Til landinspektørfirmaerne
Nedenstående bedes videreformidlet til alle medarbejdere i firmaet som arbejder i MIA.

Nu går Geodatastyrelsen i luften med første etape af Matriklens Udvidelse og vi åbner for at sende sager
fra MIA til den nye Ejendomsregistreringsportal ERPO.
Vi åbnede for ERPO kl. 15:00 i eftermiddag, den 7. juni 2018

Nedenfor er beskrevet en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med åbningen af ERPO:
Support

Du kan du få hjælp her: GST supportportal.
Tryk på linket og opret dig som bruger nu, hvis du ikke allerede har gjort det.
Her kan du få hjælp til Geodatastyrelsens systemer MIA og ERPO.
Her får du løbende opdateringer på driftsstatus og eventuelle opdateringer af systemerne.
Under systemerne kan du indberette problemer og fejl, eller du kan søge efter en løsning
direkte herover. Systemet søger automatisk i eksisterede spørgsmål og svar når du skriver
titlen på din forespørgsel.
Her er også links til manualer, ordliste, FAQ.
Alle henvendelser vedrørende support skal ske gennem supportportalen. På den måde har
vores support-team overblik over alle henvendelser og det sikres, at en henvendelse
behandles ensartet og effektivt.
Der ydes ikke telefonisk support.

Opdatering af MIA
Det er vigtigt, at MIA er opdateret med de seneste ændringer, som er lagt ud d. 29/5-2018.
Disse opdateringer sikrer, at MIA kan uploade sager til ERPO og at MIA kan håndtere, at der
er sket i nulstilling af vandarealer i Matriklen (U2018-53851), således jeres sager ikke bliver
uaktuelle i den forbindelse.
Konvertering af igangværende sager
I forbindelse med overgangen til den udvidede matrikel er der et par ting man som bruger
skal være opmærksom på, når systemet bliver tilgængeligt igen:


Firmaets igangværende sager, som tidligere er indsendt til GST via MIA, vil fremtræde i
søgebilledet i ERPO. Men hvis sagen åbnes, vil sagens data som udgangspunkt ikke kunne
vises i ERPO. Dette skyldes at sagen ikke har været indsendt via ERPO og derfor er ERPOsagen "tom" sfor data. Sagens dokumenter vil dog fremgå. Sagens data vil være
tilgængelige for GST's sagsbehandlere. Hvis sagen hjemsendes fordi der er brug for at
lave ændringer i CAD eller MIA, vil sagen fremgå korrekt i ERPO, når den opdaterede sag
er uploadet til ERPO.



Hvis en igangværende sag hjemsendes eller der anmodes om supplerende dokumenter
efter overgangen til den udvidede matrikel vil systemet bede om at den beskikkede
landinspektør underskriver en "Registreringsanmodning" og at denne sendes ind til GST.
Dette skyldes at der jf. ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder er krav om
registreringsanmodning efter 1. juni 2018. Derfor kræver systemet en
registreringsanmodning.

Kontroller i forbindelse med upload til ERPO

Når sager er blevet indsendt gennem MIA til GST, har der været gennemført en række
kontroller når sagerne blev sendt til miniMAKS.
Fremover vil der på sammen vis være kontroller når en sag sendes fra MIA til ERPO.
For at lette overgangen og sikre performance og stabilitet, har GST her i starten valgt ikke at
afvikle disse kontroller i forbindelse med upload af MIA-sagen til ERPO.
Det betyder at landinspektøren vil få en grøn kontrolrapport, selvom sagen indeholder fejl,
som evt. skal rettes i MIA.
Vi vil derfor anbefale at landinspektøren selv udfører kontrollen, når sagen er uploadet til
ERPO. For på den måde alligevel at få et overblik over fejl og mangler i sagen så tidligt som
muligt, og for at få mulighed for at rette eventuelle fejl i MIA, inden indsendelse til GST.
Dette gøres i ERPO, under menupunktet ’Kontrol’ hvor kontroltypen ’Modtagelse’ kan
vælges.
NemLogin servicevindue
Vi skal desuden gøre opmærksom på, at NemLogin har varslet et servicevindue i nat mellem
midnat og kl 4, hvis der er nogen som føler sig fristet til at arbejde i ERPO på dette tidspunkt,
så er det desværre ikke muligt. Se meddelelsen her:

Med venlig hilsen
Jess Svendsen
Kontorchef
Ejendomme og Jura

Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen
Mail udsendt den 7. juni 2018

