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Information m.v. om nyt digitalt udstykningskontrolskema til behandling af
matrikulære sager

Geodatastyrelsen har som en del af grunddataprogrammeti udviklet en myndighedsportal (Ejendomsregistreringsportalen - ERPO) med et nyt udstykningskontrolskema, der digitaliserer og moderniserer den sagsbehandling og dokumenthåndtering af matrikulære sager, der sker hos landinspektør, kommune og Geodatastyrelsen som led i den såkaldte udstykningskontrol. Løsningen erstatter det
grønne skema, som kommunerne i dag modtager som et pdf-dokument fra landinspektørerne og som udveksles pr. mail mellem kommune og landinspektør. Udstykningskontrolskemaet er blevet ajourført for de lovområder, som kommunerne administrerer under udstykningskontrollen, og der er indbygget kvalitetssikring. Desuden
giver løsningen landinspektørerne bedre mulighed give relevante oplysninger til
brug for kommunernes sagsbehandling.
Løsningen indgik i en brugertest hos Geodatastyrelsen i foråret 2018 med deltagelse af repræsentanter for kommuner og landinspektører. I forlængelse heraf blev
det mellem Kommunernes Landsforening og Geodatastyrelsen aftalt, at der i efteråret 2018 skulle gennemføres et pilotprojekt, hvor udstykningskontrolskemaet og
de nye digitale kommunikationsgange mellem landinspektør og kommune ville blive
testet på en række virkelige matrikulære sager. Pilotprojektet gennemføres p.t. i
Herning, Sønderborg, Haderslev og Køge kommuner, og erfaringerne herfra danner grundlag for at vurdere forbedring af løsningens funktionalitet og performance
samt behov for vejledning og kommunikation frem mod den obligatorisk anvendelse
på alle matrikulære sager fra 1. januar 2019.
Den obligatoriske anvendelse af udstykningskontrolskemaet vil ske ved udstedelse
af en ny bekendtgørelse om udstykningskontrollen. Udkast til den ny bekendtgørelse, som var i høring i foråret 2018, kan findes på høringsportalen klik her Der vil
være en overgangsordning på 4 måneder, således at matrikulære sager med det
nuværende grønne skema kan indsendes til Geodatastyrelsen til og med den 30.
april 2019. Herefter modtager Geodatastyrelsen kun det nye digitale udstykningskontrolskema.
For at hjælpe kommuner og landinspektører med overgangen til den nye løsning er
der udarbejdet en vejledning i brugen af Ejendomsregistreringsportalen og der er
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optaget en række instruktionsvideoer i brugen af det nye digitale udstykningskontrolskema. Vejledningen er medsendt og instruktionsvideoerne kan ses her:
https://vimeo.com/channels/1404577
Endvidere vil Geodatastyrelsen invitere kommunerne til en række informationsmøder, hvor portalen og udstykningskontrolskemaet vil blive præsenteret. Møderne afholdes den 7., 9. og 11. januar 2019. Tilmelding til informationsmøderne foretages
her: https://geodatastyrelsen.nemtilmeld.dk/1/
Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Geodatastyrelsen, Anders Gai Lassen, Tlf. (+45) 72 54 55 65, agl@gst.dk

Med venlig hilsen

Jess Svendsen
(+45) 72 54 56 26
Kontorchef, Ejendomme og Jura
Jes@gst.dk
i

Mere information om Grunddataprogrammet og Geodatastyrelsens grunddataprojekter kan du finde på vores hjemmeside https://gst.dk/matriklen/ejendomsdataprogrammet/matriklens-udvidelse/ og i vores nyhedsbreve https://gst.dk/matriklen/ejendomsdataprogrammet/nyhedsbrev-november/
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