, måleblad med tilhørende koordinatliste og
skematisk redegørelse samt erklæringer afgivet af en landin‐
spektør, skal navnet være anført på den landinspektør med
beskikkelse og ansvarsforsikring, som er ansvarlig for doku‐
mentet. Disse dokumenter skal også være forsynet med en
digital signatur afgivet af en landinspektør med beskikkelse
og ansvarsforsikring.
Stk. 6. Indsendelse af supplerende dokumenter til en sag
er også omfattet stk. 4 og 5.
Kapitel 16
Opmålingsdokumenter
§ 36. Når der er foretaget indmåling efter reglerne i § 28,
skal der foreligge et måleblad. Målebladet skal være i en ud‐
formning godkendt af Geodatastyrelsen.
Stk. 2. Mål til punkter skal være angivet som koordinater i
et retvinklet koordinatsystem, der er godkendt af Geodata‐
styrelsen. Punkterne opstilles i både en koordinatliste og en
koordinatfil. Der skal være overensstemmelse mellem koor‐
dinatliste og koordinatfil.

Stk. 3. Koordinatlisten og eventuelle dimensionsmål samt
den foretagne afmærkning, jf. §§ 27 og 28, skal angives på
målebladet på en tydelig og systematisk måde. Hvis af‐
mærkning er undladt efter § 27, stk. 6, skal det angives,
hvordan skellet fremtræder på stedet.
Stk. 4. Målebladet skal være udfærdiget som en konstruk‐
tion. Målebladet skal være tydeligt og læsbart. På målebla‐
det skal være angivet nordretning, ejerlavsbetegnelse og op‐
lysning om, hvornår opmålingen har fundet sted. Det skal
være oplyst, i hvilket koordinatsystem punkternes koordina‐
ter er angivet.
Stk. 5. Veje, der findes på stedet og er optaget på matri‐
kelkortet, og veje, der søges optaget på matrikelkortet, skal
angives på målebladet.
Stk. 6. I koordinatfilen skal angives punkttype til alle mål‐
te punkter samt kvalitetsklasse til fikspunkter og skelpunk‐
ter.
Stk. 7. Ved GPS-/GNSS-måling fra en RTK-tjeneste, skal
den anvendte RTK-tjeneste være oplyst på målebladet.
Stk. 8. Måleblade, der vedrører udskillelse af et offentligt
vejareal i matriklen, skal indeholde mål til alle punkter i
skellene mod tilstødende ejendomme om det offentlige vej‐
areal, der udskilles. Mål til punkter, der tidligere er fastlagt
ved mål, skal således også fremgå af målebladet. Det er ikke
et krav, at skelpunkter for sideskel er fastlagt ved mål, hvis
det fremgår af målebladet, at disse skelpunkter ligger på en
lige linje i skellet mod vejen.
Stk. 9. Nye skel skal på målebladet angives med sort eller
rød streg. Hvis nye skel angives med rød streg skal dette
fremgå af målebladets signaturforklaring, og der skal være
overensstemmelse med ændringskortets angivelse af skel
med rød streg.
Kapitel 17
Ændringskort og oversigtskort
§ 37. Når der ønskes foretaget ændringer i matrikelkortet,
skal der foreligge et ændringskort. De matrikulære ændrin‐
ger, der ønskes foretaget efter reglerne i kap. 3-10, skal
fremgå tydeligt af ændringskortet.
Stk. 2. Der skal være overensstemmelse mellem æn‐
dringskortets oplysninger og data til ajourføring af matrik‐
len.
Stk. 3. Hvis en del af et matrikelnummer ønskes tildelt en
entydig identifikation under sagens behandling, betegnes
arealet med et arabertal anbragt i en kreds. Tallet må ikke
anvendes til at nummerere andre delarealer i samme sag.
Der skal være entydig sammenhæng med delarealers numre
i skematisk redegørelse, jf. § 39.
Stk. 4. På ændringskortet skal være angivet nordretning,
ejerlavsbetegnelse og dato.
Stk. 5. Ændringskortet skal være fremstillet i sort streg el‐
ler skrift. De matrikulære ændringer, jf. stk. 1, skal angives
med rød streg eller skrift.
Stk. 6. Fredskovspligtigt areal på et matrikelnummer skal
angives med angives med signaturlinje herfor.
Stk. 7. Strandbeskyttet eller klitfredet areal på et matrikel‐
nummer skal angives med signaturlinje herfor.
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Stk. 8. Fikspunktnet, som skelmålingen er knyttet til, skal
angives ved nettets hovedpunkter og deres betegnelser.
§ 38. I sager om arealoverførsel mellem landbrugsejen‐
domme og i sager om udstykning af landbrugsejendom uden
beboelsesbygning, skal der foreligge et oversigtskort. Over‐
sigtskortet skal være en kopi af det oversigtskort, som land‐
inspektøren indsender til Landbrugsstyrelsen sammen med
landinspektørerklæringen i henhold til lov om landbrugs‐
ejendomme.
Kapitel 18
Skematisk redegørelse
§ 39. Når der ønskes foretaget ændring af matriklens op‐
lysninger, skal der foreligge en skematisk redegørelse.
Stk. 2. Redegørelsen skal være i en udformning, der er
godkendt af Geodatastyrelsen.
Stk. 3. Redegørelsen skal på tydelig og systematisk måde
angive
1) de ønskede arealforandringer for hvert matrikelnum‐
mer, herunder for fredskovsareal, areal inden for
strandbeskyttelseslinjen eller klitfredningslinjen, vej‐
areal og lign. på matrikelnummeret, delarealers numre,
jf. § 37, stk. 3, og forandringernes art,
2) de nye samlede faste ejendomme, der ønskes registre‐
ret, og deres areal samt udskilte offentlige veje med an‐
givelse af deres areal,
3) eksisterende samlede faste ejendomme, der ændres
med hensyn til, hvilke matrikelnumre ejendommene
består af, med angivelse af ejendommenes areal, samt
udskilte offentlige veje med angivelse af deres areal, og
4) grundlaget for beregningen af de anførte arealer.
Stk. 4. For hver ejendom skal angives ejerens navn og
adresse. Har ejeren navne- og/eller adressebeskyttelse, må
navn og/eller adresse ikke angives på skematisk redegørelse.
Er ejeren en juridisk person skal CVR-nr. også angives, hvis
det findes.
Stk. 5. For hver ny ejendom og for restejendomme samt
for hvert areal, der tillægges en ejendom ved arealoverfør‐
sel, skal oplyses, hvilken anvendelse der agtes gjort af ejen‐
dommen eller arealet, herunder oplysning om eksisterende
eller planlagt bebyggelse og om bebyggelsens art og tilsigte‐
de anvendelse.
Stk. 6. Ved matrikulære forandringer af landbrugsejen‐
domme skal det fremgå, hvilke ejendomme der vil være un‐
dergivet landbrugspligt, efter at de matrikulære forandringer
har fundet sted.
Stk. 7. I sager om udskillelse af areal til offentlig vej, om
vandløbsregulering og lign., kan oplysningerne i stk. 4-6
udelades i den skematiske redegørelse.
Stk. 8. Der skal være overensstemmelse mellem oplysnin‐
gerne på skematisk redegørelse og data til ajourføring af
matriklen.

Kapitel 19
Rådighedsattester
§ 40. Rådighedsattest kan foreligge som en udskrift fra
Den Digitale Tingbog, såfremt udskriften omfatter stamop‐
lysninger og oplysning om adkomst.
Stk. 2. Som rådighedsattest kan endvidere anvendes en
anden præsentation med kopi af tingbogens oplysninger, så‐
fremt denne omfatter stamoplysninger og oplysning om ad‐
komst. Dato for tingbogens udvisende skal fremgå.
Stk. 3. Hvis ejers navn ikke fremgår af rådighedsattesten,
jf. stk. 1 og 2, skal rådighedsattesten foreligge som en af
dommeren udstedt attest.
Kapitel 20
Relation mellem matriklen og BBR
§ 41. Før udstykning eller arealoverførsel skal der for
Geodatastyrelsen foreligge en BBR-meddelelse for den sam‐
lede faste ejendom, hvorfra areal fraskilles. Alle de i BBR
optagne bygninger og tekniske anlæg skal ifølge BBR-med‐
delelsen være sikkert geografisk stedbestemt.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke, når
1) der ved udstykning eller arealoverførsel fraskilles min‐
dre end 10 % af det oprindelige areal på en samlet fast
ejendom, og
2) ejeren af den samlede faste ejendom, hvorfra areal fra‐
skilles, erklærer, at forandringen ikke medfører, at byg‐
ninger eller tekniske anlæg optaget i BBR får beliggen‐
hed på et andet matrikelnummer end hidtil eller offent‐
ligt vej. Ejerens erklæring kan erstattes af en erklæring
afgivet af landinspektøren om samme forhold.
Stk. 3. Nedgravede olietanke under 6000L, som er sløjfet,
og som ikke umiddelbart kan lokaliseres, er undtaget fra
krav om dokumentation efter stk. 1, 2. pkt., og ejerens er‐
klæring efter stk. 2, nr. 2, såfremt det over for Geodatasty‐
relsen dokumenteres, at ejeren har afgivet meddelelse til
kommunalbestyrelsen om, at olietanken ikke umiddelbart
kunne lokaliseres.
Stk. 4. Når ejeren af en ejendom har afgivet erklæring ef‐
ter stk. 2, skal der foreligge rådighedsattest vedrørende ejen‐
dommen, jf. § 40.
Kapitel 21
Offentlige vejes udskillelse i matriklen
§ 42. Vejmyndighederne skal sørge for, at arealer, der
overtages af det offentlige til anvendelse som offentlig vej,
og eksisterende offentlige vejarealer udskilles i matriklen, jf.
kap. 7 i lov om offentlige veje. Udskillelse kan først ske, når
vejgrænserne er fastslået i marken, jf. § 3, stk. 2.
Stk. 2. De udskilte arealer registreres i matriklen som of‐
fentlig vej. Den enkelte vejstrækning tildeles ikke matrikel‐
nummer, men litra.
Stk. 3. Hvis offentlig vej nedlægges, skal vejmyndigheden
sørge for den nødvendige ændring i matriklen.
Stk. 4. Hvis der over en ejendom, som udstykkes eller æn‐
dres ved arealoverførsel, fører en offentlig vej, der ikke er
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udskilt, skal landinspektøren søge vejarealet udskilt fra ejen‐
dommen, når det kan ske uden væsentlig arbejdsforøgelse.
Kapitel 22
Ikrafttræden m.v.

Stk. 2. Matrikulære sager indsendt til Geodatastyrelsen in‐
den den 1. juni 2018, behandles efter de hidtil gældende reg‐
ler.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1676 af 20. december 2013 om
matrikulære arbejder ophæves.

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2018.
Geodatastyrelsen
PIA DAHL HØJGAARD
/ Jess Svendsen

